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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad
Openbare vergadering gemeenteraad maandag 28 oktober 
10.00 uur gemeentehuis Twello 
[let op: afwijkend aanvangstijdstip]

Op maandag 28 oktober 2019 vanaf 10.00 uur ’s morgens vergadert de gemeen-
teraad. In deze vergadering staat de behandeling van de Meerjarenprogrammabe-
groting 2020 – 2023  centraal, maar ook staan enkele andere onderwerpen op de 
agenda. Over de begroting vinden verkennende debatten plaats aan de hand van 
door de raadsfracties aangedragen agendapunten en door het college voorbereide 
raadsvoorstellen. Hieraan voorafgaand spreken de politieke fracties een financiële 
beschouwing op het jaar 2020 uit. U bent van harte welkom de debatten te volgen 
vanaf de publieke tribune.

De gemeenteraad debatteert over onderwerpen, die in de meeste gevallen eerder in de 
ronde-tafelgesprekken besproken zijn.  In deze vergadering wordt gesproken over:
▪ Mutatie fractievertegenwoordiger [besluit]
▪ Vaststellen verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 30 september 2019 

[besluit]
▪ Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 14 oktober 2019 [besluit]
▪ Beveiligen of opheffen niet actief bewaakte spoorwegovergangen [finaal debat 

en besluit; financiële effecten verwerkt in bestuursrapportage 2019]
▪ Bestuursrapportage 2019 [finaal debat en besluit]
▪ Meerjarenprogrammabegroting 2020 – 2023 [verkennende debatten aan de hand 

van onderstaande door de raadsfracties ingediende onderwerpen én door het  
college van burgemeester en wethouders voorbereide voorstellen over specifieke 
onderdelen van de meerjarenprogrammabegroting 2020 – 2023; de finale debat-
ten en besluiten zijn voorzien voor de raadsvergadering van 11 november 2019]
▪ Bouwen naar behoefte [Lijst Arend]
▪ Flexwoningen [VVD-Liberaal2000]
▪ Huisvesting jongeren [CDA]
▪ Wonen en bouwen - ouderen en zelfstandig wonen [Fractie Suelmann]
▪ Wijk- en dorpontwikkelfonds [CDA]
▪ Reserve grondexploitatie [VVD-Liberaal2000]
▪ Cultureel Erfgoed [CDA]
▪ Randweg Twello [Lijst Arend]
▪ A1 [CDA] 
▪ Verkeersveiligheid langzaam verkeer [Gemeente Belangen]
▪ Fietspad langs de Fliert [Lijst Arend] 
▪ Reparatie paden begraafplaatsen [Gemeente Belangen]
▪ Begrotingspost eikenprocessierups [VVD-Liberaal2000]
▪ Beantwoording motie Milieupas [verkennend debat; finaal debat en besluit 
 in raadsvergadering 11 november 2019]
▪ Financiële tegenvallers afval [verkennend debat; finaal debat en besluit in 
 raadsvergadering 11 november 2019;
 financiële effecten verwerkt in meerjarenprogrammabegroting 2020 – 2023]
▪ Programma Water 2020 – 2025 [verkennend debat; finaal debat en besluit 
 in raadsvergadering 11 november 2019;
 financiële effecten verwerkt in meerjarenprogrammabegroting 2020 – 2023]
▪ Bedrijventerreinen (o.a. Nijverheid – ’t Belt)  [Lijst Arend, CDA]
▪ Voorst onder de Loep [Lijst Arend, PvdA-GroenLinks]
▪ Jeugdzorg [Lijst Arend, Fractie Suelmann]
▪ Younger at Heart [Lijst Arend, Gemeente Belangen]
▪ Kansrijke start voor jonge ouders [Lijst Arend]
▪ Dorpscontactpersoon Twello [CDA]
▪ Samenkracht en burgerparticipatie: statushouders [Fractie Suelmann]
▪ Cultuur [Fractie Suelmann]
▪ Cultuurcoach [verkennend debat; finaal debat en besluit in raadsvergadering 
 11 november 2019;
  financiële effecten  deels verwerkt in meerjarenprogrammabegroting 
 2020 – 2023]
▪ Hechtere samenleving [Lijst Arend]
▪ Schuldhulpverlening [Lijst Arend, CDA]
▪ Jongerenraad/-lintje [CDA, Fractie Suelmann]
▪ Samenkracht en burgerparticipatie [Fractie Suelmann]
▪ Toekomst Wilpse Dijk school [Lijst Arend]
▪ Precario [CDA]
▪ Ruimte om financiële tegenvallers op te vangen [Lijst Arend]
▪ Formatie [CDA]
▪ Verhoging onroerende zaakbelastingen 2020 [verkennend debat; finaal  
 debat en besluit in raadsvergadering 11 november 2019; financiële effecten  
 verwerkt in meerjarenprogrammabegroting 2020 – 2023]
▪ Raadsvoorstel meerjarenprogrammabegroting 2020 – 2023   
 [VVD-Liberaal2000]
▪ Aanpassen Gemeenschappelijke Regeling GGD NOG
 [finaal debat en besluit]

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk 
dat er dan wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde 
van behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwer-
pen waarover het finale 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-tafelgesprekken benutten. Deze worden meestal twee weken voor de 
raadsvergadering gehouden.

