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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad
Ronde-tafelgesprekken maandag 9 september 19.30 uur 

Op maandag 9 september 2019 heeft de gemeenteraad weer ronde-tafel gesprekken. 
In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde 
onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbe-
reiding van de raadsvergadering over onderstaande onderwerpen op 23 september 
2019 vanaf 19.30 uur.

U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij te 
wonen. Ook hebt u de mogelijkheid om in het ronde-tafelgesprek aan de raads-
leden uw mening te geven over het geagendeerde onderwerp. U kunt zich via de 
griffie hiervoor aanmelden: 0571-27 93 87, raad@voorst.nl óf bij aanvang van de 
vergadering. 

De volgende onderwerpen staan op de agenda (let op: de aanvangstijdstippen ná de 
pauzes zijn richttijden; het is mogelijk dat deze gesprekken eerder of later beginnen).

Maandag 9 september 19.30 uur (raadzaal) 

1. Kadernota schuldhulpverlening 2019 – 2022 
Met de kadernota wordt invulling gegeven aan de wettelijke plicht om één keer in 
de vier jaar een nieuw plan schuldhulpverlening vast te stellen. Deze verplichting 
vloeit voort uit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. 
De Rekenkamercommissie en de Cliëntenraad Maatschappelijke Ondersteuning 
hebben adviezen aangereikt en de gemeenteraad heeft opgedragen om het proces 
van preventie op te nemen.

Maandag 9 september 19.30 (trouwzaal)

1. Integraal Wegenplan (IWP) Voorst 2020 – 2024 
In het IWP Voorst 2020-2024 worden het beleid, de uitvoering en de financiële 
onderbouwing gegeven voor het wegbeheer en wegreconstructies. Het IWP Voorst 
2020-2024 is een actualisatie van het vorige beleidsplan en het college stelt voor 
sober en doelmatig te blijven werken. 
 
2. Evaluatie effect maatregelen beperking overlast hondenpoep 
Hondenpoep is een irritant probleem dat ergernis geeft bij veel van onze inwoners. 
De gemeenteraad heeft in een motie gevraagd om maatregelen, in overleg met de 
dorpsbelangenverenigingen, en om het effect van de maatregelen te evalueren en 
hierover te informeren. 

Maandag 9 september 21.00 uur (raadzaal) 

1. Procesevaluatie Denktank Ruimtelijke Toekomstvisie 
In de periode tussen oktober 2015 en september 2016 is er een inspiratiedocument 
opgesteld door de Denktank Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst. Dit document gold 
als opmaat voor een nieuwe omgevingsvisie, de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst, 
die de gemeenteraad op 18 december 2017 heeft vastgesteld. In deze Denktank 
hebben elf Voorsternaren deelgenomen op persoonlijke titel. Zij hebben hun ideeën 
en opvattingen over de toekomst van de gemeente Voorst in het ‘Inspiratiedocument 
Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst’ weergegeven. Het werken met een participatie-
vorm als een Denktank was een experiment en was nieuw voor de gemeente Voorst. 
Daarom is het proces rondom de Denktank geëvalueerd. 
 
2. Oriëntatienota samenwerkingsverbanden 
In de raadsvergadering van 1 april 2019 heeft de gemeenteraad het initiatiefvoorstel 
van Robert Bosch over gemeentelijke samenwerkingsverbanden vastgesteld. Het 
raadsbesluit draagt het college op om op basis van de voorstellen in het initiatief-
voorstel een oriëntatienota over samenwerkingsverbanden samen te stellen. Deze 
oriëntatienota bevat nog geen voorstellen maar heeft een oriënterende strekking, 
omdat het kabinet een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in 
voorbereiding heeft die raakt aan de kern van het initiatiefvoorstel. 

Maandag 9 september 21.00 (trouwzaal)

1. Programma Water 2020 – 2025
Het programma Water beschrijft de gemeentelijke watertaken en zorgplichten (af-
valwater, hemelwater en grondwater) en geeft de visie van het college op het gebied 
van oppervlaktewater, de beken, weteringen en de IJssel. Daarnaast bevat het al 
de juridische benodigde informatie om als opvolger van het huidige Gemeentelijk 
Rioleringsplan 2015-2019 te dienen. 

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de 
vergaderstukken te komen. Deze staan ook op 
voorst.raadsinformatie.nl en in de (gratis) App Politiek Portaal 
Publieksapplicatie. 

