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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad
Raadsvergadering 11 november 
Op maandag 11 november 2019 heeft de gemeenteraad vergaderd. Het audioverslag van 
deze vergadering is eind deze week af te luisteren in het raadsinformatiesysteem Poli-
tiek Portaal via voorst.raadsinformatie.nl In de kalender klikt u op de gewenste datum. 
Hier staan ook de genomen besluiten. Heeft u vragen over Politiek Portaal, neem gerust 
contact op met de griffie: 0571-27 93 87.

Onderzoek naar vitale kernen

Op woensdag 13 november valt bij elke woning in Klarenbeek (ook in het Apeldoornse 
deel), Terwolde, Teuge en Voorst een vragenlijst op de mat. We stellen het erg op prijs 
als alle inwoners (18 jaar en ouder) van deze dorpen de vragenlijst invullen.

Wat vinden de inwoners?
Met deze vragenlijst wil de rekenkamercommissie van de gemeente Voorst, in nauwe 
samenwerking met de dorpsbelangenverenigingen en dorpscontactpersonen, in beeld 
brengen hoe het staat met de vitaliteit in dorpen van de gemeente Voorst. In de vragenlijst 
gaat het om vragen als:
▪ Wat vinden de inwoners van het dorp waar zij wonen? Denk hierbij aan woningaanbod, 

voorzieningen, veiligheid, et cetera.
▪ Zijn de inwoners tevreden over de manier waarop de gemeente omgaat met het dorp 

en de ontwikkelingen die op het dorp afkomen?
▪ Welke rol willen inwoners zelf vervullen om de leefbaarheid van het dorp te behouden 

of versterken?
▪ Wat vinden de inwoners van de mate waarin de gemeente het dorp en de inwoners 

betrekt?

Wat gebeurt er met de uitkomsten?
De rekenkamercommissie is een onafhankelijke adviescommissie van de gemeenteraad. 
De resultaten van het onderzoek gebruikt de rekenkamercommissie om de gemeenteraad 
te adviseren over wat dorpen nodig hebben om vitaal te blijven. Maar ook voor de dorps-
belangenverenigingen en dorpscontactpersonen levert het onderzoek veel waardevolle 
informatie op. De uitkomsten geven namelijk een goed beeld van wat speelt in de dorpen 
en welke mening de inwoners hebben over de (aanpak van de) leefbaarheid in de dorpen. 
Om het onderzoek behapbaar te houden is er voor gekozen om het onderzoek in vier 
dorpen uit te voeren. De gemeenteraad kan de aanbevelingen van de rekenkamercom-
missie uiteraard gebruiken voor álle dorpen in de gemeente Voorst.

Meer informatie
Heeft u vragen over het onderzoek naar vitale kernen? Neem gerust contact op met de 
secretaris van de rekenkamercommissie, Dini Vriezekolk: d.vriezekolk@voorst.nl , 
0571-27 93 87.

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  , Postbus 9000, 
7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst.

Vergaderingen en bijeenkomsten   
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. 

Wat is uw mening over wind- en 
zonne-energie in de regio?
Geef uw mening en vul de en-
quête in. Om de landelijke kli-
maatdoelen te halen heeft het 
rijk aan alle regio’s gevraagd om 
aan te geven, hoeveel energie 
er kan worden opgewekt bin-
nen de regio. Dit noemen ze een 
bod. Hier kan het rijk dan mee 
akkoord gaan, of ze verplichten 
ons met een hoger bod te komen 
(dat we dus meer energie moe-
ten opwekken). We bundelen 
onze krachten met de provincie, 
waterschappen, netbeheerders 
en gemeenten uit de Clean-
tech regio. Samen bepalen we 
een bod dat voor ons haalbaar 
is. Uw mening telt daarbij mee. 
Van 4 tot en met 30 november 
vragen wij u een enquête over 
duurzame opwekking van ener-
gie in uw (woon)omgeving in te 
vullen via: moventem.nl/voorst 
In de bibliotheek in Twello is 
het de hele maand november 

duurzaamheidsmaand. Iedere 
vrijdagmiddag tussen 14.00 
uur en 16.30 uur zijn er in de 
bibliotheek een energiecoach, 
een energieadviseur en iemand 
van de gemeente aanwezig. Hier 
staat ook een laptop klaar zodat 
inwoners ter plekke de enquête 
kunnen invullen.

