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Bussloo, De Vecht, Klarenbeek, Steenenkamer, Posterenk, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek

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

Vergaderingen en bijeenkomsten

maandag 16 december 19.30 uur raadsvergadering gemeentehuis Twello
maandag 13 januari 19.30 uur  ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
maandag 27 januari 19.30 uur  raadsvergadering gemeentehuis Twello

Informatie
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de raadsgriffi  er Bernadette Jansen: 0571- 27 92 17, 
de locogriffi  er 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 agendaʼs van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail met een directe link 
naar de vergaderstukken. 

Advies- en meldpunt verward gedrag

Inwoners en professionals die 
zich zorgen maken over iemand 
in hun omgeving kunnen vanaf 
1 december 2019 contact opne-
men met het regionaal Advies- en 
meldpunt verward gedrag. Het 
Advies- en meldpunt is dagelijks 
voor advies bereikbaar tussen 
08.3 0 en 23.00 uur via 088-933 
55 00. Als advies niet voldoende 
is, wordt voor passende opvolging 
gezorgd. Vanaf 1 januari 2020 is 
het ook mogelijk voor inwoners 
en professionals om hier een mel-
ding te doen in het kader van de 
Wet verplichte ggz (Wvggz). 

Wanneer het Advies- en 
meldpunt verward gedrag 
bellen?
Inwoners en professionals kun-
nen 088-933 55 00 bellen als zij 
zich zorgen maken over iemand 
die verward gedrag vertoont. 
Bijvoorbeeld als een buurvrouw 
al een tijd haar gordijnen dicht 
heeft, of als een kennis in een 

sociaal isolement is beland en 
zichzelf verwaarloost. Wanneer er 
een hulpverlener bekend is, dan is 
het beter om deze hulpverlener 
direct te bellen. Bel 112 (gratis, 
24 uur per dag) als er sprake is 
van een acute noodsituatie. Zijn 
er vragen of zorgen rondom zelf-
doding? Neem dan contact op met 
de zelfmoordpreventielijn: 0900-
01 13 (gratis, 24 uur per dag) of 
kijk op 113.nl

Hoe werkt het Advies- en 
meldpunt?
De beller krijgt een ervaren hulp-
verlener aan de telefoon die een 
advies geeft of de melding door-
zet naar de gemeente waar de 
betrokkene woont. In het laatste 
geval kijkt de gemeente op korte 
termijn welke ondersteuning no-
dig is in die specifi eke situatie. 

Vroegtijdig signaleren is 
belangrijk
Gemeenten willen tijdig onder-

steuning bieden aan kwetsbare 
mensen. Hierbij is vroegtijdig 
signaleren belangrijk. Het Ad-
vies- en meldpunt verward ge-
drag is opgericht zodat inwoners 
en professionals tijdig hun zorgen 
op de juiste plek kunnen doorge-
ven, zodat de gemeente, als dat 
nodig is, de ondersteuning start 
of zorgprofessionals inschakelt.

Wet verplichte ggz vanaf 
1 januari
Heeft u het vermoeden dat iemand 
gedwongen zorg nodig heeft? 
Vanaf 1 januari 2020 is het mo-
gelijk ook hiervan melding te ma-
ken bij het Advies- en meldpunt 
verward gedrag. Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/onderwerpen/
geestelijke-gezondheidszorg en 
klik op ʻgedwongen opname en 
dwang in de zorgʼ.  ■dwang in de zorgʼ.  ■

Buiten Westen, Het Nieuwe Bouwen in de 
Stedendriehoek

Op donderdag 28 november 
mocht wethouder Arjen Lagerweij 
het boek 'Buiten Westen' van de 
Bouwsociëteit Stedendriehoek in 
ontvangst nemen. Het boek met 
eigentijdse architectuur in de 
driehoek tussen, en rond Deven-
ter, Apeldoorn en Zutphen, laat 
zien dat ook in het oosten van Ne-
derland bijzondere ambitie leeft. 

