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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad

Kent u de raadsleden in de gemeente Voorst?

De gemeenteraad van Voorst neemt vrijwel maandelijks grote besluiten waar u als inwoner, instelling 
of bedrijf mogelijk mee te maken krijgt. Maar weet u wie in uw gemeenteraad zitten? En weet u wat 
zij belangrijk vinden voor de gemeente Voorst? Via het raadsinformatiesysteem ‘Politiek Portaal’ is 
dat in één oogopslag te zien.

Politiek Portaal
Op voorst.raadsinformatie.nl/leden staat het overzicht van de raadsleden. U klikt vervolgens op het 
raadslid van uw keuze en daarna op ‘Wilt u zien wat ik recent gezegd heb?’ of op ‘Wilt u zien wat ik 
gestemd heb?’. Via de link die oplicht is het ook mogelijk om de persoonlijke pagina van het raadslid 
te bezoeken. Als u de QR code met uw smartphone of tablet scant komt u direct op de pagina van 
de raadsleden terecht.

Informatie
Heeft u vragen over de gemeenteraad of over het raadsinformatiesysteem Politiek 
Portaal? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad: raad@voorst.nl 
of 0571-279 387.

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst? 

Om uw stem te laten horen kunt u de raadsfracties benaderen, meepraten in de rondetafelgesprek-
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 23 september 19:30 uur raadsvergadering gemeentehuis Twello
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 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 rondetafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail met een directe link 
naar de vergaderstukken. 
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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 ‘Plek-
ken van plezier!’

Plekken van plezier
Vijf categorieën plezier staan dit 
jaar centraal: podiumkunsten, 
museale kunsten, sport en spel, 
horeca en recreatie. Overal in 
ons land, en ook in de gemeente 
Voorst, gaan op de Open Monu-
mentendag de deuren open van 
monumenten die te maken heb-
ben met entertainment, vrije tijd 
en ontspanning.

Zaterdag 14 september
Dit jaar kunt u ruim dertig mo-
numenten in de gemeente Voorst 
bezoeken. Een mooie manier om 
deze opengestelde monumenten 
te bezoeken is via één van de drie 
volgende fietsroutes: Nijbroek/
Terwolde, Twello en Bussloo/
Posterenk.

Tijdens de Open Monumentendag 
wordt u bij diverse monumenten 
verrast met muziek, kunst, spel-
letjes, een rondleiding, tentoon-

stellingen 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 puz-
zeltochten georganiseerd.

Bijzondere aanvulling
Een leuke aanvulling op het pro-
gramma is de rondrit met paard-
en-rijtuig (Jan Plezier) door het 
landgoederenlandschap van 
Twello. Stichting Geldersch 
Landschap en Kasteelen heeft de 
voormalige oprijlaan van Huize 
Hunderen speciaal voor de Open 
Monumentendag gratis openge-
steld. Dat betekent dat oude tij-
den herleven. U krijgt de kans om 
net zoals de mensen vroeger met 
paard en koets over deze prach-
tige oprijlaan met statige bomen 
van Huize Hunderen te rijden. Een 
rondrit vol plezier!

Zondag 15 september
Op zondag 15 september gaat 
de eeuwenoude ruïne de Nijen-
beek extra open. Vooraf reser-
veren is deze dag niet nodig, u 
kunt u ter plekke aanmelden bij 
Huisje Sonnenberg. Op zondag 
15 september is er op Landgoed 
Klarenbeek de tentoonstelling ‘De 
Koperfabriek in Klarenbeek’ 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 be-
zoek de Open Monumentendag in 
de gemeente Voorst! Het comité 
Open Monumentendag Voorst 
wenst u alvast een fantastische 
dag toe.  ■
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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 werk-
dagen geopend van 8.30 uur 
tot 12.15 uur, 0571-27 93 37. 

bekendmakingen
Week 37: 11-09-2019

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.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Bandijk bij huisnr. 53 - hoek Heegsestraat in Terwolde Maiscross (autocross) op 26 oktober 2019 van 10-22 uur Vergunning verleend* BW-2019-0183

Knibbelallee 3 in Wilp #Zodus Festival op 30 september 2019 van 12-20 uur Toestemming verleend BW-2019-0186

Vaassenseweg 3 in Terwolde Terwolds Oktoberfest op 22 september 2019 van 14-20 uur Vergunning verleend* BW-2019-0180

Omgevingsvergunning

Bonenakker 84 in Twello Uitbreiden bijgebouw Vergunning verleend* SXO-2019-0726

Diederikweg 4-4A in Voorst Aanpassen woning Proceduretermijn verlengd* SXO-2019-0620

Kopermolenweg 21 in Klarenbeek Verbouwen deel ligboxenstal Proceduretermijn verlengd* SXO-2019-0700

Korte Kruisweg 3 in Nijbroek Bouwen hooiberg Vergunning verleend* SXO-2019-0729

Lindelaan 14 in Twello Bouwen woning Vergunning verleend  
(revisie)*

SXO-2019-0638

Melkleenweg 3 in Terwolde Bouwen woning met schuur en plaatsen zonnepanelen  
(wijziging SXO-2019-0693)

Vergunning verleend* SXO-2019-0856

Nieuwe Veldjes 37 in Twello Uitbreiden woning Vergunning verleend* SXO-2019-0611

Veluwsedijk 33 in Nijbroek Bouwen werktuigenberging Proceduretermijn verlengd* SXO-2019-0701

Vlasakker 40 in Twello Bouwen schuur/berging Vergunning verleend* SXO-2019-0607

Zwarte Kolkstraat 41 in Wilp Plaatsen reclamebord Vergunning verleend* SXO-2019-0661

Overig

Tijdelijke verkeersmaatregel

Diverse wegen in Terwolde Tweezijdig parkeerverbod op 26 oktober 2019 van 10-22 uur Besluit genomen* BW-2019-0183

Vlasakker tussen huisnr. 11 en Schakerpad in Twello Afsluiten voor alle verkeer op 28 september 2019 van 
16-1 uur

Besluit genomen* BW-2019-0192

De gemeente Voorst feliciteert…

 ... vier Nederlandse kampioenen 
bij Paarden- en ponysportver-
eniging Bussloo

De amazones Vera van der Sluis, 
Renee Schefczyk, Lineke Velder-
man en Chloë Middelburg ston-
den zaterdag 31 augustus 2019 
op het podium om de beker en 
de linten te ontvangen in de 
klasse viertallen Kür op muziek.

Sinds april 2019 is dit viertal bij 
elkaar en staan ze onder leiding 
van commandant Meerthe Hek-
king. In juli werd het viertal al 
Geldersch kampioen en kregen 
ze een ticket voor deelname 
aan de Nederlandse Kampioen-
schappen in Ermelo. 

Afgelopen zaterdag 31 augustus 
zijn ze, na een gedegen voor-

bereiding, succesvol als eerste 
geëindigd.

Vorige week bezocht wethouder 
Hans van der Sleen de vier Ne-
derlandse kampioenen om hen 
namens de gemeente Voorst te 
feliciteren met hun prachtige 
resultaten.  ■


