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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad

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-
sprekken of een brief of e-mail sturen aan de raad: raad@voorst.nl , Postbus 9000, 7390 HA Twello. 
Twitter: @RaadVoorst.

Vergaderingen en bijeenkomsten   
maandag 14 oktober 18:00 uur ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
maandag 28 oktober 10:00 uur raadsvergadering  gemeentehuis Twello
maandag 11 november 19:30 uur raadsvergadering gemeentehuis Twello
maandag 11 november 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 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. 

www.voorst.nl
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Verzilver uw bedrijfsdak

Bent u ondernemer in de ge-
meente Voorst en heeft uw be-
drijfspand een groot ‘leeg’ dak en 
een grootverbruikersaansluiting 
(>3x80A)? Doe dan mee met het 
project ‘Verzilver uw dak’. Hier-
mee helpt de provincie Gelder-
land ondernemers bedrijfsdaken 
in te zetten voor zonne-energie. 
De provincie werkt samen met 
het adviesbureau DOORadvies 
om ondernemers zoveel moge-
lijk te ondersteunen met advies 
en inzicht in de technische en 
financiële mogelijkheden voor 
het plaatsen van zonnepanelen 
op bedrijfsdaken. 

Subsidie
Ondernemers worden bijvoor-
beeld geholpen met de aanvraag 
van een zogenoemde SDE+ sub-
sidie. Dit is een speciale subsi-
die die de Nederlandse overheid 
beschikbaar stelt aan zowel be-
drijven als instellingen die her-
nieuwbare energie produceren of 
dit van plan zijn.

Voucherregeling
Ook ondernemers die al een der-
gelijke subsidie hebben aange-
vraagd kunnen worden geholpen 
bij traject tot realisatie van de 
zonnepanelen. Dat is mogelijk 
met de voucherregeling Groei-
versneller Zon. Met dit voucher 
schakelt u hulp in voor bijvoor-
beeld dakbelastingberekeningen 
of advies in het keuzeproces voor 
huur, koop of lease. U kunt een 
voucher aanvragen voor maxi-
maal 50% van het totaalbedrag 
voor minimaal €1.000 en maxi-
maal €5.000. 

Succesverhaal
Al meer dan 1000 daken hebben 

ondertussen zonnepanelen in de 
gemeente Voorst. Voor bedrij-
venterrein Engelenburg in Twello 
zijn er ondertussen plannen voor 
het realiseren van zonnepanelen 
op nog eens 1,4 hectare aan dak-
oppervlak. Vanuit de bedrijven is 
deze vraag ontstaan en samen 
met een energieadviseur wordt 
voor elk bedrijf een geschikte 
businesscase gemaakt. Dit suc-
cesverhaal kan ook in de rest van 
de gemeente Voorst gerealiseerd 
worden. 

Informatie en aanmelden
Aanmelden? Dat is mogelijk via 
DOG@dooradvies.nl , 0545-
201758. Heeft u een bedrijf op 
Engelenburg in Twello? Neem dan 
contact op met Guus Koster om 
aan te haken bij het huidige pro-
ject op Engelenburg: 
guus.koster@cooperatieexpert.nl 
of 06-28842293. 
Op gelderland.nl/verzilveruwdak 
staat meer informatie over Ver-
zilver uw dak. 
Meer informatie over de vou-
cherregeling Groeiversneller Zon 
vindt u op oostnl.nl/zon

Kleine bedrijven
Ook voor bedrijven zonder groot-
verbruikersaansluiting (<3x80A) 
is het goed om na te denken over 
zonnepanelen. De salderingsre-
geling of de Energie Investerings-
aftrek (EIA) maken zonnepanelen 
interessant. Of stel uw dak be-
schikbaar voor de energie coö-
peratie EnergieRijk Voorst voor 
een postcoderoos project. 
Neem hiervoor contact op met 
Guus Koster: 
guus.koster@cooperatieexpert.nl 
06-28842293.  ■