En dit levert fraaie resultaten op. 
Wethouder Arjen Lagerweij: “Het 
groene en landelijke karakter van 
onze gemeente is wel bekend. 
Daarnaast zetten wij als gemeente 
in op een goede ruimtelijke kwali-
teit, het landschap en bijzondere 
architectuur. Dat alles draagt vol-
op bij aan de hoge leefkwaliteit 
hier in het hart van de regio!”  ■
 

Sociaal domein gemeente tijdelijk in Kulturhus

De medewerkers van het sociaal 
domein van de gemeente Voorst, 
die nu nog in het gemeentehuis 
werken,  gaan tijdelijk verhuizen 
naar het Kulturhus, Jachtlust-
plein 11 in Twello. Met ingang 
van maandag 20 januari 2020 
kunnen inwoners op deze tijde-
lijke locatie terecht wanneer zij 
bijvoorbeeld een uitkering willen 
aanvragen of een medewerker van 
werk en inkomen of onderwijs 
willen spreken. De telefoonnum-
mers en e-mailadressen blijven 
ongewijzigd.  De openingstijden 
in het Kulturhus zijn: maandag tot 
en met vrijdag van 8.30 uur tot 
12.30 uur. 

Tijdelijke verhuizing
Aanleiding voor de verhuizing zijn 
de werkzaamheden voor de reno-
vatie van het gemeentehuis aan 

de H.W. Iordensweg 17 in Twello. 
De gemeente vindt het belangrijk 
dat de dienstverlening aan haar 
inwoners ook tijdens de verbou-
wing van het gemeentehuis goed 
op peil blijft. Daarom is gezocht 
naar een passende tijdelijke huis-
vesting in Twello. Voor het 
sociaal domein is die gevonden in 
het Kulturhus. In dit pand werken 
ook al de medewerkers van CJG 
Voorst en Maatschappelijk Net-
werk Voorst. De overige afdelin-
gen van de gemeente verhuizen 
in februari 2020 naar de tijdelijke 
locatie in het voormalig Veluws 
College in Twello. Naar verwach-
ting zijn de werkzaamheden aan 
het gemeentehuis in maart 2022 
afgerond en verhuizen de mede-
werkers dan terug naar het ver-
nieuwde gemeentehuis aan de 
H.W. Iordensweg.  ■

Vraag op tijd uw PlusOV-rit tijdens de 
feestdagen aan

Wilt u tijdens de feestdagen met 
PlusOV reizen? Reserveer dan op 
tijd uw rit om teleurstelling te 
voorkomen. Op kerstavond, 1e 
en 2e kerstdag en Nieuwjaarsdag 
vervallen namelijk automatisch de 
vaste ritten. 

Reizen tijdens de kerst
Wilt u op dinsdagavond 24 
december, woensdag 25 of don-
derdag 26 december met PlusOV 
reizen, reserveer uw rit dan vóór 
20 december.

Reizen op oudjaarsdag 
Op dinsdag 31 december is het 
mogelijk tot uiterlijk 20.00 uur ʼs 
avonds reizen. De chauff eur zet u 

dan uiterlijk om 20.00 uur af op 
uw bestemming, u moet dus re-
kening houden met uw reistijd als 
u de rit bij PlusOV reserveert. Re-
serveer uw rit vóór 23 december.

Reizen op N ieuwjaarsdag 
Op woensdag 1 januari is het 
vanaf 6.00 uur mogelijk om met 
PlusOV te reizen als u uw rit vóór 
23 december heeft gereserveerd.

Rit reserveren
Uw rit reserveert u telefonisch bij 
PlusOV: 088-758 76 54 (dagelijks 
van 6.30 uur ʼs morgens tot 0.00 
uur ̓ s nachts) of via ̒ Mijn PlusOVʼ 
op plusov.nl.  ■
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* 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 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 geor-
dend 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.

bekendmakingen
Week 49: 04-12-2019

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Diverse locaties in de gemeente Voorst Ophangen spandoeken voor 3 evenementen Toestemming verleend BW-2019-0252

Diverse wegen in Klarenbeek Carnavalsoptocht op 22 februari 2020 van 12.30-16 uur Vergunning verleend* BW-2019-0201

Dorpsplein in Twello Kunstijsbaan van 20 t/m 29 december 2019 Vergunning verleend* BW-2019-0243

