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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad
Openbare vergadering gemeenteraad maandag 16 december 
19.30 uur gemeentehuis Twello 

De gemeenteraad debatteert over onderwerpen, die in de meeste gevallen eerder in de 
ronde-tafelgesprekken besproken zijn. In deze vergadering wordt gesproken over:
▪ Herbenoeming voorzitter rekenkamercommissie Voorst [besluit]
▪ Evaluatie samenwerkingsovereenkomst rekenkamercommissie Brummen – Voorst [besluit]
▪ PlusOV/Tribuut; verzoek toestemming lidmaatschap VNG-werkgeversvereniging [besluit]
▪ Verslag ronde-tafelgesprekken 2 december 2019 [besluit]
▪ Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 [fi naal debat en besluit]
▪ Verordening onroerende zaakbelastingen Voorst 2020 [fi naal debat en besluit]
▪ Verordening rioolheffi  ng Voorst 2020 [fi naal debat en besluit]
▪ Verordening op de heffi  ng en de invordering van afvalstoff enheffi  ng en reinigingsrechten Voorst   

2020 [fi naal debat en besluit]
▪ Verordening toeristenbelasting Voorst 2020 [fi naal debat en besluit]
▪ Legesverordening Voorst 2020 [fi naal debat en besluit]
▪ Precariobelasting Vitens [fi naal debat]
▪ Eerste wijziging Algemene plaatselijke verordening 2019 [fi naal debat]
▪ Toekomstvisie en Opdrachten VNOG [fi naal debat; voorhangprocedure] 
▪ Eerste wijziging Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking [fi naal debat] 

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk dat er dan wijzi-
gingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van behandeling. In deze vergade-
ring neemt de raad besluiten over de onderwerpen waarover het fi nale debat is gevoerd en/of het 
onderwerp besluitrijp wordt gevonden. 

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

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om op voorst.nl direct bij de vergader-
stukken te komen. Deze staan ook op voorst.raadsinformatie.nl en in 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.

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 agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail met een directe link 
naar de vergaderstukken. 

Vraag op tijd uw PlusOV-rit 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 de-
cember , 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 ’s 
avonds reizen. De chauff eur zet 

u dan uiterlijk om 20.00 uur af 
op uw bestemming, u moet dus 
rekening houden met uw reis-
tijd als u de rit bij PlusOV reser-
veert. Reserveer 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 (dage-
lijks van 6.30 uur ’s morgens tot 
0.00 uur ’s nachts) of via ‘Mijn 
PlusOV’ op plusov.nl.

IkPas, 30 dagen geen alcohol: doe ook mee!

Drinkt u wel eens alcohol en bent 
u benieuwd wat er gebeurt als u 
daar een tijdje mee stopt? Doe 
dan vanaf 1 januari 2020 mee 
aan IkPas. Schrijf u in op ikpas.nl 
voor deelname en download de 
IkPas-app. U ontvangt dan via 
een persoonlijke online omge-
ving of de app gratis advies van 

een IkPas-coach en nieuwsbrie-
ven met tips. Er staat ook infor-
matie op facebook.com/ikpasnl 
Twitter @ikpasnl en Instagram 
ikpasnl . Zo helpt IkPas u om het 
30 dagen vol te houden. 

Voordelen
Het (tijdelijk) stoppen met alco-
hol drinken heeft veel voordelen 
zoals:
▪ U slaapt beter door.
▪ U voelt zich fi tter; 
 geen ‘kater’ 
 de volgende dag.
▪ Het scheelt geld.
▪ U bent altijd in staat om auto
 te rijden, ook na een feestje.

Meer nodig?
Maakt u zich zorgen over uw 
drankgebruik of het drankge-
bruik van iemand in uw om-
geving? Praat er eens over met 
een preventiewerker van Tac-
tus, Marleen Engelbarts (team 
preventie&jeugd Stedendrie-
hoek): 06-30 82 27 19. 

Gratis hulp bij aanvraag SDE+ subsidie

SDE+ is een subsidieregeling 
voor duurzame energie, waar-
onder zonnepanelen. Bent u 
ondernemer in Voorst en bent u 
benieuwd naar de mogelijkheden 
van de SDE+ subsidie? Dan kunt 
u gratis advies en hulp krijgen 
van specialisten van de Omge-
vingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ). 

