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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad
Ronde-tafelgesprekken maandag 14 oktober 2019 
18.00 uur gemeentehuis Twello 
(let op: afwijkend aanvangstijdstip)

Op maandag 14 oktober 2019 heeft de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken. 
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 raadsvergaderingen over onderstaande onderwerpen op 28 oktober 
2019 vanaf 10.00 uur (met onder andere de begrotingsdebatten) en 11 november 
2019 vanaf 19.30 uur (besluitvorming over de begroting).

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 raadsleden 
uw mening te geven over het geagendeerde onderwerp. U kunt zich via de griffie 
hiervoor melden: 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. 
Als de ronde-tafelgesprekken niet op maandagavond voor 22.30 uur kunnen worden 
afgerond, worden deze voortgezet op dinsdagavond 15 oktober vanaf 18.00 uur.

Maandag 14 oktober 18.00 uur (raadzaal)

1.Beveiligen of opheffen niet actief bewaakte spoorwegovergangen (NABO’s)
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil in samenwerking met ProRail 
alle overwegen die niet beveiligd zijn door spoorbomen en bellen binnen vijf jaar 
opheffen of beveiligen. ProRail heeft nu voor twee van de huidige zeven NABO’s in 
de gemeente Voorst, namelijk die aan de Woudweg en Bolkhorstweg, een verzoek 
ingediend om deze overwegen te onttrekken aan de openbaarheid. Het college wil 
hier medewerking aan verlenen en is, dus: het proces is inmiddels opgestart. ProRail 
en de gemeente nemen ieder 50% van de kosten voor hun rekening en dat betekent 
een kostenpost van € 375.000 (exclusief btw) voor de gemeente Voorst.

2. Beantwoording motie Milieupas 
De gemeenteraad heeft in november 2018 een motie aangenomen, omdat raadsle-
den vanuit een deel van de samenleving de wens hoorden dat inwoners graag een 
milieupas willen met een saldo waarmee gratis stort wordt mogelijk gemaakt. Het 
college stelt nu voor niet over te gaan tot de invoering van de milieupas, omdat de 
voordelen niet opwegen tegen de kosten die de milieupas jaarlijks met zich mee-
brengt voor de inwoners. 

3. Financiële tegenvallers afval 
Het college stelt dat ontwikkelingen op het gebied van afvalinzameling en –verwer-
king maken dat de afvalstoffenheffing moeten worden verhoogd. Voor de afvalstof-
fenheffing is 100% kostendekkendheid het uitgangspunt. Voor de meeste recyclebare 
stromen is de verwachting dat de inkomsten afnemen en voor de niet-recyclebare 
stromen is de verwachting dat de kosten toenemen. 

4. 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.
 
5. Cultuurcoach
Het college stelt de raad voor € 25.000 beschikbaar te stellen voor de inzet van een 
cultuurcoach in de gemeente Voorst, als pilotproject voor de duur van één jaar, te 
dekken vanuit de algemene reserve. Dankzij de buurtsportcoaches en dorpscon-
tactpersonen is er voldoende hulp bij initiatieven van inwoners, verenigingen en 
organisaties/onderwijs op het gebied van sport en welzijn. Voor kunst en cultuur 
is die ondersteuning er niet en die moet er wel komen in de vorm van een cultuur-
coach, vindt het college.

Maandag 14 oktober 19.45 uur (raadzaal)

1. Bestuursrapportage 2019
Met de Bestuursrapportage 2019 informeert het college de raad over de realisatie 
van de begroting 2019 over de eerste 8 maanden van het begrotingsjaar. In de 
bestuursrapportage worden voorstellen gedaan om budgetten aan te vullen en/of 
af te ramen. Deze bestuursrapportage geeft inzicht in zowel de beleidsmatige als 
de financiële voortgang.

2. Meerjarenprogrammabegroting 2020– 2023
De Meerjarenprogrammabegroting 2020 - 2023 is het 2e document in de Planning- 
& Controlcyclus voor het jaar 2020, na de Prioriteitennota 2020 die de raad op 24 
juni 2019 heeft vastgesteld. In de Meerjarenprogrammabegroting 2020 - 2023 
stelt de raad beleidsdoelen en het financiële kader voor het begrotingsjaar 2020 
en verder vast.