Holtweg 4 in Wilp Verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend* Z-19-08794_2019-80419

Veenweg 11 in Terwolde Verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend* Z-19-09681_2019-81701

Voordersteeg 21 in Twello Verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend* Z-19-09474_2019-82166

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

De Schaker in Twello Derde herziening Voornemen Z-19-09827_2019-82424

Melding besluit lozen buiten inrichtingen / Stellen maatwerkvoorschriften

Hoofdweg 60 in Klarenbeek Buiten inrichtingen lozen in bodem of riolering van  
grondwater afkomstig uit ontwatering

Melding ontvangen Z-HZ_MLBI-2019-0018

Omgevingsvergunning

Binnenweg 8A, 8B en 10A in Voorst Aanbrengen geïsoleerde dakplaten Vergunning verleend* SXO-2019-0957

Dalkweg 1A in Klarenbeek Bouwen woning Vergunning verleend* SXO-2019-1024

Fluitenkruid 16 in Klarenbeek Bouwen woning Vergunning verleend* SXO-2019-0954

Fluitenkruid 18 in Klarenbeek Bouwen woning Vergunning verleend* SXO-2019-0955

Gravenstraat 17 in Voorst Kappen 2 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2019-1140

Grotenhuisweg 24 in Wilp Bouwen buitenberging met veranda Aanvraag ontvangen SXO-2019-1142

Holtweg 4 in Wilp Kappen boom Vergunning verleend* SXO-2019-1048

Kruisakkerweg 6 in Twello Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2019-1148

Lochemsestraat 3 in Terwolde Kappen boom Vergunning verleend* SXO-2019-1070

Middendijk 59 in Nijbroek Verbouwen boerderij Aanvraag ontvangen SXO-2019-1151

Middendijk 73 in Nijbroek Intern verbouwen woning Vergunning verleend* SXO-2019-0650

Molenweg 29 in Terwolde Dempen sloot Proceduretermijn verlengd SXO-2019-0971

Nijverheidsstraat (TLO E 370) in Twello Kappen 3 bomen Vergunning verleend* SXO-2019-1129

Omloop 29-31 in Twello Verbouwen zorgwoning naar 3 eengezinswoningen Vergunning verleend* SXO-2019-0964

Oudhuizerstraat 16 in Klarenbeek Bouwen schuur Vergunning verleend* SXO-2019-0975

Plesmanstraat 23 in Teuge Bouwen garage Aanvraag ontvangen SXO-2019-1141

Schubertstraat/Heemskerkstraat/Ravelstraat in 
Twello

Kappen 8 bomen door groenrenovatie Vergunning verleend* SXO-2019-1128

Uiverstraat 21, 23, 25, 27 en 29 in Teuge Bouwen 5 huurwoningen Vergunning verleend* SXO-2019-0910

Wilpsedijk 2 in Wilp Plaatsen houten kunstwerk Aanvraag ontvangen SXO-2019-1130

Zonnenbergstraat 36 in Wilp Wijzigen gebruik gebouw en terrein voor verhuur machines 
en materieel

Aanvraag ontvangen SXO-2019-1138

Zutphenseweg 35 in Klarenbeek Uitbreiden woning Aanvraag ontvangen SXO-2019-1132

Overig

Gemeente Voorst Algemene ontheffing sluitingsuur horecabedrijven oud en 
nieuw 2019-2020

Besluit genomen* Z-19-09661_2019-81653

Sloopmelding

Kerkstraat 31 in Terwolde Verwijderen asbesthoudend dak fietsenhok Melding ontvangen SXO-2019-1154

Kruisakkerweg 5 in Twello Slopen besturingsruimte rioolgemaal Melding ontvangen SXO-2019-1146

Langs snelweg A1 tussen Twello en Deventer Slopen 8 betonpoeren voor uitbreiding A1 Melding ontvangen SXO-2019-1134

Prinses Margrietstraat 2 in Twello Verwijderen asbesthoudende betonvloer van voormalige 
garage

Melding ontvangen SXO-2019-1136

Twelloseweg 11A in Steenenkamer Afvoeren asbesthoudende pijp en 2 asbesthoudende platen Melding ontvangen SXO-2019-1149

