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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad
Raadsvergadering 16 december 
Op maandag 16 december 2019 heeft de gemeenteraad vergaderd. Het audioverslag van deze ver-
gadering is eind deze week af te luisteren in het raadsinformatiesysteem Politiek Portaal:  
voorst.raadsinformatie.nl  . Klik in de kalender op de gewenste datum, hier staan ook de besluiten 
die genomen zijn. Vragen over Politiek Portaal? Bel gerust de griffie: 0571-27 93 87.

DE GEMEENTERAAD WENST U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN HEEL GOED EN GEZOND 2020!

 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 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 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. 

Feestelijke heropening Rijksstraatweg Voorst

Eind 2018 is de rondweg Voorst 
geopend en dat betekende een 
einde aan de grote verkeersdrukte 
in het dorp. En het was een start 
voor de aanpak van de Rijksstraat-
weg om hier een eigentijdse sfeer-
volle ‘dorpsstraat’ van te maken. 
Op zaterdag 21 december 2019 is 
de feestelijke heropening van de 
Rijksstraatweg. U bent van harte 
welkom in Voorst!

Programma
12.00 – 17.00 uur Feestelijke dorps-
markt met kinderattracties en ge-
zellige muziek 
14.15 uur Aanvang opening (met 
verrassing) 
14.30 uur Openingswoord bur-
gemeester, gevolgd door andere 
sprekers 
15.00 uur Openingshandeling Rijks-
straatweg door de burgemeester  ■

Inzameling oud papier rond de feestdagen

Op donderdag 26 december (2e kerstdag) en vrijdag 27 december 
is er geen papierinzameling door Renewi. Deze inzamelingen vinden 
plaats op zaterdag 28 december 2019.  ■

Toerit Twello A1 gesloten 20 op 21 december

Rijksstraatweg Voorst 23 december weer open

De Rijksstraatweg door Voorst 
gaat maandagochtend 23 decem-
ber rond 07.00 uur weer open voor 
al het verkeer. Ook de buurtbus 
rijdt vanaf maandagochtend 23 
december weer de normale route. 

De afgelopen negen maanden is 
er hard gewerkt aan de herin-
richting. De drukke doorgaande 
50km/u weg is nu een sfeervol-
le, eigentijdse dorpsstraat met 
maximaal 30km/u.  ■

Vraag op tijd uw PlusOV-rit tijdens de 
feestdagen 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 chauffeur 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 Nieuwjaarsdag 
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.  ■

Jip en meneer Jaap maken Voorst veiliger

Verkeersveiligheid, je kunt er 
niet vroeg genoeg mee beginnen. 
Dat is de gedachte van wethou-
der Hans van der Sleen als het 
gaat om verkeersveiligheid. “Het 
is voor kinderen belangrijk om 
ervaring op te doen in het ver-
keer, en het is ook nog eens ge-
zond om op de fiets te komen” 
zo vertelt de wethouder. “Een be-
langrijke rol is daarbij weggelegd 
voor ouders. Door samen te oe-
fenen met lopen en fietsen naar 

school of naar de opvang, leren 
kinderen al van jongs af aan deel 
te nemen aan het verkeer.” 

Alle kinderdagverblijven in de 
gemeente Voorst ontvangen 
prenten- en voorleesboekjes 
van de gemeente over het ver-
keer. De kinderdagverblijven de-
len deze boekjes uit. Het boekje 
gaat over Jip en meneer Jaap en 
is voor peuters en ouders om 
samen over het verkeer te lezen 

en te praten. Het boekje eindigt 
met ‘Ik beloof!’. Als ouder en 
kind samen beloven het goede 
voorbeeld te geven, verdient het 
kind als beloning de gouden Jip 
sticker. 

Eerste exemplaar
Afgelopen week overhandigde 
wethouder Hans van der Sleen 
het eerste exemplaar aan Herma 
Ruijsch en een paar blije peuters 
van kinderdagverblijf ‘Ut Trepke’ 
in Voorst. Verkeer is geen nieuw 
thema voor Ut Trepke. Ruijsch: 
”Verkeer en verkeersveiligheid 
zijn terugkerende thema’s. Af-
gelopen zomer ging het nog over 
een ‘gat in de weg’. Dat heeft na-
tuurlijk te maken met de herin-
richting van de Rijksstraatweg.” 
Met de nieuwe Rijksstraatweg 
wordt fietsen of lopen naar Ut 
Trepke nog makkelijker en helpt 
het boekje ouders om te praten 
over het verkeer.  ■

