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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad
Openbare raadsvergadering maandag 11 mei 19.30 uur 
Let op: tijdelijk alleen digitaal!

U kunt de raadsvergadering live in beeld en geluid op voorst.raadsinformatie.nl volgen. 
Klik in de kalender op de raadsvergadering van 11 mei 2020 en daarna op de knop ‘Live’. 

De gemeenteraad debatteert over onderwerpen, die in de meeste gevallen eerder in de ronde-
tafelgesprekken besproken zijn. In deze vergadering wordt gesproken over:
▪ Onderzoek geloofsbrieven van de opvolger van raadslid E. van de Zedde en toelating in de raad 

[besluit]
▪ Beëdiging van de opvolger van raadslid E. van de Zedde
▪ Afscheid van raadslid E. van de Zedde
▪ Verslag ronde-tafelgesprekken 20 april 2020 [besluit]
▪ Fasedocument-ontwerpfase (Definitief Ontwerp) verduurzaming en revitalisering gemeentehuis 

Voorst [finaal debat; voorhangprocedure]
▪ Maatregelen Grip op Samenwerken [finaal debat]
▪ Beantwoording schriftelijke vragen van Lijst Arend over alleenstaande vluchtelingenkinderen [finaal debat] 

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 onderwerpen 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-
tafelgesprek ken gebruiken. 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 en in 
de (gratis) app Politiek Portaal Publieksapplicatie.

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst? 
Om uw stem te laten horen kunt u de raadsleden 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. 
In verband met de richtlijnen rond het coronavirus is het alleen mogelijk om telefonisch of per e-mail 
contact op te nemen met raadsleden en raadsfracties.

Vergaderingen
Momenteel vergadert de gemeenteraad digitaal, de ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluit-
vorming’ maakt dit mogelijk. Deze vergaderingen volgt u live in beeld en geluid op 
voorst.raadsinformatie.nl , klik in de kalender op de datum en daarna op de knop ‘Live’. Houd 
voorst.nl in de gaten voor actuele informatie. 

De eerstvolgende (digitale) raadsvergadering is op maandag 11 mei 19:30 uur. 

De raadsfracties
Contactgegevens: voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling
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
Wilt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken? Stuur een e-mail naar raad@voorst.nl 
dan ontvangt u bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail 
met een directe link naar de vergaderstukken. 

Vragen?
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de raadsgriffier, Bernadette Jansen 0571-27 92 17 of 
de locogriffier, Dini Vriezekolk 0571-27 93 87.

Kent u iemand die een lintje verdient?

Iemand die zich al vele jaren in-
zet voor de samenleving kan in 
aanmerking komen voor een 
Koninklijke onderscheiding. Een 
Koninklijke onderscheiding wordt 
op twee momenten uitgereikt: tij-
dens de Lintjesregen op de laatste 
werkdag voor Koningsdag (alge-
mene gelegenheid) en bij een tus-
sentijdse bijzondere gelegenheid. 

Algemene gelegenheid 
‘Lintjesregen’
Om iemand voor te dragen voor 
een Koninklijke onderscheiding 
bij algemene gelegenheid, ook 
wel bekend als de ‘Lintjesregen’, 
moet uw aanvraag vóór 1 juli 2020 
binnen zijn bij de burgemeester.  

Bijzondere gelegenheid
Om iemand voor te dragen bij 

bijzondere gelegenheid moet 
het tijdstip van de gelegen-
heid onlosmakelijk verbon-
den zijn met de verdiensten 
van de persoon die u voor-
draagt. Deze aanvraag moet 
minimaal vijf maanden voor 
de gewenste gelegenheid bin-
nen zijn bij de burgemeester.  

