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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst? 

Om uw stem te laten horen kunt u de raadsfracties benaderen, meepraten in de ronde-tafelge-
sprekken of een brief of e-mail sturen aan de raad: raad@voorst.nl , Postbus 9000, 7390 HA Twello. 
Twitter: @RaadVoorst.

Vergaderingen en bijeenkomsten   
maandag 14 oktober 18.00 uur ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
maandag 28 oktober 10.00 uur raadsvergadering  gemeentehuis Twello
maandag 11 november 19.30 uur raadsvergadering gemeentehuis Twello

Informatie
Heeft u vragen? Neem contact op met de raadsgriffier, Bernadette Jansen: 0571- 27 92 17, de 
locogriffier, Dini Vriezekolk: 0571-27 93 87 of rechtstreeks met de raadsfracties 
voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden:
• Robert Bosch, fractievoorzitter Gemeente Belangen, r.bosch@voorst.nl / 06-55 53 21 13
• Gerrit Schimmel, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, g.schimmel@voorst.nl / 06-22 37 82 24
• Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, b.visser@voorst.nl / 06-53 87 71 61
• Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA, b.vandezedde@voorst.nl / 06-53 67 85 62
• Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, p.jonkman@voorst.nl 
• Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, a.jansen@voorst.nl / 06-50 66 66 01
• Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann, m.suelmann@voorst.nl / 06-37 31 54 22

Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer informatie over de 
raadsleden.

E-mail service raadsstukken
Via raad@voorst.nl kunt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken. U ontvangt dan 
bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail met een directe 
link naar de vergaderstukken. 

Besluitenlijst raadsvergadering 23 september 2019

Besluiten
• Bestemmingsplan Middendijk naast nr. 52, Nijbroek
• Kadernota schuldhulpverlening 2019 – 2022 (met inachtneming van het amendement van Ge-

meente Belangen en PvdA-GroenLinks)
• Motie over preventie voor schuldhulpverlening van Fractie Suelmann
• Integraal Wegenplan (IWP) Voorst 2020 – 2024
• Motie ‘Aan de slag met samenwerkingsverbanden’ van Gemeente Belangen en Lijst Arend
• Verslag besloten raadsvergadering 8 juli 2019 (openbaar vanaf 17 juli 2019)
• Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 8 juli 2019
• Verslag ronde-tafelgesprekken 9 september 2019
• Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 16 september 2019

Verworpen motie
• Motie van Lijst Arend over de nota schuldhulpverlening. De motie is verworpen met 2 stem-

men voor (Lijst Arend, Fractie Suelmann) en 16 stemmen tegen (Gemeente Belangen, VVD-
Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, CDA, D66).

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de besluitenlijst te 
komen op voorst.raadsinformatie.nl. Het audioverslag van de raadsvergadering van 
maandag 23 september 2019 kunt u afluisteren via voorst.raadsinformatie.nl. In 
de kalender klikt u op de gewenste datum. Heeft u vragen? Neem dan contact op 
met de raadsgriffier Bernadette Jansen: raad@voorst.nl , 0571-27 92 17. 
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Nationale Archeologiedagen 

Op zaterdag 12 en zondag 13 
oktober zijn in heel Nederland de 
Nationale Archeologiedagen, een 
weekend waarin ons verborgen 
verleden centraal staat. Ook in de 
gemeente Voorst dragen we ons 
steentje daar aan bij, met maar 
liefst twee evenementen!

De vroegste geschiedenis
Op zaterdag 12 oktober geeft 
senior archeoloog Cristian van 
der Linde van 14.00 uur tot 
16.00 uur een interactieve lezing 
over het archeologisch onder-
zoek voor de nieuw aangelegde 
rondweg van Voorst (de locatie 
waar deze lezing plaats gaat vin-
den volgt op een later moment). 
In opdracht van de provincie 
Gelderland is de afgelopen ja-
ren grondig onderzocht waar er 
geheimen in de bodem van het 
tracé schuil gingen. Daarbij zijn 
vijf vindplaatsen aan het licht ge-
komen, van de Bronstijd tot en 
met de Late Middeleeuwen. Deze 
vindplaatsen zijn in 2018 defi-
nitief opgegraven door BAAC en 
worden nu uitgewerkt. Cristian 
neemt jullie mee naar het land-
schap van duizenden jaren gele-
den en vertelt over de vroegste 
geschiedenis van Voorst. Vragen 
staat vrij tijdens de presentatie, 
graag zelfs.