Wijkseweg 86 in Terwolde Slopen schuur Melding ontvangen SXO-2019-1133

Tijdelijke verkeersmaatregel

Diverse wegen in Klarenbeek, tekening op te  
vragen bij gemeente Voorst

Meerdere verkeersmaatregelen tijdens carnavalsoptocht  op 
22 februari 2020

Besluit genomen* BW-2019-0201

Dorpsstraat, tussen Van Ghentstraat en  
Schoolstraat in Twello

Afsluiten voor alle verkeer van 20 t/m 29 december 2019 
vanaf 14-20 uur, behalve op 25 december 2019, tijdens  
op- en afbouw, op 20 en 30 december 2019 geldt een  
afsluiting vanaf 11 uur

Besluit genomen* BW-2019-0243
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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

Kennismakingsbijeenkomst Wsw-medewerkers

Vanmiddag waren ruim 70 me-
dewerkers van de Wet sociale 
werkvoorziening (Wsw) in het 
gemeentehuis in Twello voor een 
kennismakingsmakingsbijeen-
komst met de gemeente Voorst. 
De medewerkers, die in of vlakbij 

de gemeente Voorst wonen, heb-
ben nu nog een dienstverband bij 
Delta. Vanaf 1 januari 2020 ko-
men zij in dienst bij de gemeente 
Voorst, zij blijven onder de be-
staande afspraken gedetacheerd 
werken bij hun verschillende 

werkgevers. Tijdens de bijeen-
komst maakten de medewerkers 
onder andere kennis met wet-
houder Wim Vrijhoef, gemeente-
secretaris Eric van Leeuwen en de 
P&O adviseur van de gemeente 
Voorst. 

Gemeente gaat zelf Wsw 
uitvoeren
Met ingang van 1 januari 2020 
houdt Delta op te bestaan en gaat 
de gemeente Voorst zelf de Wsw-
taken uitvoeren die zij voor-
heen (samen met de gemeenten  
Bronckhorst en Lochem) in een 
gemeenschappelijke regeling 
liet uitvoeren door Delta. Aanlei-
ding hiervoor is dat de gemeente 
Bronckhorst eind 2018 al aangaf 
per 1 januari 2020 uit de ge-
meenschappelijke regeling Delta 
te willen treden. De toekomst van 
Delta, en de wenselijkheid van 
het in stand houden van de ge-
meenschappelijke regeling Delta, 
is toen onderzocht met als resul-
taat dat de GR Delta per 1 janu-
ari 2020 wordt opgeheven. Ook 
de gemeente Bronckhorst en de 
gemeente Lochem gaan de Wsw-
taken zelf uitvoeren.  ■

Groot onderzoek koopgedrag in Oost-Nederland

Tot en met december worden in-
woners van de gemeente Voorst 
uitgenodigd voor deelname aan 
een grootschalig onderzoek naar 
koopgedrag. De huishoudens 
zijn willekeurig geselecteerd en 
ontvangen namens de gemeente 
Voorst en de provincie Gelderland 
een schriftelijke uitnodiging in de 
brievenbus. Inwoners die geen 
brief krijgen, maar wel graag wil-
len meedoen kunnen de vragenlijst 
op startvragenlijst.nl/koopgedrag 
invullen. Onder alle deelnemers 
van het onderzoek worden 50 ca-
deaubonnen van € 25 verloot. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd door 
I&O Research voor meer dan 60 

gemeenten in Oost-Nederland. 

Periodiek onderzoek be-
langrijk
De detailhandel is de afgelopen 
jaren veranderd. Waar het online 
winkelen een sterke groei heeft 
doorgemaakt, is op straat vaker 
leegstand zichtbaar en verande-
ren winkels in bijvoorbeeld ho-
reca of woningen. Gemeenten en 
provincies zetten zich samen met 
winkeliers in voor aantrekkelijke 
binnensteden, dorpscentra en een 
compleet winkelaanbod. Om dit zo 
goed mogelijk te doen, is perio-
diek onderzoek naar koopgedrag 
van groot belang.  ■
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