In de raadzaal en trouwzaal is WiFi aanwezig, zodat het tijdens de vergaderingen 
mogelijk is om de stukken digitaal te bekijken op uw eigen apparatuur.

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 sprek ken of een brief of e-mail sturen aan de raad: raad@voorst.nl , 
Postbus 9000, 7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst.

maandag 9 september 19:30 uur ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
maandag 23 september 19:30 uur raadsvergadering gemeentehuis Twello

Informatie
Heeft u vragen? Neem gerust 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. 
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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

* Tegen de genoemde toestem-
mingverlening door het college 
van burgemeester en wethou-
ders of de burgemeester kan 
een belanghebbende bezwaar 
indienen bij het college van 

burgemeester en wethouders 
(of de burgemeester, afhankelijk 
van degene die het besluit heeft 
genomen), Postbus 9000, 7390 
HA Twello, binnen zes weken na 
de datum van verzending 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 werkda-
gen geopend van 8.30 uur tot 
12.15 uur, 0571-27 93 37. 

bekendmakingen
Week 36: 04-09-2019

De gemeente Voorst geeft alle offi  ciële 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. Heef 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.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Adresonderzoek onbekende verblijfplaats (uitschrijven uit Basisregistratie Personen)

Bergkamp 6 in Wilp V. Simonovski (M) 21 november 1997 Besluit genomen* Z-19-06223_2019-62522

Omgevingsvergunning

Bandijk 20A in Terwolde Verbouwen schuur tot woning Aanvraag ontvangen SXO-2019-0832

Burgemeester van der Feltzweg 98 in Twello Verplaatsen en verbreden in-/uitweg Aanvraag ontvangen SXO-2019-0842

Dalkweg 1 in Klarenbeek Bouwen woning Vergunning verleend* SXO-2019-0633

Dorpszicht in Terwolde Bouwen 5 woningen Proceduretermijn verlengd* SXO-2019-0617

Enkweg 23 in Wilp Vernieuwen bestaande schuur Aanvraag ontvangen SXO-2019-0826

Plesmanstraat 11 in Teuge Bouwen woning Vergunning verleend* SXO-2019-0547

Rijksstraatweg 182 in Voorst Renoveren boerderij Aanvraag buiten behandeling* SXO-2019-0536

Vaassenseweg 8 in Terwolde Bouwen werktuigenberging Aanvraag ontvangen SXO-2019-0847

Sloopmelding

Bekendijk 1 in Terwolde Slopen schuur Melding ontvangen SXO-2019-0834

Dijkhuizenweg 52 in Nijbroek Verwijderen asbesthoudend schuurdak Melding ontvangen SXO-2019-0846

Karel Doormanstraat 35 in Twello Verwijderen asbesthoudende materialen uit woning Melding ontvangen SXO-2019-0831

Molenallee 8 in Wilp Verwijderen asbesthoudend dak en wandbeplating schuur Melding ontvangen SXO-2019-0844

Eenmalige kans op supersnel internet in de 
buitengebieden
In de buitengebieden van de ge-
meente Voorst, waar nu een coax-
kabel ligt, is een eenmalige kans 
op supersnel en betrouwbaar in-
ternet door de aanleg van glasve-
zel. Hiervoor is het wel nodig dat 
minimaal 35% van de bewoners in 
het buitengebied voor 30 septem-
ber 2019 ‘ja’ zegt tegen glasvezel 
én een abonnement afsluit bij één 
van de zes dienstaanbieders. Om 
de bewoners goed te informeren 
over dit initiatief van Stichting 
Breedband Noord Veluwe en de 
plaatselijke belangenverenigingen 
organiseren zij samen twee infor-
matieavonden: op 10 september 
in Wilp-Achterhoek en op woens-
dag 11 september in Terwolde. 
Wethouder Harjo Pinkster hoopt 
dat zoveel mogelijk bewoners van 
het buitengebied de informatie-
avond bezoeken zodat zij over 
voldoende informatie beschikken 
om de juiste beslissing te nemen 
nu die mogelijkheid er is. 

Verbindingen nog niet 
optimaal
De bewoners die in de randen rond 
de kernen wonen hebben nog niet 
eerder de mogelijkheid gehad om 
voor glasvezel te kiezen. Hier ligt 
nu nog een coaxkabel waar ook 
nog niet alle woningen op aan-
gesloten zijn. De verwachting is 
dat de hoeveelheid data in de ko-

mende jaren sterk toeneemt. De 
verbindingen met coax worden 
slechter door problemen met de 
snelheid. Met glasvezel komt er 
een snelle en betrouwbare ver-
binding met de buitenwereld. En 
dat is goed voor de leefbaarheid 
en vitaliteit van het buitengebied. 