Stel uw duurzame huis open

De Duurzame Huizen Route 
zoekt voorbeelden van duur-
zame huizen in de gemeente 
Voorst die mee willen doen aan 
de open huis-dagen op zaterdag 
2 en 9 november 2019. Op deze 
twee zaterdagen openen huisei-
genaren in heel Nederland hun 
deuren en laten anderen zien hoe 
zij hun huis duurzamer hebben 
gemaakt. Gemeente Voorst doet 
mee aan de Duurzame Huizen 
Route om zoveel mogelijk inwo-
ners te stimuleren hun woning 
ook te verduurzamen. Woont u 
in de gemeente Voorst en heeft 
u duurzame en besparende 
maatregelen genomen, en vindt 
u het leuk om anderen op weg 
te helpen? Meld uw woning aan 
via duurzamehuizenroute.nl en 
deel uw duurzame woonverhaal. 

Aanmelden
Van radiatorfolie, dak- en ge-
velisolatie tot een volledig 
energieneutraal huis, op duur-
zamehuizenroute.nl is elk ver-
haal welkom. Ook als u net bent 
begonnen met het nemen van 
maatregelen is het mogelijk om 
mee te doen aan de Duurzame 
Huizen Route. Voor veel mensen 

is het energiezuinig maken van 
hun woning een stappenplan en 
is het prettig om een voorbeeld 
te volgen. Misschien heeft u 
informatie waarmee u een an-
der op weg helpt. Al meer dan 
1.300 bewoners gingen u voor 
en delen hun woonverhaal via 
de Duurzame Huizen Route. De 
aanmelding van uw duurzame 
woning regelt u op 
duurzamehuizenroute.nl/voorst 
onder vermelding van de datum 
en het tijdstip dat u uw huis 
openstelt. 

2 en 9 november
Op 2 en 9 november is het mo-
gelijk om uw huis open te stel-
len zodat mensen bij u thuis ko-

men kijken. U geeft zelf aan of u 
hieraan mee wil doen en welke 
dag en op welk tijdstip u uw huis 
openstelt. Woningeigenaren 
kunnen dan een rondje door de 
gemeente fietsen om meerdere 
huizen te bekijken. 

Natuurlijk genieten
Fietst u als woningeigenaar op 
zaterdag 2 of zaterdag 9 no-
vember een rondje door de ge-
meente Voorst om één of meer-
dere open huizen te bekijken? 
Of opent u uw huis op zaterdag 
2 en/of 9 november? Dan maakt 
u kans op een weekend weg op 
een bijzondere plek: B&B ‘Het 
Natuurlijk Genot’ in de Vlaamse 
Ardennen!  ■



voorstwijzer
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 39: 25-09-2019

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Blankematerweg 2 in Nijbroek Sapdag De Blankemate op 5 oktober 2019 van 10-17 uur Vergunning verleend* BW-2019-0196

Blikkenweg 15 in Twello Verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend* Z-19-07208_2019-64936

Bonenakker in Twello Buurtfeest op 28 september 2019 van 10-00 uur Vergunning verleend* BW-2019-0193

Dorpsplein in Twello Openen Nationale Sportweek op 20 september 2019 van 
15-17 uur

Vergunning verleend* BW-2019-0198

Kerkplein aan Molenweg in Terwolde Kerstmarkt op 8 december 2019 van 14-18 uur Vergunning verleend* BW-2019-0182

Kerkweg in Klarenbeek ANWB Streetwise op 29 oktober 2019 van 8.30-12 uur Vergunning verleend* BW-2019-0204

Marktplein in Twello Loopfietsen races en dikke banden races  
op 17 oktober 2019 van 15.30-18 uur

Vergunning verleend* BW-2019-0199

Middendijk 53 in Nijbroek Sponsorloop op 19 september 2019 van 13-14.30 uur Vergunning verleend* BW-2019-0200

Molenallee 50 in Wilp Kermis op 19 september 2019 van 10-20.30 uur Vergunning verleend* BW-2019-0179

Oud Lochemseweg 40 in Wilp Vrijwilligersfeest op 21 september 2019 van 20-1 uur Vergunning verleend* BW-2019-0187

Parkelerweg 22 in Twello Buurtfeest op 14 september 2019 van 15-23 uur Vergunning verleend* BW-2019-0195