3. Verhoging onroerende zaakbelastingen (OZB)
Op basis van de doorrekening van het Financieel Meerjaren Perspectief (als onderdeel 
van de Meerjarenbegroting 2020-2023 van de gemeente), stelt het college een extra 
verhoging van de OZB voor. Het college vindt dat een verhoging mogelijk is, doordat 
een verlaging van de rioolheffing en een verhoging van de afvalstoffenheffing zor-
gen voor een gemiddeld nagenoeg gelijkblijvende woonlastendruk.

Maandag 14 oktober  21.30 uur  (raadzaal)

1. Opheffen gemeenschappelijke regeling Delta 
Door de uittreding van verschillende gemeenten uit de gemeenschappelijke rege-
ling Delta is continuering ervan niet haalbaar meer. In mei heeft het college de 
raad geïnformeerd over zijn voorkeursscenario om de uitvoering van de Wet sociale 
werkvoorziening vanaf 2020 in eigen hand te nemen. In dit raadsvoorstel vraagt 
het college de raad formeel toestemming om tot opheffing van de gemeenschap-
pelijke regeling over te gaan en informeert hij de raad over de voorbereiding op de 
taakuitoefening vanaf 1 januari 2020.  
 
2. Aanpassen Gemeenschappelijke Regeling GGD NOG
Er doen zich twee technisch-juridische ontwikkelingen voor ten aanzien van de 
gemeenschappelijke regeling van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst. De 
GGD voert per 1-1-2019 namens de gemeenten het rijksvaccinatieprogramma uit en 
dat moet formeel vastgelegd worden. En per 1-1-2020 treedt de Wet normalisering 
rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Daardoor vervalt de mogelijkheid om 
aan te sluiten bij wat voorheen de CAO voor gemeentepersoneel was. De Vereni-
ging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een werkgeversvereniging opgericht 
specifiek bedoeld voor de landelijk circa 170 samenwerkingsorganisaties die nu 
nog een dergelijke aansluitingsovereenkomst hebben en is toetreding tot de nieuw 
opgerichte werkgeversvereniging voor Gemeenschappelijke Regelingen noodzakelijk. 
Over beide punten moet de gemeenteraad formeel besluiten.

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de 
vergaderstukken te komen. U kunt deze ook inzien via 
voorst.raadsinformatie.nl of via de (gratis) App Politiek Portaal 
Publieksapplicatie.

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

Openbare vergadering dinsdag 15 oktober 
19.30 uur gemeentehuis Twello (let op: afwijkende vergaderdag)  

De gemeenteraad debatteert dan over 1 onderwerp, dat op 14 oktober is besproken 
in een ronde-tafelgesprek. In deze raadsvergadering wordt gesproken over:
• Opheffen gemeenschappelijke regeling Delta [finaal debat en besluit]

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt 
u het ronde-tafelgesprek op 14 oktober benutten. 

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone  om direct bij de 
vergaderstukken te komen op www.voorst.nl. U kunt deze ook in-
zien op de website via  voorst.raadsinformatie.nl of via de (gratis) 
app Politiek Portaal Publieksapplicatie.

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



voorstwijzer
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. 

Nationale Archeologiedagen 

Op zaterdag 12 en zondag 13 ok-
tober 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 se-
nior archeoloog Cristian van der 
Linde van 14.00 uur tot 16.00 
uur in het dorpshuis van Voorst 
een interactieve lezing over het 
archeologisch onderzoek voor de 
nieuw aangelegde rondweg van 
Voorst. 
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 
gekomen, 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 bodem-
vondstenspreekuur in de dorps-
kerk van Terwolde. Misschien 
heeft u al jaren spulletjes op de 
schoorsteenmantel liggen, waar-
van u altijd al wilde weten of het 
échte archeologische schatten 
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 vertellen 
over hun ervaringen in het veld, 
leggen uit wat u wel en niet mag 
doen als amateurarcheoloog en 
geven uitleg bij vondsten. Daar-
naast geven ze buiten een de-
monstratie van het gebruik van de 
metaaldetector, waarmee menige 
ontdekking wordt gedaan. Goed 
en verantwoord daarmee kunnen 
omgaan is essentieel! Uiteraard is 
deze activiteit ook geschikt voor 
de jonge nieuwsgierigen.
Houd archeologiedagen.nl en 
voorst.nl in de gaten voor updates 
en eventuele wijzigingen.  ■