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct op 
voorst.nl bij de vergaderstukken te komen. Deze staan ook op 
voorst.raadsinformatie.nl of 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.

Besluitenlijst raadsvergadering 15 oktober
Besluit
▪ Opheffen gemeenschappelijke regeling Delta

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de 
besluitenlijst te komen op voorst.raadsinformatie.nl. Hier kunt u 
ook het audioverslag van de raadsvergadering afluisteren. 

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 raadsvergadering gemeentehuis Twello

Informatie
Heeft u vragen? Neem 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 infor-
matie 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 raadsverga-
deringen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken. 
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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)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 43: 23-10-2019

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Blériotstraat 3 in Teuge ANWB Streetwise op 25 mei 2020 van 8.30-12.30 uur Vergunning verleend* BW-2019-0211

Helmbloem 3 in Twello Verjaardagsfeest op 26 oktober 2019 van 20-00.30 uur Vergunning verleend* BW-2019-0223

Melkleenweg 2 in Terwolde Verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend* Z-19-0774_2019-69071

Middendijk 5A in Nijbroek Verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend* Z-19-07921_2019-72232

Molenweg 4 in Klarenbeek Kerstmarkt op 8 december 2019 van 11-16 uur Vergunning verleend* BW-2019-0221

Recreatiegebied Bussloo Ronde van Bussloo op 3 november 2019 van 8-16 uur Vergunning verleend* BW-2019-0219

Zeedijk 15 in Nijbroek Verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend* Z-19-07866_2019-72188

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Kruisakkerweg 5 in Twello Verplaatsen bouwvlak voor vervangende nieuwbouw van
rioolgemaal

Ontwerp NL.IMRO.0285.171047-OW00 

Zwarte Kolkstraat 43 in Wilp Wijzigen agrarische bestemming in woonbestemming Vastgesteld NL.IMRO.0285.20281-VS00

Milieumelding

Middendijk 68-70 in Nijbroek Herbouwen en vergroten werktuigenberging voor agrarisch 
bedrijf

Melding ontvangen Z-MELD840-2019-001315

Omgevingsvergunning

Bandijk 60E 25 in Terwolde Plaatsen tuinhuisje met overkapping Aanvraag buiten behandeling SXO-2019-0865

Broodakker 8 in Twello Bouwen tuinhuis Aanvraag ontvangen SXO-2019-0989

Deventerweg 10 in Terwolde Tijdelijk (10 jaar) gebruiken hooiopslag en afspuitplaats 
(legalisatie)

Vergunning verleend* SXO-2019-0784

Dorpsstraat 2 in Wilp Bouwen schuur Aanvraag ontvangen SXO-2019-1011

Kruisakkerweg 5N in Twello Vervangen bestaande rioolgemaal Vergunning ingetrokken SXO-2019-0288

Middendijk 73 in Nijbroek Intern verbouwen woning Proceduretermijn verlengd SXO-2019-0650

Molenstraat 49 in Twello Uitbreiden dierenkliniek met behandelkamer Vergunning verleend* SXO-2019-0887

Molenveld 11 in Twello Uitbreiden woning Proceduretermijn verlengd SXO-2019-0820

Oude Wezeveldseweg 22 in Twello Renoveren woongedeelte met berging Aanvraag ontvangen SXO-2019-0995

Oudhuizerstraat 35 in Klarenbeek Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2019-0993

Rijksstraatweg 210 in Teuge Kappen 3 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2019-1012

Stationsstraat 60A in Twello Realiseren wooneenheid Vergunning verleend* SXO-2019-0822

Veluwsedijk 33 in Nijbroek Bouwen werktuigenberging Vergunning verleend* SXO-2019-0701

Verdistraat 73 in Twello Plaatsen schutting Aanvraag ontvangen SXO-2019-0992

Woudweg 1A in Teuge Plaatsen dakkapel voorzijde woning Aanvraag ontvangen SXO-2019-1013

Zwarte Kolkstraat 22 in Wilp Bouwen afkalfstal Vergunning verleend* SXO-2019-0652

Sloopmelding

Dorpsstraat 2 in Wilp Slopen schuur Melding ontvangen SXO-2019-1010

Everwijnstraat 59 in Terwolde Verwijderen asbesthoudende materialen uit woning Melding beoordeeld SXO-2019-0987

Helena H. Wilkensstraat 24 in Voorst Verwijderen asbesthoudend schuurdak Melding ontvangen SXO-2019-1009

Koningin Wilhelminastraat 5 en 20 
in Terwolde

Verwijderen asbesthoudende bergingdaken Melding ontvangen SXO-2019-1006

Kruisvoorderweg 2 in Twello Verwijderen asbesthoudende materialen opstallen Melding ontvangen SXO-2019-1007

Omloop 29-31 in Twello Verwijderen asbesthoudende materialen uit woning Melding beoordeeld SXO-2019-1008