Sparrenweg - Dokter Blokplantsoen  
in Klarenbeek

Rocktober op 25 oktober 2019 van 20.30-00 uur en op  
26 oktober 2019 van 16-1 uur

Vergunning verleend* BW-2019-0188

Zonnenbergstraat 36, 46 en 46A in Wilp Open dagen op 31 oktober 2019 van 13-22 uur, 1 november 
2019 van 13-22 uur en 2 november 2019 van 10-16 uur

Vergunning verleend* BW-2019-0207

Milieumelding

Nieuwbouwlocatie Oost II, tussen Voordersteeg 
en Veenhuisweg in Twello

Lozing in bodem of riolering buiten inrichtingen  
i.v.m. bouwrijp maken

Melding ontvangen Z-HZ_MLBI-2019-0014

Omgevingsvergunning

Bolkhofsweg 1 in Voorst Bouwen carport Vergunning verleend* SXO-2019-0613

Buddezand 4A in Wilp Bouwen kapschuur Vergunning verleend* SXO-2019-0777

Clabanusweg 20 in Klarenbeek Oprichten paardenstal en veldschuur Vergunning gedeeltelijk  
ingetrokken*

3483

Diederikweg 4-4A in Voorst Aanpassen woning Vergunning verleend* SXO-2019-0620

Dorpszicht 3, 5, 7, 9 en 11 in Terwolde Bouwen 5 woningen Vergunning verleend* SXO-2019-0617

H.W. Iordensweg 108 in Wilp Restaureren en verbouwen van tuinmanswoning Proceduretermijn verlengd SXO-2019-0699

Hoek Kopermolenweg/Hoofdweg (VOO G 
1562) in Klarenbeek

Bouwen schuurwoning Aanvraag ontvangen SXO-2019-0900

Hoofdweg 60A in Klarenbeek Bouwen woning met bijgebouw Vergunning verleend* SXO-2019-0747

Molenstraat 49 in Twello Uitbreiden dierenkliniek met behandelkamer Aanvraag ontvangen SXO-2019-0887

Oud Lochemseweg 40 in Wilp Bouwen rundveestal met berging Vergunning ingetrokken* 3777

Sikkestraat 1 in Twello Plaatsen dakkapel op voor- en achtergevel woning Aanvraag ontvangen SXO-2019-0888

Westererf 3, 5, 7 en 9 in Nijbroek Bouwen 4 woningen Vergunning verleend* SXO-2019-0616

Wijkseweg 17 in Terwolde Bouwen bijgebouw Vergunning verleend* SXO-2019-0742

Wilpsedijk 2 in Wilp Verbouwen droogloodsen, plaatsen veranda, overkapping  
en kunstwerk

Aanvraag ontvangen SXO-2019-0879

Sloopmelding

Kruisvoorderweg 2 in Twello Verwijderen asbesthoudende woningmaterialen Melding ontvangen SXO-2019-0890

Lathmerweg 4 in Wilp Verwijderen asbesthoudend kapschuurdak Melding ontvangen SXO-2019-0898

Wilpsedijk 2 in Wilp Slopen bedrijfswoning Melding ontvangen SXO-2019-0878

Tijdelijke verkeersmaatregel

Bonenakker tussen huisnrs. 53 en 88 in Twello Afsluiten voor alle verkeer op 28 september 2019  
van 10-24 uur

Besluit genomen* BW-2019-0193

Kerkweg in Klarenbeek Afsluiten voor alle verkeer op 29 oktober 2019  
van 8.30-12 uur

Besluit genomen* BW-2019-0204

Marktplein in Twello Afsluiten voor alle verkeer op 16 oktober 2019  
van 18 uur tot 17 oktober 2019 19 uur

Besluit genomen* BW-2019-0199

Molenweg tussen huisnrs. 1 t/m 11 in Ter-
wolde

Afsluiten voor alle verkeer op 8 december 2019  
van 12-18 uur

Besluit genomen* BW-2019-0182
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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. 