Wielerronde Olympia's Tour 18/10: 
Twello afgesloten
In verband met de wielerronde 
Olympia’s Tour is een groot deel 
van Twello op 18 oktober geheel af-
gesloten voor het verkeer van 14.15 
uur tot 16.30 uur. Op voorst.nl staat 
een detailkaart 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 
verkeerstechnische begeleiding van 
de grote ronde door onze gemeente 
wordt begeleid door de landelijke 
eenheid van de politie met 23 mo-
torrijders en een aantal verkeers-
regelaars. Het parcours in en rond 
Twello (3 ronden van circa 11 km) 
wordt geheel afgesloten met bij ie-
dere wegaansluiting een afzethek 
en een verkeersregelaar. De afslui-
ting van de wegen van het parcours 
in en rond Twello duurt van circa 
14.15 uur tot 16.30 uur. Bij calami-
teiten hebben de hulpdiensten altijd 
toegang op het parcours. 
Woont u aan het parcours? Dan 
vraagt de organisatie van Olym-

pia's Tour u vriendelijk om vanaf 
12.00 uur geen voertuigen op of 
aan de weg te parkeren zodat het 
rennerspeloton voldoende ruimte 
heeft en daarmee de veiligheid ge-
waarborgd is.

Wegwerkzaamheden A1 Apeldoorn-Azelo oktober 2019 

In oktober 2019 worden de 
werkzaamheden op de trajec-
ten Deventer-Oost - Bathmen en 
Markelo-Rijssen op de A1 Apel-
doorn-Azelo verplaatst naar de 
rechterrijbaan. Dit betekent dat 
het verkeer zich verschillende 
keren moet aanpassen aan een 
nieuwe situatie. Op de versmalde 
rijstroken geldt een maximum 
snelheid van 90 km/u.

A1 Deventer-Oost - Bathmen 
Vanaf vrijdag 4 oktober wordt het 
verkeer tussen Deventer-Oost en 
Bathmen eerst naar de buitenkant 
van de weg geleid, zodat ruimte 
ontstaat om geleiderails te ver-
plaatsen. Vanaf 12 oktober gaat 
het verkeer in beide richtingen 
over versmalde rijstroken op de 
rechterrijbaan.

A1 Markelo - Rijssen  
Vanaf maandag 14 oktober start 
de ombouw voor het verkeer 
tussen Markelo en Rijssen. Het 
verkeer wordt dan eerst over de 
buitenkanten van de weg geleid 
om geleiderails te kunnen ver-
plaatsen. Vanaf 20 oktober gaat 
het verkeer in beide richtingen 
over versmalde rijstroken op de 
rechterrijbaan. 

Nachtelijke afsluiting A1 
richting Deventer 
In de nacht van zaterdag 19 okto-
ber 22.00 uur tot zondagmorgen 
06.00 uur is de A1 tussen aan-
sluiting Rijssen (28) en aansluiting 
Markelo (26) in de richting van 

Deventer afgesloten. In die nacht 
wordt de oude fietsbrug De Wa-
kels verwijderd. Omleidingsroutes 
worden ter plaatse met borden 
aangegeven. De fietsoversteek 
is hierdoor ook tot eind februari 
2020 afgesloten. Fietsers worden 
omgeleid via de Markeloseweg / 
Rijssenseweg (ongeveer 3,5 km). 

Houd rekening met  
ernstige hinder
Tijdens de werkzaamheden blij-
ven twee rijstroken in beide rich-
tingen beschikbaar. Rijstroken 
zijn verlegd en versmald en de 
maximum snelheid is 90 kilo-
meter per uur. De vertraging kan 
oplopen tot meer dan 30 minuten. 
Verder moet het verkeer rekening 
houden met: 
• meer oponthoud in de spits 
• een inhaalverbod voor 

vrachtverkeer
• zo nodig een tijdelijke afslui-

ting van de op- en afritten 
• bij kortstondige werkzaam-

heden (zoals het plaatsen van 
wegafzettingen) een maxi-
mumsnelheid van 70 km 
per uur. Dit gebeurt veelal 
’s nachts of in het weekend 
waarbij er tijdelijk één rij-
strook beschikbaar is voor 
het verkeer of het verkeer kort 
wordt stilgezet.

