
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? 
In verband met de richtlijnen rond het corona virus kunt u alleen telefonisch of per e-mail contact 
opnemen met de raadsleden en de raadsfracties.

De raadsfracties
De contactgegevens zijn:  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.

Vergaderingen
De	komende	periode	gaat	de	raad	digitaal	vergaderen.	Een	noodwet	gaat	dit	mogelijk	maken.
Bij	onze	publicaties	in	het	Voorster	Nieuws	maken	wij	per	vergadering	bekend	hoe	u	live	mee	kunt	
luisteren.	Bij	de	ronde-tafelgesprekken	kunt	u	digitaal,	maar	ook	fysiek	inspreken.	Een	beschrijving	
daarvan	plaatsen	we	bij	de	aankondiging	van	die	betreffende	vergadering	in	het	Voorster	Nieuws.	
Houd ook voorst.nl in de gaten.

De eerstvolgende vergaderingen zijn op:
maandag	20	april	19:30	uur	 	 raadsvergadering
maandag	20	april	aansluitend	 	 ronde-tafelgesprekken
maandag	11	mei	19:30	uur	 	 raadsvergadering

E-mail service raadsstukken
Wilt	u	zich	aanmelden	voor	de	e-mail	service	raadsstukken?	Stuur	een	e-mail	naar	
raad@voorst.nl	.	U	ontvangt	dan	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.

VOORST	GAAT	VOOR	DUURZAAM

Energie besparen met deze handige tips

Met	de	coronacrisis	ziet	ons	leven	
er ineens heel anders uit. Velen 
moeten	thuis	werken.	De	kinde-
ren	mogen	niet	naar	school.	Alle	
evenementen zijn geannuleerd. 
Cafés	en	restaurants	zijn	geslo-
ten.	Onze	agenda’s	zijn	 in	een	
keer	leeg.	Wat	gaan	we	doen	nu	
we	zoveel	 thuis	zijn?	Misschien	
is dit een goed moment om u 
eens rustig te verdiepen in aller-
lei opties om energie te bespa-
ren.	En	zitten	uw	kinderen	op	dit	
moment	noodgedwongen	thuis?	
Maak	er	een	klein	avontuur	van!	
Geef	de	kinderen	energie-les	en	
ga samen op zoek naar de grote 
energiesluipers. 

Inzicht	in	uw	
energierekening
De	eerste	stap	is	weten	wat	u	ver-
bruikt.	Pak	uw	energierekening	
erbij en vergelijk dit met een an-
dere	maand	of	vorig	jaar.	Ziet	u	
grote verschillen? Ieder huishou-
den	gebruikt	energie.	Maar	wat	is	
nu veel? Dat hangt van verschil-
lende	factoren	af.	Bijvoorbeeld	de	
leeftijd	van	uw	huis.	Een	jaren	’70	
huis heeft andere maatregelen 
nodig	dan	een	nieuwbouwhuis.	

Kleine	maatregelen,	
groot	effect
Met	allerlei	kleine	maatregelen	en	
nieuwe	gewoontes	bespaart	u	ge-
makkelijk	10%	op	uw	energiege-
bruik.	Voorbeelden	zijn	ledlampen,	
tochtstrips	en	een	waterbesparende	
douchekop. 

Welke	gewoontes	gaat	u	
doorbreken?
Met	de	koude	nachten	van	afgelo-
pen	week,	gaat	toch	sneller	de	ver-
warming	aan.	Gebruik	de	warmte	
slim. Hang bijvoorbeeld niet het 
gordijn voor de radiator en zet een 
uur voordat u gaat slapen alvast de 
verwarming	uit.	Energie	besparen	
kan	heel	 simpel	 zijn,	 zonder	dat	
het eerst veel geld kost. Deuren 
in	huis	dichtdoen,	korter	douchen,	
lampen uitdoen en apparaten niet 
op	stand-by	laten	staan:	het	is	vaak	
een kleine moeite.
Met	kleine	maatregelen	en	nieuwe	
gewoontes	kunnen	we	vrij	gemak-
kelijk	10	tot	20%	op	het	gas-	en	
stroomverbruik	 bezuinigen.	 Fijn	
voor de portemonnee en voor het 
klimaat!	Meer	bespaartips	en	infor-
matie: milieucentraal.nl en 
energierijkvoorst.nl  ■

Afvalinzameling	en	het	Coronavirus

Aanstaande	vrijdag	10	april	gaat	de	
maandelijkse	KCA-inzameling	bij	
Sportpark	Zuiderlaan	in	Twello	ge-
woon	door	(alleen	Klein	Chemisch	
Afval,	geen	overig	afval).	Als	u	afval	
komt	brengen,	wilt	u	dan	wel	1,5	
meter afstand van elkaar houden.

Ook	zijn	de	recyclepleinen	van	Cir-
culus-Berkel	gewoon	open.	Houd	
wel	rekening	met	lange	wachttijden	

omdat	er	niet	meer	dan	vijf	auto’s	
tegelijk	het	Recycleplein	op	mogen.

De gemeente Voorst heeft de in-
zameling van grof huisvuil en grof 
groen	 voorlopig	 stil	 gelegd.	 Alle	
overige afvalinzamelingen gaan 
gewoon	door.

