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Raadsvergadering 15 oktober 2019
Op dinsdag 15 oktober 2019 heeft de gemeenteraad vergaderd. Het audioverslag van deze 
vergadering is af te luisteren in het raadsinformatiesysteem Politiek Portaal: 
voorst.raadsinformatie.nl . In de kalender klikt u op de gewenste datum. Hier staan ook de 
genomen besluiten. 
Heeft u vragen over het Politiek Portaal? Bel gerust de griffi  e: 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 28 oktober 10:00 uur raadsvergadering  gemeentehuis Twello
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 ronde-tafelgesprekken 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 agendaʼs van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail met een directe 
link naar de vergaderstukken. 

Nationale Recycleweek: doe mee en recycle

Deze week is de Nationale Re-
cycleweek (tot 21 oktober) en 
roepen we iedereen op om 
niet gebruikte elektrische ap-
paraten (e-goed, alles waar een 
stekker of batterij aan, of in zit) 
in te leveren. 

Lever e-goed in 
Veel apparaten blijven op zol-
der, in de schuur of in laatjes 
rondzwerven. Ook verdwijnen 
oude elektronische apparaten 
en lampen nog te vaak in het 
restafval. Dat is jammer, want 
deze apparaten zijn te recy-
clen tot nieuwe grondstoff en. 
Daarnaast komen schadelijke 
stoff en niet in het milieu en 
wordt de uitstoot van CO2 
vermeden. Daarom roepen we 
op: lever e-goed in en draag 

bij aan meer recycling. Het gra-
tis inleveren is mogelijk bij: de 
Kringloopwinkel in Twello, de 
maandelijkse KCA-inzameling 
op de 2e vrijdag van de maand 
van 15.00 tot 18.00 uur bij de 
gemeentewerf in Twello en bij 
de Recyclepleinen van Circulus 
Berkel. 

Routewijziging Olympiaʼs Tour 18 oktober

De geplande plaatselijke ronde 
in Twello, die drie keer verre-
den zou worden, leidde voor de 
inwoners en ondernemers tot 
te veel overlast. Samen met de 
gemeente is daarom door de or-
ganisatie ervoor gekozen deze 
rondes te schrappen. Er wordt 
nu één grote plaatselijke ronde 
van circa 33 kilometer verreden, 
naast de twee grote ronden door 
de kernen in de gemeente Voorst. 

Start en fi nish in Twello
De tweede etappe van Olym-
piaʼs Tour wordt op vrijdag 18 
oktober gereden in de gemeente 
Voorst. Deze etappe bestaat uit 
twee grote ronden van circa 70 
kilometer door de kernen Twello, 
Terwolde, Nijbroek, De Vecht, 
Teuge, Wilp, Wilp-Achterhoek, 
Klarenbeek, Voorst, Bussloo, 
Posterenk en Steenenkamer. En 
één plaatselijke ronde van 33 
kilometer door Twello, Klaren-
beek, Voorst, Bussloo, Posterenk 
en Steenenkamer. De presentatie 
van de ploegen is van 11.00 uur 
tot 11.45 uur en de start is om 
12.00 uur op de Hietweideweg 

ter hoogte van Aan de Stegge. 
De fi nish is rond 15.50 uur met 
aansluitend de huldiging op het 
Raccordement ter hoogte van 
het Stationsplein in Twello. 

Tijdelijke afsluiting wegen
Op vrijdag 18 oktober wordt op 
de Hietweideweg vanaf 08.30 uur 
de start opgebouwd. Hierdoor is 
de Hietweideweg voor een groot 
deel afgesloten voor het verkeer. 
De etappe is onder begeleiding 
van de landelijke eenheid van 
de politie en verkeersregelaars. 
Tijdens de twee grote ronden en 
de laatste omloop zijn de wegen 
tijdelijk afgezet. Dit zijn afslui-
tingen van circa 10-15 minuten. 