Informatieavonden
Voor de bewoners in de randen 
rond de kernen Klarenbeek, Wilp-
Achterhoek, Posterenk, Wilp en 
Voorst:
• Dinsdag 10 september in Boer-

derij Den Hoek, Leemsteeg 23 
in Wilp-Achterhoek.

 Voor de bewoners in de ran-
den rond de kernen Nijbroek, 
Terwolde, Steenenkamer en (de 
noordzijde van) Twello:

• Woensdag 11 september in 
Dorpshuis d’Olde Schole, Vaas-
senseweg 3A in Terwolde.

 Beide informatieavonden star-
ten om 19.30 uur, de inloop is 
vanaf 19.0 0 uur. 

Tijdens deze avonden worden de 
verschillende mogelijkheden op 
een rij gezet, de dienstenaanbie-
ders zijn aanwezig om u te infor-
meren en er is de mogelijkheid 
om vragen te stellen. 
Meer informatie: 
glasvezelbuitenaf.nl 
(deelgebied Veluwe Oost – 
fase 2).  ■

Zaterdag 14 september Open Monumentendag

Zaterdag 14 september is de 33e 
editie van de Open Monumenten-
dag, het grootste culturele eve-
nement van Nederland. Ook in de 
gemeente Voorst is er op 14 sep-
tember van 10.00 uur tot 17.00 
uur van alles te zien en te beleven 
rondom het vrolijke thema ‘Plekken 
van plezier!’

Plekken van plezier
Vijf categorieën plezier staan dit 
jaar centraal: podiumkunsten, mu-

seale kunsten, sport en spel, horeca 
en recreatie. Overal in ons land, en 
ook in de gemeente Voorst, gaan op 
de Open Monumentendag de deu-
ren open van monumenten die te 
maken hebben met entertainment, 
vrije tijd en ontspanning.

Zaterdag 14 september
Dit jaar kunt u ruim dertig monu-
menten in de gemeente Voorst be-
zoeken. Een mooie manier om deze 
opengestelde monumenten te be-
zoeken is via één van de drie vol-
gende fi etsroutes: Nijbroek/Terwol-
de, Twello en Bussloo/Posterenk.

Tijdens de Open Monumentendag 
wordt u bij diverse monumenten 
verrast met muziek, kunst, spelle-
tjes, een rondleiding, tentoonstel-
lingen of een hapje en een drankje. 
Zo ontmoet u de vijf categorieën van 
plezier in een eigentijds jasje. 
Speciaal voor de kinderen zijn er 
kinderactiviteiten en leuke puzzel-
tochten georganiseerd.

Naast de vele opengestelde monu-
menten zijn er dit jaar een aantal 
bijzondere activiteiten georgani-
seerd. Geniet van een prachtige 
rondrit met paard-en-rijtuig langs 
de rijke buitenplaatsen en land-
goederen van Twello. Luister naar 
boeiende concerten van het AMC 
Kamerkoor uit Amsterdam of van 
Cappella Calluna met haar repertoi-

re over ‘Plekken van plezier’. Wandel 
mee met de interessante excursie 
naar de Appense Dijk en de Bo-
mendijk onder leiding van twee en-
thousiaste gidsen. Bezoek de fraaie 
kunstexpositie bij de Kunstkring en 
duik in het verleden bij de tentoon-
stelling in de bibliotheek in Twello. 
Of geniet van een heerlijke high tea 
op een prachtige buitenplaats (de 
opbrengst gaat naar een goed doel). 

Zondag 15 september
Op zondag 15 september gaat de 
eeuwenoude ruïne de Nijenbeek ex-
tra open. Vooraf reserveren is deze 
dag niet nodig, u kunt u ter plekke 
aanmelden bij Huisje Sonnenberg. 
Op zondag 15 september is er op 
Landgoed Klarenbeek de tentoon-
stelling ‘De Koperfabriek in Klaren-
beek’ en er zijn historische foto’s 
over plezier op het landgoed.

Veel plezier!
Kortom, er is veel te zien, te doen, te 
beleven, te proeven en te genieten. 
Reserveer 14 en 15  september in uw 
agenda en bezoek de Open Monu-
mentendag in de gemeente Voorst! 
Het comité Open Monumentendag 
Voorst wenst u alvast een fantasti-
sche dag toe.  ■