Bodemvondstenspreekuur
Op zondag 13 oktober van 13.00 
uur tot 16.00 uur houden Evert 
en Michel Kluin een heus bo-
demvondstenspreekuur in de 
dorpskerk van Terwolde. Mis-
schien heeft u al jaren spulletjes 
op de schoorsteenmantel liggen, 
waarvan u altijd al wilde weten of 
het échte archeologische schat-
ten zijn? Of bent u benieuwd 
wat er op het grondgebied van 
Voorst zoal gevonden wordt aan 
het oppervlak, als u een beetje 
goed kijkt? Evert en Michel ver-
tellen over hun ervaringen in het 
veld, leggen uit wat u wel en niet 
mag doen als amateurarcheo-
loog en geven uitleg bij vond-
sten. Daarnaast zullen ze buiten 
een demonstratie geven van het 
gebruik van de metaaldetector, 
waarmee menige ontdekking 
wordt gedaan. Goed en verant-
woord daarmee kunnen omgaan 
is essentieel! Uiteraard is deze 
activiteit ook geschikt voor de 
jonge nieuwsgierigen.

Meer informatie
Houd archeologiedagen.nl en 
voorst.nl in de gaten voor up-
dates en eventuele wijzigingen. 
Heeft u vragen? Neem dan con-
tact op met de regioarcheoloog 
gemeente Voorst, Harry Pape: 
h.pape@voorst.nl.  ■

Gladde wegen door modder maisoogst

Eind september en in de eerste 
twee weken van oktober wordt 
vaak mais geoogst. Tijdens het 
oogsten van mais is het moge-
lijk dat er modder op de weg 
komt. Vooral als het regent 
worden de vervuilde wegen glad 
en ontstaan er gevaarlijke ver-

keerssituaties. Weggebruikers 
moeten in deze periode daarom 
alert zijn op gladde (land)wegen.

Modderborden
De gemeente heeft met de agra-
rische bedrijven afgesproken 
dat zij modderborden plaatsen 
om de overige weggebruikers 
te waarschuwen voor een ver-
vuild wegvak. Daarnaast maken 
de agrariërs, na afloop van de 
werkzaamheden, zelf de open-
bare weg schoon. De politie en 
medewerkers van de gemeente 
Voorst gaan hier nauwlettend op 
toezien. Ziet u een gevaarlijke 
(weg)situatie? 
Maak hier dan melding van op 
verbeterdebuurt.nl  ■
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*  Tegen de genoemde toe-
stemmingverlening door het 
college van burgemeester en 
wethouders of de burgemees-
ter kan een belanghebbende 
bezwaar indienen bij het col-

lege van burgemeester en wet-
houders (of de burgemeester, 
afhankelijk van degene die het 
besluit heeft genomen), Postbus 
9000, 7390 HA Twello, binnen 
zes weken na de datum van ver-

zending van het besluit aan de 
aanvrager. 

Voor informatie over een besluit 
en de datum van verzending van 
het besluit belt u 0571-27 99 11. 

Omdat een bezwaarschrift geen 
schorsende werking heeft, kan 
ook een verzoek tot een voorlo-
pige voorziening worden gericht 
aan: de Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Gelderland, 

Team bestuursrecht, Postbus 
9030, 6800 EM Arnhem.

• De balie VROM is op werk-
dagen geopend van 8.30 uur 
tot 12.15 uur, 0571-27 93 37. 

De gemeente Voorst geeft alle officiële bekendmakingen in elektronische vorm volledig weer op voorst.nl en 
daarnaast in verkorte vorm in de Voorstwijzer. De ontvangen aanvragen en meldingen plus de (ontwerp) 
besluiten staan per rubriek geordend, en als dit mogelijk is op adres. De algemeen verbindende voorschriften, 
beleidsregels, besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht en beleidsnota's staan daarbij in 
het gemeenteblad. Kijk op voorst.nl/actueel/bekendmakingen voor meer informatie. Heeft u geen computer of 
internet? Neem dan contact op met de gemeente Voorst via 0571-27 99 11 of kom langs bij de receptie van het 
gemeentehuis.

Wielerronde 18/10: Twello afgesloten

In verband met de wielerronde 
Olympia’s Tour is een groot deel 
van Twello op 18 oktober geheel 
afgesloten voor het verkeer van 
14.15 uur tot 16.30 uur. 

Op voorst.nl staat een detail-
kaart waarop de afgezette route 
duidelijk zichtbaar is. 