Advies aan weggebruikers
• Pas tijdig snelheid aan en hou 

voldoende afstand 
• Volg de aanwijzingen op de 

borden langs de weg

• Houd rekening met extra reis-
tijd en vermijd zoveel mogelijk 
de spits

• Raadpleeg de actuele ver-
keersinformatie via de app 
Rijkswaterstaat Actueel of volg 
het Twitterkanaal 

 @RWSverkeersinfo
 
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. Daar-
om werken rijk en regio samen 
aan het vergroten van de capaci-
teit van de A1 Oost in het verbre-
den van de A1: tussen Apeldoorn 
en Deventer naar 2x4 rijstroken 
en tussen Deventer en knooppunt 
Azelo naar 2x3 rijstroken.
 
Meer informatie
Verkeersinformatie is op rijks-
waterstaatverkeersinformatie.nl 
te vinden. Achtergrondinformatie 
en actuele werkzaamheden zijn 
op A1Oost.nl na te lezen. Heeft u 
vragen? Bel dan het gratis infor-
matienummer 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.  ■

Meer informatie
Op voorst.nl staat een nieuwsbe-
richt 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 neem contact op met de 
organisatie: Rikus Sunderman 
06-22 37 74 79 of Thijs Rondhuis 
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

*  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)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 41: 09-10-2019

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Bekendijk 8 in Terwolde Verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend* Z-19-07626_2019-68320

de Zanden 57A in Teuge Welkom-thuis bijeenkomst op 14 december 2019 Toestemming verleend BW-2019-0206

Dorpsplein in Nijbroek Kerstmarkt op 13 december 2019 van 18-21 uur Vergunning verleend* BW-2019-0210

Meermuidenseweg 19E in Twello Verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend* Z-19-07619_2019-68678

Recreatiegebied Bussloo-Leisurelands Thermen Bussloo Christmas night walk or run op 
21 december 2019 van 20-24 uur

Vergunning verleend* BW-2019-0209

Start bij Hietweideweg 20 in Twello/ 
finish Beethovenlaan in Twello

Olympia’s Tour op 18 oktober 2019 
van 12-16.30 uur

Vergunning verleend* BW-2019-0166

Ter hoogte van Marktstraat 1 in Twello Verkopen eten en drinken voor KiKa op 4 oktober 2019
van 12-16 uur

Vergunning verleend* BW-2019-0212

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Aanwijzingsbesluit toezichthouder rechtmatigheid en 
kwaliteit Wmo 2015 en Jeugdwet

Vastgesteld Z-18-03911_2019-70134

Omgevingsvergunning

Binnenweg 8A, 8B en 10A in Voorst Aanbrengen geïsoleerde dakplaten Aanvraag ontvangen SXO-2019-0957

Fluitenkruid ong. (VOO G 2339) in Klarenbeek Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2019-0954

Fluitenkruid ong. (VOO G 2339) in Klarenbeek Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2019-0955

Kerklaan 18 in Twello Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2019-0942

Kerkstraat 11 in Terwolde Kappen esdoorn Vergunning verleend* SXO-2019-0808

Middendijk 70 in Nijbroek Herbouwen werktuigenberging Aanvraag ontvangen SXO-2019-0966

Omloop 29-31 in Twello Verbouwen zorgwoning naar drie eengezinswoningen Aanvraag ontvangen SXO-2019-0964

Rijksstraatweg 53 in Wilp Bouwen woning Proceduretermijn verlengd* SXO-2019-0736

Schoolstraat 14 in Voorst Bouwen voorportaal Aanvraag ontvangen SXO-2019-0952

Twelloseweg 1A in Steenenkamer Diverse aanpassingen antenne opstelpunt Aanvraag ontvangen SXO-2019-0958