Gladde wegen door modder maisoogst

Eind september en in de eerste 
twee weken van oktober wordt 
vaak mais geoogst. Tijdens het 
oogsten van mais is het moge-
lijk dat er modder op de weg 
komt. Vooral als het regent 
worden de vervuilde wegen glad 
en ontstaan er gevaarlijke ver-

keerssituaties. Weggebruikers 
moeten in deze periode daarom 
alert zijn op gladde (land)wegen.

Modderborden
De gemeente heeft met de agra-
rische bedrijven afgesproken 
dat zij modderborden plaatsen 
om de overige weggebruikers 
te waarschuwen voor een ver-
vuild wegvak. Daarnaast maken 
de agrariërs, na afloop van de 
werkzaamheden, zelf de open-
bare weg schoon. De politie en 
medewerkers van de gemeente 
Voorst gaan hier nauwlettend op 
toezien. Ziet u een gevaarlijke 
(weg)situatie? 
Maak hier dan melding van op 
verbeterdebuurt.nl  ■

Oproep: verkeersregelaars Olympia’s Tour 18/10

De gemeente Voorst zoekt ver-
keersregelaars voor de Olym-
pia’s Tour. Op vrijdag 18 okto-
ber is de gemeente gastheer van 
de 2e etappe van deze oudste 
rittenkoers voor wielrenners 
van Nederland. De doorstro-
ming van het verkeer en vooral 
de veiligheid van de deelnemers, 
de bezoekers en de weggebrui-
kers zijn belangrijk bij dit eve-
nement. Hiervoor zijn veel ver-
keersregelaars nodig om alles in 
goede en veilige banen te leiden 
en het parcours te beveiligen. 

Verkeerstechnische 
begeleiding
De Landelijke Eenheid van de 

politie uit Driebergen zorgt voor 
de verkeerstechnische begelei-
ding met een team van circa 23 
motorrijders en een comman-
dowagen. Motorrijders rijden 
voor de koers en zetten op alle 
kruispunten en zijstraten het 
verkeer stil. Een gecertificeer-
de verkeersregelaar handhaaft 
deze verkeerssituatie. Na het 
passeren van de bezemwagen 
en de sluitmotor van de Lande-
lijke Eenheid wordt het verkeer 
dan weer vrijgegeven. Het tij-
delijke oponthoud voor de twee 
grote ronden duurt ongeveer 10 
minuten. Meer informatie over 
de verkeersmaatregelen voor de 
drie plaatselijke ronden volgt la-

ter in deze Voorstwijzer. 

Aanmelden 
als verkeersregelaar
Lijkt het u leuk om uw steen-
tje bij te dragen aan dit unieke 
evenement en bent u 16 jaar of 
ouder? Stuur dan een mailtje 
met uw gegevens naar 
info@voorstactief.nl . In een 
gratis online cursus leert u hoe 
u goed functioneert in deze vrij-
willige functie. En als dank voor 
uw inzet bent u na de prijsuit-
reiking van harte welkom voor 
een hapje en drankje in het cen-
trum van Twello. Vanaf maan-
dag 7 oktober ontvangt u een 
reactie op uw aanmelding.  ■

Sparrenweg, vanaf Bosweg tot Dennenweg  
in Klarenbeek

Afsluiten voor alle verkeer op 25 oktober 2019  
van 18-24 uur en op 26 oktober 2019 van 8-1 uur

Besluit genomen* BW-2019-0188

Zonnenbergstraat, vanaf Tienmorgen  
tot Leemsteeg in Wilp

Dubbelzijdig parkeerverbod op 31 oktober 2019  
van 13 uur t/m 2 november 2019 16 uur

Besluit genomen* BW-2019-0207

Verkeersbesluit

Dorp Voorst Nieuwe/gewijzigde komgrenzen Besluit genomen* Z-19-01484_2019-14399

Rijksstraatweg in Voorst Instellen maximum snelheid Besluit genomen* Z-19-01484_2019-14797

Voordersteeg in Twello Instellen maximum snelheid Besluit genomen* Z-19-01484_2019-14761

Voordersteeg in Twello Wijzigen bebouwde komgrens Besluit genomen* Z-19-01484_2019-14348