Meer informatie
Het voorstelformulier is te 
downloaden via www.voorst.nl 
en www.lintjes.nl (onder het 
tabje ‹downloads›). Hier vindt 
u ook meer informatie. Heeft 
u vragen of wilt u meer we-
ten over de haalbaarheid van 
uw voorstel? Neem contact op 
met de gemeente Voorst, Arda 
van Vilsteren: 0571-27 93 82, 
a.vanvilsteren@voorst.nl  ■

Kom alleen naar de markt en doe gericht uw 
boodschappen

Net als voor de supermarkt geldt 
ook voor het bezoeken van de we-
kelijkse markt: kom zoveel mo-
gelijk alleen. Dit is in het belang 
van uw eigen gezondheid en van 
die van uw medemens. De inloop-
kraam van de firma van Laar met 
groenten en fruit is voorlopig al-
leen voor individuele klanten (dus 
zonder gezelschap) toegankelijk. 
Verder is de markt in Twello nog 

steeds eenrichtingsverkeer. Er 
hangen bordjes bij de ingangen 
om de wandelrichting aan te ge-
ven. Dit is altijd met de klok mee. 
Op deze manier is het gemakke-
lijker om een veilige afstand van 
elkaar te houden. 
Een andere maatregel is het slui-
ten van het openbaar toilet bij de 
markt voor publiek. 

Hiernaast gelden de bekende 
maatregelen:
▪ Betaal zoveel mogelijk contact-

loos (met pinpas, smartwatch of 
mobiele telefoon)

▪ Ga niet in groepjes bij elkaar 
staan

▪ Eet niets ter plaatse 
▪ Blijf thuis als u verkouden bent, 

koorts hebt of griep hebt
▪ Gebruik papieren zakdoekjes
▪ Nies in uw elleboog
Actuele informatie over de week-
markt: voorst.nl   ■



voorstwijzer
De gemeente Voorst geeft dagelijks alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm volledig weer op 
overheid.nl. In de Voorstwijzer leest u als aanvullende service een weekoverzicht van de bekendmakingen/publicaties die wij 
al op overheid.nl hebben geplaatst.

Overzicht
Hieronder leest u het overzicht van de elektronische bekendmakingen/publicaties van maandag 27 maart 2020 tot en met 
vrijdag 1 mei 2020.

Bekendmakingen/
publicaties
Week 19: 06-05-2020

Meer informatie
Wilt u meer weten over een 
bekendmaking/publicatie? Kijk 
dan op overheid.nl en ga naar 
de pagina Bekendmakingen. 
Daar vindt u een zoekfunctie. 

Gaat het om een besluit en bent 
u het niet eens met het besluit? 
In de tekst van de bekendma-
king/publicatie staat of het mo-
gelijk is om een inspraakreactie, 
zienswijze, bezwaarschrift of 
beroepschrift in te dienen. En zo 
ja, tijdens welke periode dit kan.

Ziet u de elektronische bekend-
making/publicatie niet op 
overheid.nl staan? Neem dan 
gerust contact op met de ge-
meente Voorst: 0571-27 99 11. 
Wij helpen u graag!

Berichten over uw buurt via 
overuwbuurt.overheid.nl
Snel en overzichtelijk alle ontwik-
kelingen in uw buurt volgen of de 
officiële bekendmakingen van de 
gemeente Voorst inzien? Dat is mo-
gelijk op overheid.nl en in de app 
van 'Over uw buurt'. 

Op overuwbuurt.overheid.nl kunt 
u zich aanmelden voor een e-mail-
service of de app downloaden. Met 
enkele stappen schrijft u zich in. U 
ontvangt dan dagelijks per e-mail 
een overzicht van besluiten en 
andere berichten die onder meer 
gemeenten, provincies en water-
schappen via overheid.nl publice-
ren. U stelt het type bericht in en 
van welke organisatie u deze be-
richten wilt ontvangen. Daarbij is 
het ook mogelijk een afstand ten 
opzichte van uw adres aan te ge-
ven. U krijgt dan bericht over de 

actuele locatiegebonden bekend-
makingen/publicaties binnen de 
door u aangegeven afstand. 