Afsluiting van de wegen in 
en rond Twello
Op vrijdag 18 oktober 2019 
wordt de 2e etappe van de 

Olympia’s Tour in de gemeente 
Voorst verreden. De verkeers-
technische begeleiding van de 
grote ronde door onze gemeente 
wordt begeleid door de lande-
lijke eenheid van de politie met 
23 motorrijders en een aantal 
verkeersregelaars. Het parcours 
in en rond Twello (3 ronden 
van circa 11 km) wordt geheel 
afgesloten met bij iedere weg-
aansluiting een afzethek en een 
verkeersregelaar. De afsluiting 
van de wegen van het parcours 

in en rond Twello duurt van circa 
14.15 uur tot 16.30 uur. Bij cala-
miteiten hebben de hulpdiensten 
altijd toegang op het parcours. 

Meer informatie
Op voorst.nl staat een nieuws-
bericht met een detailkaart 
waarop de afsluiting van de 
wegen van het parcours in en 
rond Twello is gemarkeerd. Wilt 
u meer weten of heeft u vragen 
over de Olympia’s Tour? 
Kijk dan op olympiastour.com of 

bekendmakingen
Week 40: 02-10-2019

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Middendijk naast huisnr. 52 in Nijbroek Verruiming bouwvlak voor realisatie 
2 geschakelde woningen

Vastgesteld NL.IMRO.0285.13102-VS00

Milieumelding

Dernhorstlaan 7 en 9 in Twello Gasafleverstation verwijderd Melding ontvangen Z-MELD840-2019-001283

Molenallee tussen huisnrs. 25 en 29 in Wilp Realiseren tijdelijk locatiekantoor met 
beperkte materiaalopslag

Melding ontvangen Z-MELD840-2019-001059

Watergatstraat 7 in Voorst Bezit oprolbare en verplaatsbare mestzak Melding ontvangen Z-MELD840-2019-001230

Omgevingsvergunning

Bekendijk 24 in Terwolde Vervangen schuur Vergunning verleend* SXO-2019-0794

Binnenweg 39 in Voorst Realiseren opbouw op bestaande aanbouw Aanvraag ontvangen SXO-2019-0904

de Hoeven 5 in Twello Kappen 2 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2019-0914

Hoofdweg 2 in Klarenbeek Uitbreiden kantoor Vergunning verleend* SXO-2019-0702

Kneuterstraat 2A in Wilp Kappen 1 eik Aanvraag ontvangen SXO-2019-0913

Kneuterstraat 7 in Wilp Bouwen schuur ter vervanging van bestaande garage Vergunning verleend* SXO-2019-0706

Kruisvoorderweg 2 in Twello Plaatsen en vervangen bruggen Aanvraag ontvangen SXO-2019-0916

Leemsteeg 8 in Wilp Wijzigen dierenbestand Aanvraag ontvangen SXO-2019-0907

Nabij Stobbenakker in Twello (Twello B 8048) Kappen es Aanvraag ontvangen SXO-2019-0918

Pendelstraat 16 in Twello Plaatsen dakkapel Aanvraag ontvangen SXO-2019-0921

Terwoldseweg 1 in Twello Kappen boom Vergunning verleend* SXO-2019-0805

Uiverstraat (TLO D 1567) in Teuge Bouwen 5 huurwoningen Aanvraag ontvangen SXO-2019-0910

Warmoezenierstraat 11 in Steenenkamer Vervangen kap woning Vergunning verleend* SXO-2019-0593

Zandenallee 5 in Teuge Bouwen schuur (wijzigingsaanvraag op SXO-2018-0784) Aanvraag ontvangen SXO-2019-0934

Sloopmelding

Bij Ennestraat 39A in Steenenkamer Slopen schuur Melding ontvangen SXO-2019-0912

Parmentierstraat 3 in Teuge Slopen PECO-gebouw Melding geaccepteerd SXO-2019-0919

Rijksstraatweg 20A in Voorst Verwijderen asbesthoudende materialen 
uit werkopslagplaats

Melding ontvangen SXO-2019-0917

van der Duyn van Maesdamstraat 58 en 60 in Twello Verwijderen asbesthoudend bergingdak Melding ontvangen SXO-2019-0932

van Hogendorpstraat 31 in Twello Verwijderen asbesthoudende woningmaterialen Melding geaccepteerd SXO-2019-0901

Zwarte Kolkstraat 53 in Wilp Verwijderen asbesthoudend schuurdak Melding ontvangen SXO-2019-0925

Verkeersbesluit

Gemeente Voorst, diverse locaties Aanwijzen parkeervoorzieningen alleen bestemd voor 
elektrische personenauto’s met gebruik van de laadpaal

