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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad
Openbare vergadering maandag 11 november 19.30 uur
gemeentehuis Twello 

Op maandag 11 november vanaf 19.30 uur vergadert de gemeenteraad. In deze vergade-
ring staat de behandeling van de Meerjarenprogrammabegroting 2020 – 2023 centraal. Er 
vinden finale debatten plaats over door het college voorbereide raadsvoorstellen en door 
de raadsfracties aangedragen agendapunten. Dit betreffen amendementen (voorstellen tot 
wijziging van de ontwerpbegroting) en moties (raadsuitspraken en/of –opdrachten aan het 
college van burgemeester en wethouders). Tot slot wordt gestemd over raadsvoorstellen 
met een financieel effect op de begroting, eventuele amendementen, de begroting en 
eventuele moties.
U bent van harte welkom om de vergadering vanaf de publieke tribune bij te wonen.

Agenda
In deze vergadering wordt gesproken over: 
▪ Beantwoording motie Milieupas [finaal debat en besluit]
▪ Financiële tegenvallers afval [finaal debat en besluit; financiële effecten zijn verwerkt 

in meerjarenprogrammabegroting 2020 – 2023]
▪ Programma Water 2020 – 2025 [finaal debat en besluit; financiële effecten verwerkt 

in meerjarenprogrammabegroting 2020 – 2023]
▪ Cultuurcoach [finaal debat en besluit; financiële effecten deels verwerkt in 
 meerjarenprogrammabegroting 2020 – 2023]
▪ Verhoging onroerende zaakbelastingen 2020 [finaal debat en besluit; financiële 
 effecten verwerkt in meerjarenprogrammabegroting 2020 – 2023]
▪ Meerjarenprogrammabegroting 2020 – 2023 [finaal debat en besluit]

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de 
ronde-tafelgesprekken benutten. Deze worden meestal twee weken voor de 
raadsvergadering gehouden.

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de 
vergaderstukken te komen. U vindt de raadsstukken via 
voorst.raadsinformatie.nl of via de (gratis) app Politiek Portaal 
Publieksapplicatie. 
Eventuele amendementen en moties zijn naar verwachting 8 november 
beschikbaar en kunt u eveneens op bovengenoemde wijze bekijken.

In de raadzaal is WIFI aanwezig, zodat u tijdens de vergaderingen de stukken digitaal 
kunt bekijken via uw eigen apparatuur.

Besluitenlijst raadsvergadering 28 oktober 2019

Besluiten
• Mutatie fractievertegenwoordiger
• Beveiligen of opheffen niet actief bewaakte spoorwegovergangen
• Bestuursrapportage 2019
• Aanpassen Gemeenschappelijke Regeling GGD NOG 
• Vaststellen verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 30 september 2019
• Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 14 oktober 2019

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct op 
voorst.raadsinformatie.nl bij de besluitenlijst te komen. Hier kunt u ook 
het audioverslag van de raadsvergadering van maandag 28 oktober 2019 
afluisteren, klik hiervoor op de gewenste datum in de kalender. 

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

Vergaderingen en bijeenkomsten   
maandag 11 november 19.30 uur raadsvergadering gemeentehuis Twello
maandag 2 december 19.30 uur ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
maandag 16 december 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. 

Inloopavond herinrichting Prins Bernhard-, 
Prins Friso- en Prinses Beatrixstraat

De gemeente Voorst wil in 
2020 de Prins Bernhardstraat, 
Prins Frisostraat en Prinses 
Beatrixstraat in Twello opnieuw 
inrichten. De herinrichting bestaat 
uit rioolwerkzaamheden, het ver-
vangen van de straat en het ver-
beteren van het openbaar groen 
waar mogelijk. 

Inloopavond
Op woensdag 13 november 2019 
organiseert de gemeente een in-
loopavond over deze herinrichting 
in het gemeentehuis. Aanwonen-
den en belanghebbenden hebben 

hiervoor een uitnodiging ontvan-
gen. Bent u geïnteresseerd? Loop 
dan gerust binnen tussen 19.00 
uur en 20.30 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 14 november 2019: 
voorst.nl/nl/wonen/groen-
water-en-infrastructuur/infra-
groen-projecten  ■

Opruimen die hondenpoep!