WELSTAND
Burgemeester en wethouders 
van Voorst maken het volgende 
bekend:

Door de corona-uitbraak behande-
len wij bouwplannen zoveel moge-
lijk digitaal. 

De agenda (met daarin de lijst met 
te behandelen bouwplannen) ma-

ken wij bekend op 
www.voorst.nl.

Volgens artikel 12 van de Wo-
ningwet is deze vergadering 
openbaar. Door de corona-uit-
braak kunt u daar helaas tijdelijk 
niet bij aanwezig zijn. Een tele-
fonische toelichting geven mag 
natuurlijk wel.

Houd er als derde belanghebben-
de rekening mee dat een inge-
diend bouwplan al behandeld kan 
zijn in een welstandsvergadering.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Adresonderzoek onbekende verblijfplaats (uitschrijven uit Basisregistratie Personen)

Mozartstraat 213 in Twello M. Debets Voornemen besluit genomen Z-19-04038_2020-26070

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Beelelaan 1 in Voorst Nachtvoetbaltoernooi op 20 mei 2020 van 19-4 uur Vergunning ingetrokken BW-2020-0043

Oyseweg 2 in Wilp Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
17-04-20

Z-20-03611_2020-24977

Rijksstraatweg 32 in Twello Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
28-04-20

Z-20-03906_2020-26917

Ter hoogte van Leemsteeg 12A in Wilp Autorodeo Wilp-Achterhoek 2020 op 16 mei 2020 van 14-
22 uur en 17 mei 2020 van 12-22 uur

Vergunning ingetrokken BW-2019-0256

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Zwarte Kolkstraat 60 in Wilp Realiseren kleinschalige natuurbegraafplaats mogelijk 
maken

Vastgesteld NL.IMRO.0285.20287-
VS00

Omgevingsvergunning

Bij Lange Klarenbeekseweg 29C (kad. VOO K 
525) in Voorst

Aanleggen uitweg Vergunning verleend SXO-2020-0196

Helena H. Wilkensstraat 42 in Voorst Bouwen carport Aanvraag ontvangen SXO-2020-0249

Kneuterstraat in Wilp Vernieuwen fietspaden Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0083

Kruisweg 45 in Twello Vervangen aanbouw achterzijde woning Vergunning verleend SXO-2020-0183

Molenstraat 34A in Twello Plaatsen dakkapel Vergunning verleend SXO-2020-0102

Parmentierstraat en Fokkerstraat in Teuge Kappen 6 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0248

Prins Bernhardstraat in Twello Kappen 6 esdoorns Aanvraag ontvangen SXO-2020-0247

Schoolstraat 55 in Twello Vervangen bestaande kozijnen Vergunning geweigerd SXO-2020-0043

van der Duyn van Maesdamstraat 9 in Twello Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0253

Overig

Zwarte Kolkstraat 60 in Wilp Aanwijzingsbesluit Wet op de lijkbezorging Besluit genomen Z-18-00516_2020-26092

Zwarte Kolkstraat 60 in Wilp Besluit toestemming ingebruikname natuurbegraafplaats Besluit genomen Z-18-00516_2020-26092

Sloopmelding

Bachstraat 8 in Twello Verwijderen asbesthoudende materialen uit woning Melding ontvangen SXO-2020-0255

Bottenhoekseweg 9A in Teuge Slopen woning Melding ontvangen SXO-2020-0250

Helena H. Wilkensstraat 7 in Voorst Verwijderen asbesthoudende materialen uit kruipruimte Melding ontvangen SXO-2020-0246

Rijksstraatweg 101 in Twello Afvoeren 5 asbesthoudende platen Melding ontvangen SXO-2020-0256

Schoolstraat 29 in Terwolde Verwijderen asbesthoudende materialen uit woning Melding ontvangen SXO-2020-0257
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Hoe werkt  een warmtepomp?