In de nacht van 20 op 21 december 2019 (21.00 uur tot 07.30 uur) 
is de toerit van Twello op de A1 afgesloten. In opdracht van Rijks-
waterstaat worden dan asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. Bij 
noodgevallen hebben alleen nood- en hulpdiensten toegang.   ■
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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 51: 18-12-2019

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Rijksstraatweg in Voorst Openingsfeest Rijksstraatweg Voorst op 21 december 
2019 12-17 uur

Vergunning verleend* BW-2019-0257

Rijksstraatweg 4 in Wilp Verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend* Z-19-09366_2019-82253

rondom Twello Centrum Kerstparade en -markt op 22 december 2019  
16-18 uur, resp.12-17 uur

Vergunning verleend* BW-2019-0244

weiland naast Bolkhofsweg in Voorst Vuurwerkshow VuurwerkXXL op 28 december 2019 
19-20 uur

Verklaring van geen bezwaar 
verleend

BW-2019-0247

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Polveensweg 23-25 in Klarenbeek Functieverandering Ontwerp NL.IMRO.0285.20285-
OW00 

Omgevingsvergunning

Avervoordseweg 9 in Terwolde Uitbreiden werktuigenberging Aanvraag ontvangen SXO-2019-1192

Bandijk 53 in Terwolde Verbouwen boerderij Aanvraag ontvangen SXO-2019-1179

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

Bongerdskamp 11 in Voorst Herbouwen schuur Vergunning geweigerd* SXO-2019-1033

Breestraat 42 in Voorst Uitbreiden woning Aanvraag ontvangen SXO-2019-1188

Broodakker ong. (kad. VOO S 794) in Twello Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2019-1178

Burgemeester van der Feltzweg 86 in Twello Renoveren schuur met veranda’s en kippenhok  
(legalisatie)

Proceduretermijn verlengd* SXO-2019-1026

Dorpsstraat 2 in Wilp Bouwen nieuwe schuur Proceduretermijn verlengd* SXO-2019-1011

Eendenkooiweg ong. (kad. NBK B 2018) in  
Nijbroek

Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2019-1177

Fluitenkruid 28, 30, 32 en 34 in Klarenbeek Bouwen vier woningen (fase 3-1) Vergunning verleend* SXO-2019-1087

Klarenbeekseweg 16 in Voorst Uitbreiden woning Aanvraag ontvangen SXO-2019-1193

Pendelstraat 16 in Twello Plaatsen dakkapel Vergunning verleend* SXO-2019-0921

Rijksstraatweg 104 in Voorst Veranderen voorpui en wijzigen gebruik garage naar 
kantoor

Aanvraag ontvangen SXO-2019-1180

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

Verdistraat 73 in Twello Plaatsen schutting Vergunning verleend* SXO-2019-0992

Verlengde Lindelaan 69 in Twello Kappen 2 bomen Vergunning gedeeltelijk  
verleend*

SXO-2019-1058

Sloopmelding

Avervoordseweg 24 in Terwolde Verwijderen asbesthoudend dak van schuur Melding ontvangen SXO-2019-1185

Breestraat 42 in Voorst Slopen bakhuisje naast woning Melding ontvangen SXO-2019-1187

H.W. Iordensweg 57B in Twello Verwijderen asbesthoudend dakbeschot uit woning Melding ontvangen SXO-2019-1175

Heuvelderweg 3 in Voorst Slopen schuur met afdak Melding ontvangen SXO-2019-1190

Avervoordseweg 24 in Terwolde Verwijderen asbesthoudend dak van schuur Melding ontvangen SXO-2019-1185

Tijdelijke verkeersmaatregel

Schoolstraat en Dorpsdwarsstraat in Twello Afsluiten voor alle verkeer op 22 december 2019  
15-17 uur

Besluit genomen* BW-2019-0244

Rijksstraatweg tussen de Binnenweg en  
Tuinstraat in Voorst

Afsluiten voor alle verkeer op 20 december 2019 van  
8 uur tot zondag 22 december 2019 17 uur

Besluit genomen* BW-2019-0244
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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.

Rond kerst
Geopend: dinsdag 24 december 
tot 12.15 uur. Gesloten: dinsdag-
middag 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 psy-
chiatrische- en psychosociale 
problemen: via dienstdoende 
huisarts(enpost)  ■

Het Voorster Gemeentehuis in 2022: Een huis voor iedereen 

Als in 2022 het vernieuwde Voor-
ster gemeentehuis de deuren 
opent, dan willen we graag dat 
al onze inwoners zich er wel-
kom voelen. Van Appen tot Wilp-
Achterhoek en van Terwolde tot 

dorp Voorst, alle buurtschappen 
en dorpskernen zijn er welkom en 
voelen zich vertegenwoordigd. 