Militaire oefening in de gemeente Voorst

Van 30 september tot en met 4 
oktober 2019 oefenen militairen 
van de Koninklijke Landmacht in 
de gemeente Voorst, Deventer, 
Zutphen, Lochem en Enschede. 
Tijdens deze week zijn de mili-
tairen van de 11 Bevoorradings-
compagnie (11 Bevo) zichtbaar 
in de gemeenten. Zij maken ge-
bruik van militaire voertuigen en 
drones en daarnaast worden er 
helikopters van het Defensie He-
likopter Commando ingezet. De 
commandopost is deze periode 
opgebouwd op camping De Ade-
laar in Voorst. En in de nacht van 
1 op 2 oktober is het rustpeloton 
op Vliegveld Teuge. De eenheid 
is gespecialiseerd in het door de 
lucht bevoorraden van de grond-
troepen. Er wordt geoefend in het 
op tijd en op de juiste plek krij-
gen van de goederen. De militai-

ren voeren oefenoperaties uit op 
openbaar gebied in de verschil-
lende gemeenten, hierdoor is het 
mogelijk dat zij op verschillende 
manieren in contact komen met 
burgers. Dit levert geen gevaarlij-
ke situaties voor de omstanders. 

Programma
Het beknopte programma van de 
zogenaamde ‘BEVO SEAL’ oefe-
ning in de regio’s Deventer, Zut-
phen, Lochem en Voorst:

Dinsdag 1 oktober
■ Heli-operaties op aangewe-

zen locaties in Deventer en 
Zutphen.

■ Grondverplaatsingen richting 
Deventer en Zutphen.

■ Aansluitend over de weg lo-
kaal locaties innemen door de 
pelotons.

■ Bevoorrading, deels vanuit de 
lucht, van (fictieve) eenheden.

■ In de nacht van 1 op 2 oktober 
is het rust peloton op vliegveld 
Teuge.

Woensdag 2 oktober
■ Bevoorradingsoperatie en lo-

gistiek konvooi naar Lochem: 
een helikopter zal op een wei-
land bij camping De Adelaar 
landen om personeel en ma-
terieel op te halen (12.00 uur 
– 15.30 uur)

■ Mobiele voertuigcontroles in 
Deventer en Zutphen.

Donderdag 3 oktober
■ Verplaatsing door de lucht en 

over de weg naar vliegbasis 
Twente: een helikopter zal 
op een weiland bij camping 
De Adelaar landen om perso-

neel en materieel op te halen 
(12.00 uur – 15.30 uur).

Vrijdag 4 oktober
■ Terugverplaatsen naar Oran-

jekazerne, Schaarsbergen. 
■ Einde oefening. 

Oefenvijand
Bij alle operaties kan een oefen-
vijand worden ingezet. Daarbij 
worden confrontaties uitgevoerd, 
met mogelijke vuurgevechten tot 
gevolg. Er wordt alleen gebruik 
gemaakt van oefenmunitie en de 
omgeving wordt hiervoor vrij-
gemaakt. Er is geen gevaar voor 
omstanders. 

Meer informatie
Meer informatie over vliegbewe-
gingen staat op luchtmacht.nl/
vliegbewegingen en op NOS te-

letekst pagina 766. Via het twit-
teraccount van het Defensie He-
likopter Commando 
(@dhcluchtmacht) wordt de om-
geving met betrekking tot vlieg-
bewegingen van de meest recente 
informatie en eventuele onvoor-
ziene wijzigingen voorzien. Mel-
dingen, wanneer u toch overlast 
of hinder ondervindt, dient u via 
defensie.nl/onderwerpen/klach-
ten-en-schadeclaims/geluids-
overlast/klachtenformulier in. 

Schaderegeling
Als er tijdens de oefening scha-
de ontstaat aan eigendommen, 
veroorzaakt door militairen dan 
is er de mogelijkheid om deze 
te melden aan: Ministerie van 
Defensie, DOSCO/DPOP/Sectie 
Claims, Postbus 90004, 3509 AA  
UTRECHT.   ■