Oude Wezeveldseweg 22 in Twello Deels slopen woongedeelte met berging en verwijderen 
asbesthoudende materialen

Melding ontvangen SXO-2019-0994

Rozemarijnstraat 64, 66, 68, 70, 72, 74, 
88, 90, 92, 94, 96 en 98 in Voorst + 
Enkweg 11, 17, 21, 23, 25 en 27 in 
Voorst

Verwijderen asbesthoudende materialen uit meerdere woningen Melding ontvangen SXO-2019-1005
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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

Pas onderweg goed op uw persoonlijke 
eigendommen

We signaleren een toename van 
het aantal diefstallen uit fietstas-
sen. Ook is onlangs een dame van 
haar tas bestolen in de auto. Een 
‘vriendelijke’ meneer wilde me-
vrouw helpen. Een handlanger heeft 
de tas van mevrouw toen uit de auto 
gepakt.
De dieven hebben het vooral ge-
munt op oudere mensen. Ze ont-
vreemden spullen als u afgeleid 
bent. De politie is waakzaam en 
onderzoekt het probleem. Dit kunt 
u zelf doen om de kans op diefstal 
te verkleinen:
▪  Laat geen waardevolle spullen 

achter in uw fietstassen
▪  Sluit uw handtas goed af en hou 

hem bij u
▪  Gaat u pinnen? Kijk of er niemand 

over uw schouder meekijkt
Ziet u iets verdachts? Bel de politie. 
In dringende gevallen 112, anders 
0900-8844 of neem contact op met 
uw wijkagent via politie.nl

Nationale Duurzame Huizen Route 2 en 9 november

Met de overheidsplannen om 
woningen aardgasvrij te maken, 
gaan steeds meer huiseigena-
ren op zoek naar informatie over 
duurzame en energiebesparende 
toepassingen voor hun woning. 
Een goed moment om te oriën-
teren is de Nationale Duurzame 
Huizen Route op 2 en 9 novem-
ber 2019. Gastvrije huiseigenaren 
stellen hun duurzame huis open 
voor geïnteresseerde bezoekers. 
Een unieke mogelijkheid om een 
grote variatie aan woningen en 
maatregelen te bekijken en de 
woonverhalen van de bewoners 
uit de eerste hand te horen. 

Duurzaam wonen 
bereikbaar voor iedereen
De Nationale Duurzame Hui-
zen Route is een platform voor 
mensen die op zoek zijn naar 
informatie over duurzaam wo-
nen. Ruim 1.300 huiseigenaren 
delen via duurzamehuizenroute.

nl hun ervaringen. Bezoekers 
doen hier kennis op en krijgen 
de mogelijkheid om online vra-
gen te stellen. Daarnaast is er 
op 2 en 9 november 2019 de 
mogelijkheid om langs te gaan 
bij één of meerdere woningen. 
De openstellers vertellen graag 
over hoe zij tot keuzes voor be-
paalde maatregelen zijn gekomen 
en hoe dit in de praktijk bevalt.  
Naast het feit dat verduurzamen 
van de woning bijdraagt aan een 
beter milieu en besparing op-
levert, is in veel woonverhalen 
terug te horen dat het woon-
comfort enorm toegenomen is. 
Uit het jaarlijkse onderzoek van 
de Nationale Duurzame Huizen 
Route onder de bezoekers blijkt 
dat 86% van de bezoekers de op-
gedane kennis wil toepassen in 
hun eigen woning. 

Informatie en inspiratie
Niet alleen voor oriënterende 

bezoekers is een kijkje in de 
keuken een eyeopener, ook de 
openstellers kijken elk jaar weer 
uit naar de route. “Het is su-
perleuk om met een frisse blik 
naar je eigen woning te kijken 
en mensen te kunnen informe-
ren en inspireren”, aldus één van 
de openstellers van vorig jaar.  
De zevende editie van de Nati-
onale Duurzame Huizen Route 
verwacht ook dit jaar weer veel 
bezoekers. In 2018 openden 
meer dan 500 huiseigenaren hun 
deuren en ruim 5.000 bezoekers 
bezochten een duurzaam huis. De 
verwachting is dat deze aantal-
len ook dit jaar verder groeien. 
Vorig jaar was een groot aantal 
opengestelde woningen volge-
boekt. Het is daarom een aan-
rader om tijdig in te schrijven.  

Aanmelden
Huiseigenaren die ook hun duur-
zame woonverhaal willen vertellen, 
kunnen via duurzamehuizenroute.
nl/aanmelden hun woning aanmel-
den en bezoekers kunnen zich hier 
inschrijven voor een bezoek op 2 of 
9 november 2019. Zowel de huis-
eigenaren van opengestelde huizen 
als de bezoekers maken kans op 
een weekend weg in België. Bed 
& Breakfast ‘Het Natuurlijk Genot’ 
biedt hun gasten tijdens het verblijf 
dé ecologische beleving en steunt 
het initiatief van de Nationale 
Duurzame Huizen Route.

www.voorst.nl

in voorst

veilig
wonen