Kinderen willen graag buiten in 
het gras spelen, lekker een bal-
letje trappen, rennen, klimmen 
en verstoppertje doen. Dat is niet 
alleen heel leuk maar ook goed 
voor hun gezondheid, want kin-
deren die regelmatig buiten spe-
len, eten en slapen beter. Maar 
als er veel hondenpoep in het 
veldje ligt is het speelplezier van 
de kinderen gauw afgelopen. Al 
rennend uitglijden over de hon-
denpoep of bij het verstoppertje 
spelen in de hondenpoep stap-
pen dat vindt niemand leuk. En 
ook de ouders of verzorgers van 
kinderen die met schoenen en 

kleren onder de poep thuisko-
men worden daar niet blij van. 
Daarom doen we een oproep aan 
alle hondenbezitters om de poep 
van hun hond op te ruimen, want 
hondenpoep op speelveldjes kan 
echt niet! Als iedereen netjes de 
boel opruimt dan kunnen de kin-
deren weer lekker buiten voetbal-
len en spelen. 

Eigenaar verantwoordelijk
De eigenaar van de hond is zelf 
verantwoordelijk voor het oprui-
men van de hondenpoep in de 
gemeente Voorst. Dit is heel een-
voudig door altijd plastic zakjes 

(en eventueel een klein schepje) 
mee te nemen als u de hond 
uitlaat. Thuis kunt u de plas-
tic zakjes in uw container kwijt. 
De opruimplicht geldt voor alle 
openbaar toegankelijke terreinen, 
zoals straten, pleinen, gazons en 
overige groenstroken. 

Hondenpoep op 
speelveldjes kan echt niet
Een hondenpoepvrije woonomge-
ving draagt bij aan de leefbaar-
heid van uw buurt. Dat is prettig 
voor u zelf, voor uw buren en 
voor de kinderen die dan weer 
lekker buiten kunnen spelen.  ■
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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)be-
sluiten 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.

bekendmakingen
Week 45: 06-11-2019

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Bandijk 53 in Terwolde Verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend* Z-19-08345_2019-74234

Bosweg 12-14 in Klarenbeek Merida ATB tocht 2020 op 12 januari 2020 van 9-15 uur Vergunning verleend* BW-2019-0225

Kerkstraat 36 in Terwolde Ontsteken lichtjes in kerstboom De Vecht op 14 december 
2019 van 18-20 uur

Toestemming verleend BW-2019-0229

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Beleidsnota Kadernota schuldhulpverlening 2019-2022 Vastgesteld Z-19-04848_2019-76349

Gemeente Voorst Beleidsregels toeristisch recreatieve  
bewegwijzering

Vastgesteld Z-19-08021_2019-71749

Milieumelding

Molenallee 23 in Wilp Bouwen opslagloods Melding ontvangen Z-MELD840-2019-001342

Omgevingsvergunning

Bandijk 50 in Terwolde Intrekken milieuvergunning voormalige betonfabriek Ontwerpbesluit SXO-2019-1028

Dernhorstlaan 7 in Twello Bouwen schuur met carport Aanvraag ontvangen SXO-2019-1059

Dorpsplein 7 in Nijbroek Verbouwen woning en bouwen bijgebouw Proceduretermijn verlengd* SXO-2019-0786

Dorpsstraat 47 in Terwolde Bouwen nieuwe woning met bijgebouw Vergunning verleend (revisie)* Z-HZ_WABO-2012-000283

Enkweg 23 in Wilp Vernieuwen bestaande schuur Vergunning verleend* SXO-2019-0826

H.W. Iordensweg 110 in Wilp Restaureren en verbouwen  
tuinmanswoning

Vergunning verleend* SXO-2019-0699

Holtweg 4 in Wilp Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2019-1048

Nieuwbouw park in Teuge  
(Twello - D - 1575)

Kappen 6 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2019-1042

Nieuwbouw park in Teuge  
(Twello - D - 1575)

Kappen 6 bomen Vergunning verleend* SXO-2019-1042

Oyseweg 6 in Wilp Kappen 3 populieren Aanvraag ontvangen SXO-2019-1047

Rijksstraatweg 162 in Teuge Veranderen topgevels vleesvarkensstal Vergunning ingetrokken* 4700

Rijksstraatweg 162 in Teuge Oprichten vleesvarkensstal Vergunning ingetrokken* 4409

Rijksstraatweg 99A in Twello Bouwen woning Proceduretermijn verlengd* SXO-2019-0867

Twelloseweg 1A in Steenenkamer Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (in relatie 
tot handhavingstraject) - Advies Ruimtelijke Kwaliteit