Besluit genomen* Z-19-07512_2019-66537

neem contact op met de organi-
satie: Rikus Sunderman 

06-22 37 74 79 of Thijs Rond-
huis 06-22 90 01 31.  ■
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Openingstijden diverse balies
ma. t/m vrij. 08.30 - 12.15 uur
Openingstijden Burgerzaken
ma. t/m vrij. 08.30 - 14.00 uur & ma. avond 17.00 - 20.00 uur

Afhalen paspoort/ID-kaart/rijbewijs
ma. 08.30 - 20.00 uur
di. t/m do. 08.30 - 16.00 uur
vrij.  08.30 - 14.00 uur

www.twitter.com/gemeente_voorst

www.facebook.com/gemeentevoorst

WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

Voorster Energie Strategie

Gemeente Voorst gaat aan de slag 
met een Voorster Energie Strate-
gie. Helpt u mee om de strategie 
voor grootschalige energie vorm 
te geven? De focus ligt alleen 
op het opwekken van duurzame 
energie, omdat dit een grote 
ruimtelijke impact heeft. Maar 
energiebesparing is ook hard no-
dig! De gemeente heeft hier ver-
schillende projecten voor lopen, 
toch ligt een groot gedeelte ook 
bij de inwoners en bedrijven, want 
hoe minder energie wij gebruiken, 
hoe minder energie wij hoeven op 
te wekken.

Hoe zit het precies?
Deze zomer publiceerden wij drie 
pagina's in deze krant over de 
Voorster Energie Strategie. Hierin 
staat hoeveel duurzame energie 
wij kunnen opwekken in de regio. 
De zeven gemeenten in de Cle-

antech Regio werken samen met 
de provincie, waterschappen en 
netbeheerders aan het opstellen 
van een Regionale Energie Strate-
gie. Maar daarnaast willen we als 
gemeente Voorst ook een Voor-
ster Energie Strategie.

Voorster Energie Strategie
De gemeenteraad heeft besloten 
dat er een goed, lokaal plan moet 
komen voor het opwekken van 
grootschalige energie, de Voor-
ster Energie Strategie. In dit plan 
moet duidelijk worden hoe wij in 
2030 energie gaan opwekken. 
Waar kunnen zonnevelden komen? 
Gaan we voor veel kleine parken 
of enkele grote? Is er ruimte voor 
windturbines, en hoeveel dan? 

Denk ook mee!
De gemeente Voorst hoopt dat 
zoveel mogelijk inwoners mee-

denken. Een aantal inwoners heb-
ben zich aangemeld bij de kern-
groep, het Voorster Ideeën Panel 
(VIP). Zij helpen bij het voorbe-
reiden van het proces. Daarnaast 
vragen we alle inwoners om hun 
input te geven. Sluit vooral aan 
bij de bijeenkomst en denk mee!

Woensdag 16 oktober
De eerste bijeenkomst is op 
woensdag 16 oktober om 19.30 
in het gemeentehuis. Deze bij-
eenkomst richt zich vooral op de 
opgave en de landelijke en regi-
onale ontwikkelingen. Eerst moet 
duidelijk zijn waar we voor staan 
en welke voorwaarden er gelden. 
Daarna volgen nog enkele bijeen-
komsten waarbij we specifiek per 
gebied gaan kijken wat de kansen 
zijn. Deze bijeenkomsten zijn ge-
pland op 28 oktober, 5, 12 en 13 
november.  ■

Inloopavond herinrichting  
Klarenbeekseweg in Voorst
Na de herinrichting van de 
Rijksstraatweg in Voorst wil de 
gemeente in 2020 de Klaren-
beekseweg opnieuw inrichten. 
Het betreft het gedeelte vanaf de 
Rijksstraatweg tot aan de nieuwe 
fietstunnel. Het riool en de straat 
worden vervangen. 

Inloopavond
Op maandag 7 oktober 2019 or-
ganiseert de gemeente een in-
loopavond over deze herinrichting 
in het Dorpshuis van Voorst. Aan-
wonenden en belanghebbenden 
hebben hiervoor een uitnodiging 
ontvangen. 

Bent u geïnteresseerd? Loop dan 
gerust binnen tussen 19.30 uur 
en 21.00 uur om het concept 
ontwerp te bekijken. Er zijn me-
dewerkers van de gemeente aan-
wezig om het plan toe te lichten, 
vragen te beantwoorden en om 
opmerkingen te ontvangen. Een 
kop koffie staat voor u klaar.

Meer informatie
Vanaf 8 oktober 2019: 
voorst.nl/nl/wonen/groen-
water-en-infrastructuur/infra-
groen-projecten  ■