Laatste kans
De laatste mogelijkheid om SDE+ 
subsidie aan te vragen is waar-
schijnlijk het voorjaar van 2020. 
Daarna vervalt de regeling. De 

daaropvolgende regeling is 
waarschijnlijk aanzienlijk minder 
gunstig. SDE+ is alleen mogelijk 
met een grootverbruikersaan-
sluiting. Voor kleinverbruikers 
is er de Salderingsregeling. Als 
een SDE+ aanvraag niet mogelijk 
of rendabel is voor u , is het toch 
mogelijk om gratis hulp en ad-
vies te krijgen. Meer informatie:  
zon.odveluweijssel.nl

Wilt u zich aanmelden voor gra-
tis advies? Stuur een e-mail naar 
duurzaam@voorst.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 50: 11-12-2019

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Bosweg 12-14 in Klarenbeek Kennedymars op 20 maart 2020 vanaf 15.30 uur tot 21 
maart 18 uur

Vergunning verleend* BW-2019-0253

Knibbelallee 3 in Wilp New Years Party op 1 januari 2020 van 1-6 uur Melding geaccepteerd BW-2019-0236

Van Wilp naar Wilp-Achterhoek Carnavalsoptocht De Lollebroek-Pampus op  
23 februari 2020 van 12-17 uur

Vergunning verleend* BW-2019-0254

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

De Schaker in Twello Derde herziening met kleinschalige aanpassingen Ontwerp NL.IMRO.0285.171048-OW00 

Melding brandveilig gebruik

Hietweideweg 20 in Twello In gebruik nemen pand Melding ontvangen SXO-2019-1164

Milieumelding

Bottenhoekseweg 7 in Teuge Beëindigen agrarische activiteiten Melding ontvangen Z-MELD840-2019-001549

Omgevingsvergunning

Binnenweg 39 in Voorst Realiseren opbouw op bestaande aanbouw Vergunning verleend* SXO-2019-0904

Bolkhofsweg 5 in Voorst Bouwen schuur Vergunning verleend* SXO-2019-0976

Breestraat 46 in Voorst Kappen 4 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2019-1161

de Windvang 3 in Voorst Wijzigen van dagbesteding naar beschermde  
woonvorm - brandveilig gebruik

Aanvraag ontvangen SXO-2019-1166

Doornweerdstraat 23 in Twello (Voorst - Q - 403) Ophogen perceel grasland Vergunning verleend* SXO-2019-1035

Kadijk 7A in Terwolde Verbouwen pand Aanvraag ontvangen SXO-2019-1158

Korte Struikenveenweg 2B in Klarenbeek Bouwen bedrijfswoning Ontwerpvergunning SXO-2019-0584

Kruisakkerweg 10 in Twello Bouwen erker voorzijde woning Aanvraag ontvangen SXO-2019-1168

Lariksweg - Postweg (Kad. Voorst G 2382) in Klaren-
beek

Oprichten antenne opstelpunt (wijzigingsaanvraag op 
SXO-2017-0437)

Aanvraag ontvangen SXO-2019-1167

Middendijk 70 in Nijbroek Herbouwen werktuigenberging Vergunning verleend* SXO-2019-0966

Middendijk 73 in Nijbroek Wijzigen brandscheiding in vleeskalverenstal  
(wijzigingsaanvraag op Z-HZ_WABO-2016-0522)

Aanvraag ontvangen SXO-2019-1157

Nicolaas Maesstraat 10, 12, 14 en 16 in Twello Herbouwen 4 woningen Aanvraag ontvangen SXO-2019-1160

Oude Wezeveldseweg 22 in Twello Renoveren woongedeelte met berging Vergunning verleend* SXO-2019-0995

Rijksstraatweg 210 in Teuge Kappen 3 bomen Proceduretermijn  
verlengd*

SXO-2019-1012

Schoolstraat 14 in Voorst Nieuw bouwen voorportaal Vergunning verleend* SXO-2019-0952

Verdistraat 73 in Twello Plaatsen schutting Proceduretermijn  
verlengd*

SXO-2019-0992

Wilpsedijk 2 in Wilp Plaatsen houten kunstwerk Vergunning verleend* SXO-2019-1130

Zuiderlaan 7 in Twello Vervangen en aanpassen van veld- en  
terreinverlichting

Vergunning verleend* SXO-2019-0951

Sloopmelding

Grotenhuisweg 2T in Wilp Slopen middenspanningsruimte Melding ontvangen SXO-2019-1159

Hoofdweg 13 in Klarenbeek Verwijderen asbesthoudende dakbeschot uit schuur Melding ontvangen SXO-2019-1156