Hoe kunnen we dit nu het mooist 
vormgeven? Met al de verschillen-
de dorpskernen en buurtschap-
pen en bijbehorende identiteiten 
is dat nog geen gemakkelijke 
opgave. En wie kunnen hiervoor 
beter ideeën aanleveren dan onze 
eigen inwoners? Daarom vragen 
we om uw hulp. 

Heeft u een creatief idee? Laat het 
ons weten! Het mag zowel gaan 
over ideeën die een plekje krij-
gen in het gemeentehuis als in 
de directe omgeving van het ver-

nieuwde gemeentehuis. Om toch 
enige richting te geven: het gaat 
om ideeën die gebruikt kunnen 
worden om de identiteit van een 
dorp/buurtschap of gebied weer 
te geven. Laat uw creativiteit de 
vrije loop, en mail vóór 1 janu-
ari 2020 uw idee (op 1 A-4) naar 
renovatiegemeentehuis@voorst.nl 
onder vermelding van uw naam, 
leeftijd en dorpskern/buurtschap. 

Uit alle inzendingen worden een 
of meerdere winnaars gekozen. 
Die ideeën gaan we dan (met de 
inzenders) verder uitwerken en 
voorleggen aan de architect, zo-
dat het een plekje kan krijgen in 
het definitieve ontwerp.  ■

Sociaal domein gemeente tijdelijk in Kulturhus

De medewerkers van het so-
ciaal domein van de gemeente 
Voorst, die nu nog in het ge-
meentehuis werken, gaan tijde-
lijk verhuizen naar het Kultur-
hus, Jachtlustplein 11 in Twello. 
Met ingang van maandag 20 
januari 2020 kunnen inwoners 
op deze tijdelijke locatie te-
recht wanneer zij bijvoorbeeld 
een uitkering willen aanvragen 
of een medewerker van werk 
en inkomen of onderwijs willen 
spreken. De telefoonnummers 
en e-mailadressen blijven on-
gewijzigd.  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 
renovatie van het gemeentehuis 
aan de H.W. Iordensweg 17 in 
Twello. De gemeente vindt het 
belangrijk dat de dienstverle-
ning aan haar inwoners ook 
tijdens de verbouwing van het 
gemeentehuis goed op peil 
blijft. Daarom is gezocht naar 
een passende tijdelijke huisves-

ting in Twello. Voor het sociaal 
domein is die gevonden in het 
Kulturhus. In dit pand werken 
ook al de medewerkers van 
CJG Voorst en Maatschappelijk 
Netwerk Voorst. De overige af-
delingen van de gemeente ver-
huizen in februari 2020 naar de 
tijdelijke locatie in het voormalig 
Veluws College in Twello. Naar 
verwachting zijn de werkzaam-
heden aan het gemeentehuis in 
maart 2022 afgerond en verhui-
zen alle medewerkers dan terug 
naar het vernieuwde gemeente-
huis aan de H.W. Iordensweg.  ■

Inzameling kerstbomen en/of vuurwerk 
3 januari
Op vrijdagmiddag 3 januari is het 
mogelijk voor inwoners van de ge-
meente Voorst om gratis hun kerst-
boom en vuurwerkafval in te leveren 
bij de gemeentewerf, Jupiter 2 in 
Twello. 

Kerstboom wordt compost
Op vrijdagmiddag 3 januari staat 
bij de gemeentewerf van 14.00 uur 
tot 18.00 uur een grote bak waar 
inwoners hun ‘echte’ kerstbomen 
in kwijt kunnen. Uiteraard zonder 
slingers, haakjes en engelenhaar, 
want deze kerstbomen worden 
door Attero verwerkt tot energie 
en compost. 

Vuurwerkopruimactie
Ook dit jaar beloont de gemeente 
Voorst iedere vuilniszak vol vuur-
werkafval (circa 40 liter) die op vrij-

dagmiddag 3 januari tussen 14.00 
uur en 18.00 uur ingeleverd wordt 
met een gratis entree bij zwembad 
De Schaeck in Twello. De tegoed-
bon voor het entree is te gebruiken 
tot en met zondag 1 maart 2020. 
Vuurwerk ontsiert de straten, ver-
vuilt het milieu en is gevaarlijk voor 
kinderen die spelen met niet afge-
gaan vuurwerk. Begin daarom het 
jaar opgeruimd met een schone 
straat en een gratis bezoek aan het 
zwembad.  ■

www.voorst.nl

verloren 
en 

gevonden 
voorwerpen

in voorst