Zuiderlaan 7 in Twello Vervangen en aanpassen veld- en terreinverlichting Aanvraag ontvangen SXO-2019-0951

Overig

Marktplein in Twello Standplaats verkoop hobby artikelen en wenskaarten 
op weekmarkt op vrijdagen

Vergunning verleend* Z-19-07911_2019-69589

Marktplein in Twello Standplaats verkoop Syrische producten/gerechten 
op dinsdagen

Vergunning verleend* Z-19-07910_2019-69577

Sloopmelding

Jachtlustplein 8 in Twello Verwijderen asbesthoudende materialen uit woning Melding ontvangen SXO-2019-0953

Middendijk 70 in Nijbroek Slopen garage/berging Melding ontvangen SXO-2019-0965

Rozenhofstraat 13 in Steenenkamer Verwijderen asbesthoudend schuurdak Melding ontvangen SXO-2019-0943

Tijdelijke verkeersmaatregel

Parcours in en rond Twello Gesloten voor alle verkeer op 18 oktober 2019 
van 12-16.30 uur tijdens Olympia’s tour

Besluit genomen* BW-2019-0166

Rondom Dorpsplein in Nijbroek Afsluiten voor alle verkeer op vrijdag 13 december 2019
van 16-21.30 uur tijdens kerstmarkt

Besluit genomen* BW-2019-0210



Voorster Ideeën 
Panel

De gemeente Voorst 

hoopt dat zoveel 

mogelijk inwoners 

meedenken. Een 

aantal inwoners heeft 

zich aangemeld als 

kerngroep, het Voorster 

Ideeën Panel (VIP). 

Zij helpen bij het 

voorbereiden van het 

proces en helpen mee 

met de vormgeving van 

de strategie. Daarnaast 

vragen we alle inwoners 

om hun input te geven.

Woensdag 16 oktober 
organiseert de gemeente 
Voorst de eerste bijeenkomst 
voor de Voorster Energie 
Strategie. Deze avond ligt de 
focus op de energieopgave, 
de landelijke en regionale 
ontwikkelingen en enkele 
uitgangspunten voor 
grootschalige energie. 
Met deze basiskennis gaan 
we in de daaropvolgende 
bijeenkomsten aan de slag 
om een goede Voorster 
Energie Strategie te maken. 

“ We kunnen het 
gevoel van weer-
stand ombuigen als 
we laten zien wat het 
oplevert.”
— Peter (VIP) uit Voorst

“ Energie door de 
tijd, van hakhout-
bosje naar hoog-
spanningsmast 
naar zonneveld.”
— Toon (VIP) uit Twello

“ Gooi alle mogelijkheden open.”
— Jaap (VIP) uit Twello

Hoe zit het precies?
Deze zomer publiceerden wij drie artikelen in deze krant 

over de Voorster Energie Strategie. Vanuit het landelijke 

klimaatakkoord, is aan alle regio’s gevraagd om een 

Regionale Energie Strategie te maken. Hierin staat hoeveel 

duurzame energie wij kunnen opwekken in de regio. De zeven 

gemeenten in de Cleantech Regio zijn samen met de provincie, 

waterschappen en netbeheerders hard aan het werk om een 

Regionale Energie Strategie op te stellen. Maar daarnaast willen 

we als gemeente Voorst ook een Voorster Energie Strategie.

Bijeenkomsten
De startbijeenkomst is 

woensdag 16 oktober 

vanaf 19.30 uur in het 

gemeentehuis van 

de gemeente Voorst 

(H.W. Iordensweg 17, Twello). 

Tijdens deze avond is er 

volop gelegenheid om met 

elkaar in gesprek te gaan. 

Daarna volgen nog enkele 

bijeenkomsten waarbij we 

specifiek per gebied gaan 

kijken wat de kansen zijn. 

Deze bijeenkomsten zijn 

gepland voor 28 oktober, 

7, 12 en 13 november.

Graag tot ziens op 

woensdagavond 16 oktober!

DENK MEE 
MET DE
VOORST ER 
ENERGIE 
STRATEGIE

DENK MEE 
MET DE
VOORST ER 
ENERGIE 

Sluit vooral 

aan bij de 

bijeenkomst en 

denk mee!