De resultaten van de enquête 
geven het bestuur van de Re-
gionale Energie Strategie (RES) 
een beeld over de voorkeuren 
als het gaat om windmolens en 
zonneparken in onze Cleantech 
Regio. Ze worden samen met de 
uitkomsten van de verschillen-
de RES-bijeenkomsten waaraan 
verschillende partijen deelne-
men gebruikt om de RES ver-
der op te stellen. De resultaten 
staan eind november op: voorst.
nl/duurzaamheid/voorsterener-
giestrategie  ■

Uitlenen identiteitsbewijs strafbaar

Een ID lenen, uitlenen of vervalsen 
lijkt onschuldig. Dit is echter een 
strafbaar feit, want een ID-kaart 
is persoonsgebonden. Iemand die 
zijn of haar identiteitskaart uit-
leent pleegt hiermee identiteits-
fraude, riskeert een geldboete en 

komt op een signaleringslijst te 
staan waardoor er twee jaar lang 
geen paspoort aangevraagd kan 
worden. En mogelijk ontstaat er 
ook gedoe bij het aanvragen van 
een Verklaring Omtrent Gedrag 
die vaak nodig is om stage te lo-

pen of bij het aannemen van een 
baan. Dit zijn ingrijpende gevol-
gen waar jongeren vaak niet bij stil 
staan als ze hun ID-kaart uitlenen. 
Kijk op eerlijkoverjeid.nl voor 
meer informatie over identiteits-
fraude.  ■
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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 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 46: 13-11-2019

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Bandijk 25 in Terwolde Sinterklaasintocht op 5 december 2019 van 9-11 uur Vergunning verleend* BW-2019-0235

Centrum van Twello Plaatsen 1 grote kerstboom en 50 kleine kerstbomen Toestemming verleend BW-2019-0234

Knibbelallee 3 in Wilp Sinterklaasintocht Posterenk op 23 november 2019 van 
13.15-14.15 uur

Vergunning verleend* BW-2019-0242

Rijksstraatweg 104 in Twello Tuinfeest op 14 december 2019 van 19.30-1 uur Ontheffing verleend* BW-2019-0233

Rijksstraatweg ter hoogte van huisnr. 190 in Voorst Hoge Hoed Verkiezing op 22 en 23 november 2019 van 
20-1 uur

Vergunning verleend* BW-2019-0222

Veluwsedijk 47 in Nijbroek Bruiloft op 22 augustus 2020 van 12-3 uur Ontheffing verleend* BW-2019-0231

Milieumelding

Oud Lochemseweg 41 in Wilp Veranderen activiteiten (17 schapen, opslag  
carnavalsvereniging, kantoor/kantine)

Melding ontvangen Z-MELD840-2019-001388

Zutphenseweg 23 in Klarenbeek Starten bedrijf Melding ontvangen Z-MELD840-2019-000728

Omgevingsvergunning

Burgemeester van der Feltzweg 84 in Twello Legaliseren diverse gebouwen Vergunning verleend* SXO-2019-1016

Dorpsplein 7 in Nijbroek Verbouwen woning en bouwen bijgebouw Vergunning verleend* SXO-2019-0786

Hoofdweg 37 in Klarenbeek Bouwen bijgebouw Aanvraag ontvangen SXO-2019-1080

Kopermolenweg 3A in Klarenbeek Bouwen schuurwoning Vergunning verleend* SXO-2019-0852

Kruisvoorderweg 6 in Twello Verbouwen woning Vergunning verleend* SXO-2019-0708

Kruisvoorderweg 8 in Twello Verbouwen woning Vergunning verleend* SXO-2019-0710

Lochemsestraat 3 in Terwolde Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2019-1070