Opschorten proceduretermijn SXO-2019-0606-006

Veluwsedijk 49 in Nijbroek Herbouwen kapschuur Vergunning verleend* SXO-2019-0974

Verlengde Lindelaan 69 in Twello Kappen 2 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2019-1058

Sloopmelding

Beukelaarsweg 7 in Teuge Verwijderen asbesthoudende daken, en slopen Melding ontvangen SXO-2019-1054

Binnenweg 8A, 8B en 10A in Voorst Verwijderen asbest Melding ontvangen SXO-2019-1055

Tijdelijke verkeersmaatregel

Diverse wegen (De Vecht) in Terwolde Afsluiten voor alle verkeer op 14 december 2019 van  
18-20 uur

Besluit genomen* BW-2019-0229
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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

Informatiebijeenkomsten Verbreding A1 Apeldoorn – Azelo

Rijkswaterstaat organiseert samen 
met bouwbedrijf Heijmans twee in-
formatieavonden over de verbre-
ding van de A1 tussen Apeldoorn 
en Azelo. De informatieavonden 
vinden plaats op woensdag 13 en 
donderdag 14 november, in res-
pectievelijk Deventer (Colmschate) 
en Enter. 

Informatiebijeenkomsten
Omwonenden, weggebruikers en 
andere belangstellenden zijn har-
telijk welkom om uitleg te krijgen 
over de voortgang van de verbre-
ding van de A1 Apeldoorn – Azelo. 
U wordt bijgepraat over de globale 
planning die vervroegd is op de-
len van het traject zoals Deventer-
Deventer-Oost en Rijssen-Azelo. 
Het is mogelijk om de ontwerp-
tekeningen te bekijken en er zijn 
medewerkers van Rijkswaterstaat 
en Heijmans aanwezig om vragen 

te beantwoorden over zowel het 
ontwerp als de uitvoering van de 
wegverbreding. Op beide bijeen-
komsten is dezelfde informatie 
beschikbaar. 

De bijeenkomsten zijn op woens-
dag 13 november 2019 in zalen-
centrum ‘t Hof van Colmschate 
(Holterweg 104) in Deventer en op 
donderdag 14 november 2019 in 
zalencentrum de Kröl (Dorpsstraat 
158) in Enter. Bezoekers kunnen 
tussen 19.00 en 21.00 uur op elk 
moment binnenlopen. Aanmelden 
is niet nodig.

Vergroten capaciteit A1 
Apeldoorn-Azelo
Toenemend vrachtverkeer zorgt 
voor veel vertraging op de A1 
Oost tussen Apeldoorn en Aze-
lo. Dit traject is een belangrijke 
verbinding tussen economische 

gebieden binnen en buiten Ne-
derland. Goede doorstroming op 
deze route is belangrijk voor de 
bereikbaarheid en economische 
ontwikkeling van de regio. Daarom 
werken rijk en regio samen aan het 
vergroten van de capaciteit van de 
A1 Oost en het verbreden van de 
A1: tussen Apeldoorn en Deven-
ter naar 2x4 rijstroken en tussen 
Deventer en knooppunt Azelo naar 
2x3 rijstroken.
 
Meer informatie
Achtergrondinformatie en actuele 
werkzaamheden: A1Oost.nl 
Actuele verkeersinformatie: rijks-
waterstaatverkeersinformatie.nl
Gratis informatienummer van 
Rijkswaterstaat: 0800-8002 van 
maandag tot en met vrijdag van 
07.00 uur tot 20.00 uur en in het 
weekend en op feestdagen van 
10.00 uur tot 18.30 uur.  ■

Duurzame Huizen Route 9 november

Wat komt er allemaal kijken bij 
het verduurzamen van uw wo-
ning? Wilt u hier meer over weten? 
Op zaterdag 9 november openen 
honderden huiseigenaren in heel 
Nederland hun deuren. Zij laten 
anderen graag zien hoe zij hun 
huis duurzamer hebben gemaakt. 
Van aardgasvrij wonen tot dak- en 

gevelisolatie, en van monumen-
taal wonen tot slimme nieuwe 
woningen uit 2019. Laat u inspi-
reren door duurzame woonverha-
len van gastvrije huiseigenaren. 
Vanwege de grote belangstelling 
is vroeg inschrijven via duurza-
mehuizenroute.nl een aanrader, 
want vol is vol.  ■
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verbouwen