Maakt een warmtepomp niet te 
veel herrie? Hoeveel kost het om 
een goede warmtepomp aan te 
schaff en? Hoe werkt een warm-
tepomp precies? En waar moet 
ik rekening mee houden? Is mijn 
woning wel geschikt voor een 
warmtepomp? Duizend en één 
vragen. Wij krijgen van inwoners 
vaak vragen over de warmtepomp. 
Daarom vertellen we u deze week 
meer over de warmtepomp.  

Volledig elektrisch of 
hybride
Een warmtepomp haalt warmte 
uit de lucht, de bodem of het 
grondwater. Dit werkt eigenlijk 
als een omgekeerde koelkast. 
Hij haalt warmte uit de bodem of 
buitenlucht en geeft deze via een 
warmtewisselaar af aan het ver-
warmingssysteem in uw huis. Een 
warmtepomp maakt geen gebruik 
van gas, zoals een cv-ketel, maar 

gebruikt stroom. Als u ook nog 
zonnepanelen heeft, scheelt dit 
veel CO2 uitstoot. Er zijn 2 soor-
ten warmtepompen:
▪ Een volledig elektrische warm-

tepomp (all electric) vervangt 
de gasaansluiting in uw huis 
helemaal.

▪ Een hybride warmtepomp 
combineert een (bestaande) 
HR-combiketel met een warm-
tepomp. De cv-ketel springt al-
leen bij als het heel koud is of 
voor warm kraanwater.

Een warmtepomp werkt het best 
in combinatie met goede isolatie. 
Zorg dus dat uw huis goed ge-
isoleerd is, voordat u een warm-
tepomp aanschaft. 

Jaarlijkse besparing 
Met een hybride warmtepomp be-
spaart u volgens Milieu Centraal 
gemiddeld zo’n €200 per jaar 
(prijspeil 2019) ten opzichte van 

 Herinnering: betaal uw aanslag 
gemeentebelastingen Tribuut
De vervaldatum van het aan-
slagbiljet voor de gemeentebe-
lastingen is voorbij. Heeft u uw 
aanslagbiljet nog niet (volledig) 
betaald? Als u de betaling voor 
13 mei 2020 doet voorkomt u 
een aanmaning met extra te be-
talen kosten. 

MijnTribuut
Als u met uw DigiD inlogt 
op MijnTribuut kunt u snel en 
gemakkelijk via iDEAL betalen. 
Het is ook mogelijk om met een 
automatische incasso te beta-
len. U geeft dan op MijnTribuut 
eenmalig een machtiging af en 
de betaling gaat voortaan auto-
matisch in termijnen. Zo weet u 
zeker dat u altijd op tijd bent met 
betalen.

Betalingsproblemen
Heeft u (tijdelijke) betalingspro-
blemen als gevolg van de coron-
acrisis? In dat geval vragen wij u 
contact op te nemen met Tribuut 
om uw situatie te bespreken. 

Bereikbaarheid Tribuut
Tribuut is telefonisch bereikbaar 
via 055-580 22 22 op:
maandag tot en met donderdag 
08.30 - 17.00 uur
vrijdag 08.30 - 12.30 uur  
Een e-mail stuurt u naar 
info@tribuut.nl , kijk voor meer 
informatie op www.tribuut.nl   ■

Wilde fl ora in bermen en velden

een hr-ketel. In dit bedrag zijn 
de hogere elektriciteitskosten al 
verrekend. Bij een ‘all electric’ 
warmtepomp gaat de besparing 
richting €300.

Subsidie en Duurzaam-
heidslening
Een warmtepomp is een fl inke 
investering, maar hiervoor kunt 
u subsidie aanvragen, de ISDE-
subsidie (Investeringssubsidie 
Duurzame Energie).  Het subsi-
diebedrag is afhankelijk van de 
soort warmtepomp. Deze vraagt 
u aan via www.rvo.nl
De gemeente Voorst stelt een 
duurzaamheidslening beschik-
baar. Met deze stimuleringsle-
ning kunnen zowel particulieren 
als maatschappelijke organi-
saties gebruik maken van een 
lening met een lage rente van 
1,7% voor het toepassen van 
duurzaamheidsmaatregelen. De 
lening kunt u ook gebruiken voor 
isolatie of zonnepanelen. Meer 
informatie: 
www.voorst.nl/
stimuleringslening. 