Melkleenweg 3 in Terwolde Bouwen kapschuur en plaatsen zonnepanelen Vergunning verleend* SXO-2019-1030

Mr. van Marlestraat 2A in Steenenkamer Uitbreiden bestaande kassen Aanvraag ontvangen SXO-2019-1082

Parkelerweg 26 in Twello Bouwen veranda Aanvraag ontvangen SXO-2019-1076

Polveensweg 23 in Klarenbeek Verbouwen boerderij tot woonhuis Aanvraag ontvangen SXO-2019-1074

Ter hoogte van Hunderenslaan 9 in Twello Kappen 3 eiken Aanvraag ontvangen SXO-2019-1069

Twelloseweg 59 in Terwolde Plaatsen mantelzorgwoning Aanvraag ontvangen SXO-2019-1078

Veilingstraat 30 in Twello Verbouwen bedrijfspand en plaatsen reclame Vergunning verleend* SXO-2019-0874

Woudweg 1A in Teuge Plaatsen dakkapel voorzijde woning Vergunning verleend* SXO-2019-1013

Zandenallee 5 in Teuge Bouwen schuur (wijzigingsaanvraag op SXO-2018-0784) Vergunning verleend* SXO-2019-0934

Overig

Gemeente Voorst Landelijke intocht Sinterklaas 2019 in Apeldoorn Toestemming verleend Z-19-09141_2019-78694

Marktplein in Twello Standplaats verkoop frites en falafel op dinsdagen Aanvullende vergunning 
verleend*

Z-19-07910_2019-77447

Sloopmelding

Blériotstraat 2 in Teuge Verwijderen asbesthoudende materialen Melding geaccepteerd SXO-2019-1077

Bottenhoekseweg 9 in Teuge Verwijderen asbesthoudende woningmaterialen Melding ontvangen SXO-2019-1065

Polveensweg 23 in Klarenbeek Slopen schuren en verwijderen asbesthoudende  
materialen uit boerderij

Melding ontvangen SXO-2019-1075

Rijksstraatweg 65 in Wilp Verwijderen asbesthoudend dakbeschot uit woning Melding ontvangen SXO-2019-1060

Tuinstraat 36, 46b en 48 in Voorst Verwijderen asbesthoudende lekdorpels Melding ontvangen SXO-2019-1067

Tijdelijke verkeersmaatregel

Bandijk tussen Wijkseweg en Deventerweg in  
Terwolde

Afsluiten voor alle verkeer op 5 december 2019 vanaf  
8 uur tot Sinterklaas voorbij is (uiterlijk 10 uur)

Besluit genomen* BW-2019-0235
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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

Eén windmolen van 3 MW

Eén zonneveld van 10 hectare

5 zonnevelden van 2 hectare

Duurzaamheidsmaand in de bibliotheek
 
In november is het de maand van 
de duurzaamheid in de biblio-
theek, Marktplein 11 in Twello. 
Elke vrijdagmiddag zijn dan van 
14.00 uur tot 16.30 uur een ener-
giecoach, een energieadviseur en 
iemand van de gemeente in de bi-
bliotheek om u te informeren over 
duurzaamheid en om uw vragen 
te beantwoorden.

De energiecoach en de energie-
adviseur adviseren u bij het ver-
duurzamen van de woning. En 
de medewerker van de gemeen-
te vertelt u graag meer over de 
grootschalige opwek van energie 
en het proces voor de Voorster 
Energie Strategie. 

Wat heeft uw voorkeur?
Voor de Voorster Energie Stra-
tegie zijn er ansichtkaarten ge-
maakt waarop u uw voorkeur uit 
kunt spreken voor één van de 
volgende keuzemogelijkheden: 
een windmolen, een zonneveld 
van 10 hectare of 5 kleine zon-
nevelden van 2 hectare. Deze 
technieken wekken alle drie 
evenveel energie op. Er is ook 
ruimte voor een toelichting op 
uw keuze of andere opmerkin-
gen met betrekking tot de lokale 
opwek van energie.  
Meer informatie: 

voorst.nl/duurzaamheid/voor-
sterenergiestrategie  ■