Geen voertuigen aan de 
route
Ben u aanwonende van het par-
cours? Dan vraagt de organisa-
tie u vriendelijk om vanaf 12.00 
uur geen voertuigen op of aan de 
weg te parkeren, zodat het ren-
nerspeloton voldoende ruimte 
heeft en de veiligheid gewaar-
borgd is. 
Meer informatie: voorst.nl  ■

Kans op een iPad
Circulus Berkel heeft een leuke 
Tel mee en win-actie waarbij u 
een speciale iPad kunt  winnen, 
gemaakt van gerecyclede on-
derdelen: circulus-berkel.nl/
nieuws/nationale-recycleweek-
14-21-oktober-inleveren-
recyclen  ■
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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 42: 16-10-2019

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Bandijk 60 in Terwolde District vogeltentoonstelling op 13 december 2019 van 10-21 uur, 

14 december 2019 van 10-17 uur en 15 december 2019 van 
10-15 uur

Vergunning verleend* BW-2019-0220

Bonenakker 39 in Twello Verjaardagsfeest op 11 oktober 2019 van 20.30-1 uur Ontheffing verleend* BW-2019-0213
Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Rijksstraatweg 182 in Voorst Vestigen schildersbedrijf Voornemen Z-18-00303_2019-72383
Milieumelding
Buddezand 4A in Wilp Bouwen kapschuur Melding ontvangen Z-MELD840-2019-001296
Omgevingsvergunning
Bolkhofsweg 5 in Voorst Bouwen schuur Aanvraag ontvangen SXO-2019-0976
Hartelaar 13/13A in Twello Kappen boom Vergunning verleend* SXO-2019-0853
Kerklaan 18 in Twello Kappen boom Vergunning verleend* SXO-2019-0942
Kerkstraat 31 in Wilp Verbouwen woning Vergunning verleend* SXO-2019-0720
Kleine Enkweg 4A in Voorst Bouwen bedrijfswoning met tuinhuisje Vergunning verleend* SXO-2019-0798
Kopermolenweg 14 in Klarenbeek Herbouwen veldschuur Vergunning verleend* SXO-2019-0819
Kopermolenweg 21 in Klarenbeek Verbouwen deel ligboxenstal Vergunning verleend* SXO-2019-0700
Kruisweg 25 in Twello Kappen boom Vergunning verleend* SXO-2019-0818
Molenallee 23 in Wilp Bouwen opslagloods Vergunning verleend* SXO-2019-0735
Molenweg 29 in Terwolde Dempen sloot Aanvraag ontvangen SXO-2019-0971
nabij Stobbenakker in Twello (Twello B 8048) Kappen es Vergunning verleend* SXO-2019-0918
Oudhuizerstraat 16 in Klarenbeek Bouwen schuur Aanvraag ontvangen SXO-2019-0975
Rijksstraatweg 53 in Wilp Bouwen woning Vergunning verleend* SXO-2019-0736
Saturnus 21 in Twello Uitbreiden woning Aanvraag ontvangen SXO-2019-0978
Stationsstraat 16 in Twello Vervangen handelsreclame Vergunning verleend* SXO-2019-0870
Uiverstraat 31 in Teuge Bouwen woning Vergunning verleend* SXO-2019-0780
Veluwsedijk 49 in Nijbroek Herbouwen kapschuur Aanvraag ontvangen SXO-2019-0974
Sloopmelding
Veluwsedijk 27A in Nijbroek Verwijderen 2 asbesthoudende schuurdaken Melding ontvangen SXO-2019-0969
Tijdelijke verkeersmaatregel
Dorpsstraat en Kerkstraat in Wilp Dubbelzijdig parkeerverbod van 24 t/m 27 oktober 2019 van 

7-17 uur
Besluit genomen* BW-2019-0218

Jachtlustplein, vanaf Duistervoordseweg in Twello Instellen eenrichtingsverkeer op 30 oktober 2019 van 15-17 uur Besluit genomen* BW-2019-0215