Regionaal EnergieLoket 
Het Regionaal Energieloket is het 
digitale energieloket van de ge-
meente Voorst. Lees meer over de 
warmtepomp op regionaalener-
gieloket.nl/energiebesparen/
warmtepomp  ■

Wilde fl ora in bermen en velden 
in onze openbare ruimte. Dat 
is niet alleen mooi om te zien, 
wilde fl ora is ook goed voor de 
biodiversiteit. Biodiversiteit is 
een grote variatie in alle vormen 
van leven die op aarde bestaan. 
Heel veel verschillende soorten in 
planten en dieren bijvoorbeeld. 
En al die soorten zijn met elkaar 
verbonden en houden elkaar min 
of meer in leven. 

Biodiversiteit
Als gemeente willen wij graag 
meer biodiversiteit in onze open-
bare ruimte. Naast bomen en 
struiken zorgen ook kruiden en 
bloemen voor een goede biodi-
versiteit. Om die reden gaat de 
gemeente proeven draaien met 
het inzaaien van verschillende 
stroken met bloemen en kruiden. 

Bloemen en kruiden
In het verleden hebben we dit vaker 
gedaan. Stroken werden gefreesd 
en vervolgens ingezaaid. Nu gaan 
we proef draaien met het zaaien 
van bloemen en kruiden in de be-
staande zoden. Met een machine 
frezen we, op meerdere proefl oca-
ties in de gemeente Voorst, kleine 
stroken van 10cm breed in de zode 
en zaaien deze in. Hiermee willen 
we het bodemleven, zoals pieren, 
wormen en schimmels, op orde 
houden. Dat er bloemen in de ber-
men groeien en de mineralen in de 
grond blijven. Uiteindelijk groeien 
de bloemen en kruiden dan ook 
buiten de gezaaide stroken. 
Heeft u vragen over deze proef? 
Neem gerust contact op met de 
gemeente Voorst, Eddie Rijcken-
berg:  e.rijckenberg@voorst.nl , 
0571-27 98 20.   ■
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Tijdelijke locatie 1:
Oudbouw Veluws College
Hietweideweg 20
7391 XX  TWELLO 
0571-27 99 11

www.twitter.com/gemeente_voorst WhatsApp: 06 – 21 65 44 44www.facebook.com/gemeentevoorst

Telefonisch bereikbaar op maandag tot en 
met donderdag 08.30-17.00 uur en op vrij-
dag 08.30-14.00 uur.

Burgerzaken is alleen op afspraak geopend 
voor het aanvragen en ophalen van pas-
poort, ID-kaart en rijbewijs en voor het 
aangifte doen van geboorte en overlijden. 

Telefonisch bereikbaar op 
maandag tot en met vrijdag 
08.30-12.30 uur. 

De Frontoffi  ce MNVoorst en CJG Voorst, 
tijdelijk in het gemeentehuis 
(Hietweideweg 20, Twello), 
is alleen op afspraak geopend.

Tijdelijke locatie 2:
Sociaal domein 
Kulturhus
Jachtlustplein 11
7391 BW  TWELLO 
0571-74 51 11

 Afvalinzameling Hemelvaartsdag 21 mei

De papierinzameling van Hemelvaartsdag donderdag 21 mei (in Terwolde en deel van Twello) is verplaatst 
naar  woensdag 20 mei. De restafvalinzameling van Hemelvaartsdag donderdag 21 mei (in Posterenk, Wilp, 
Bussloo, de componistenbuurt in Twello, De Kar en alle adressen tussen de A1 en de Zutphensestraat) is 
verplaatst naar zaterdag 23 mei. 

afvalinformatie