Wolbospad 5T in Wilp Slopen middenspanningsruimte Melding ontvangen SXO-2019-1162

Tijdelijke verkeersmaatregel

Diverse straten in Wilp en Wilp-Achterhoek,  
tekening op te vragen bij de gemeente

Diverse verkeersmaatregelen Besluit genomen* BW-2019-0254

Verkeersbesluit

Sint Maartenserf in Twello Individuele gehandicaptenparkeer-plaats Besluit genomen* Z-19-10003_2019-84167
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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

Openingstijden rond de feestdagen

Het gemeentehuis, de gemeen-
tewerf  en de frontoffice van het 
Maatschappelijk Netwerk Voorst 
(MNVoorst) en het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) Voorst in 
het Kulturhus hebben afwij-
kende openingstijden rond de 
feestdagen.

Dinsdag 17 december 
open tot 15.30 uur
Het gemeentehuis en de gemeen-
tewerf zijn op dinsdag 17 de-
cember tot 15.30 uur geopend. 
MNVoorst en CJG Voorst in het 
Kulturhus zijn geopend tot 12.30 
uur. 

Rond kerst
Geopend: dinsdag 24 december 
tot 12.15 uur. 
Gesloten: dinsdagmiddag 24 
december vanaf 12.15 uur tot 

maandag 30 december 8.30 uur. 

Rond de jaarwisseling
Geopend: dinsdag 31 december 
tot 12.15 uur. Gesloten: dinsdag-
middag 31 december vanaf 12.15 
uur tot donderdag 2 januari 
8.30 uur.

Maandag 6 januari open 
vanaf 10.00 uur
Op maandag 6 januari 2020 gaan 
het gemeentehuis, de gemeen-
tewerf en de frontoffice van het 
MNVoorst en CJG Voorst in het 
Kulturhus om 10.00 uur open.  

Spoedeisende zaken
Voor aangifte van overlijden kunt 
u contact opnemen met de ge-
meente Voorst: Diny Boerkamp-
Brugman 06-10 80 94 50 of San-
dra van Oosten-van Nieuwkasteel 

06-29 24 04 04.
Bij spoedeisende zaken in de 
openbare ruimte (zoals een ge-
vaarlijke wegverzakking of om-
gewaaide boom) die niet kunnen 
wachten tot de eerstvolgende 
werkdag, belt u de Calamiteiten-
lijn 0571-27 37 60 (24 uur per 
dag). 

Tijdens de feestdagen en bui-
ten de openingstijden zijn Vei-
lig Thuis en Spoedeisende Zorg 
(voor jeugd) via de gebruikelijke 
telefoonnummers bereikbaar: 
Als er sprake is van dreigend 
geweld: bel de politie 112 
of Veilig Thuis 0800 -20 00 
Spoedeisende Zorg (voor jeugd) 
0900 – 99 55 599 Spoedeisende 
hulp bij psychiatrische- en psy-
chosociale problemen: via dienst-
doende huisarts(enpost)

Informatieavond over cursus moestuinieren 

De gemeente Voorst organiseert 
samen met Landgoed Klaren-
beek en de heer Huizinga in 2020 
een cursus moestuinieren ‘Eigen 
moestuin, eigen voorraad’ op 
Landgoed Klarenbeek in Klaren-
beek. Voorafgaand aan deze cur-
sus, die op 7 maart 2020 start, is 
er op dinsdag 11 februari 2020 in 
het gemeentehuis in Twello een 
informatieavond over de cursus 
om meer informatie te geven en 
vragen te beantwoorden. De gra-
tis informatieavond start om 19.30 

uur, de inloop met koffie en thee is 
vanaf 19.15 uur. U bent van harte 
welkom!

Cursus eigen groenten
verbouwen en verwerken

Tijdens de cursus ‘Eigen moes-
tuin, eigen voorraad’ leert u meer 
over het verbouwen van uw eigen 
groenten en over het inmaken en 
bewaren van groente en fruit. Het 
cursusbedrag is € 50. De cursus-
data zijn als volgt:

Zaterdag 7 maart  
Eerste werkochtend
Zaterdag 4 april   
Tweede werkochtend
Zaterdag 9 mei  
Derde werkochtend

Maandag 31 augustus 
Workshop groente conserveren
Maandag 21 september 
Workshop fruit conserveren

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 soci-
aal 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 alle mede-
werkers dan terug naar het ver-
nieuwde gemeentehuis aan de 
H.W. Iordensweg. 
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