Meer	informatie	over	afval:	
circulus-berkel.nl  ■

Nieuwe	eisen	pasfoto	voor	identiteitsbewijs

De	Rijksdienst	voor	 Identiteits-
gegevens stelt extra eisen aan 
de	pasfoto	op	een	nieuw	aan	te	
vragen	identiteitsbewijs.	De	be-
langrijkste	wijzigingen	zijn:
■	 De	 goedgelijkende	 foto	 is	
maximaal	6	maanden	oud	op	het	
moment van de aanvraag
■	 Als	 om	 godsdienstige	 of	 le-
vensbeschouwelijke	redenen	het	

hoofd	bedekt	mag	blijven,	moet	
de hoofdbedekking egaal en een-
kleurig zijn en moet deze contras-
terend zijn met de achtergrond.
Dit	is	bij	uitzondering	van	fysieke	
of	medische	redenen.	Bijvoorbeeld	
bij haaruitval als gevolg van een 
medische	behandeling,	waardoor	
de aanvrager met hoofdbedekking 
op	de	foto	wil	staan.		■

Informatie	voor	sport-	en	beweegaanbieders

Het	Coronavirus	roept	veel	vragen	
op.	Ook	bij	sport-	en	beweegaan-
bieders in onze gemeente. 

Op voorst.nl/coronavirus/voor-
ondernemers	hebben	we	belangrijke	
informatie voor ondernemers op een 
rij gezet. Hier vindt u onder andere 
ook veel gestelde vragen met ant-
woorden	door	de	NOC*NSF	en	door	
de	Vereniging	Sport	en	Gemeenten.	

Noodloket
Eén	van	de	maatregelen	 van	het	
kabinet voor financiële onder-
steuning	 tijdens	de	Coronacrisis	
is	 het	 noodloket.	 Ondernemers,	
sportverenigingen en - stichtingen 
kunnen via dit loket een eenma-
lige tegemoetkoming ontvangen. 
Deze regeling zet in op het niet 
meer kunnen betalen van vaste 
lasten als gevolg van de genomen 

maatregelen	vanwege	het	Corona-
virus. Via het noodloket van Eco-
nomische	Zaken	kan	een	eenmalige	
tegemoetkoming	van	4.000,-	euro	
worden	ontvangen.	Hier	 zijn	wel	
enkele	voorwaarden	aan	verbon-
den om in aanmerking te komen. 
Uw	aanvraag	dient	u	in	via	
www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona. 
Hier vindt u ook meer informatie 
over	de	voorwaarden.		■

Weekmarkt	Twello	vanaf	11	uur	op	Goede	Vrijdag

Aanstaande	vrijdag	start	de	week-
markt	in	Twello	om	11.00	uur.	Het	
is	dan	Goede	Vrijdag	en	waarschijn-
lijk komen er dan meer bezoekers. 
De	markt	duurt	tot	17.30	uur	dus	

bezoekers hebben meer mogelijk-
heden om op verschillende tijdstip-
pen de markt te bezoeken. Van-
wege	het	coronavirus	is	de	markt	
ook	eenrichtingsverkeer	geworden.	
Er hangen bordjes bij de ingangen 
om	de	wandelrichting	aan	te	geven.	
Dit is altijd met de klok mee. Op 
deze manier is het gemakkelijker 
om een veilige afstand van elkaar 
te houden. Een andere maatregel is 
het sluiten van het openbaar toilet 
voor publiek bij de markt. Verder 
vragen	we	iedereen	zoveel	mogelijk	
alleen naar de markt te komen en 
niet met meerdere personen als dit 
niet nodig is. 

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

Houd voorst.nl in de gaten voor 
eventuele aanvullende actuele in-
formatie	over	de	weekmarkt!		■



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	30	maart	2020	tot	en	met	
vrijdag	3	april	2020.

Bekendmakingen/
publicaties
Week	15:	08-04-2020

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Adresonderzoek onbekende verblijfplaats (uitschrijven uit Basisregistratie Personen)
van der Duyn van Maesdamstraat 52 in 
Twello

Y. Alav Besluit genomen Z-20-00059_2020-20775

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Deventerweg 19 in Voorst Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 

17-03-20
Z-20-01629_2020-20622

Dijk en weiland aan Dorpsstraat in Wilp 
en bij de kerk

Remember Cannonshot op 11 april 2020 Vergunning ingetrokken BW-2020-0012

Dorpsplein-Dorpsstraat in Twello Jaarlijkse voorjaarsmarkt op 9 mei 2020 van 8-16 uur Vergunning ingetrokken BW-2020-0008
Jachtlustplein 5 in Twello Voorster Muziek Experience op 17 mei 2020 van 15-18 uur Vergunning ingetrokken BW-2020-0047
Marktplein in Twello Beweeg -en ontmoetingsmiddag met o.a. voorrondes NK  

Knikkeren op 27 mei 2020 van 13-18 uur
Vergunning ingetrokken BW-2020-0054

Vaassenseweg in Terwolde Koningsdag 2020 op 27 april 2020 van 8-20 uur Vergunning ingetrokken BW-2020-0021
Beleid en regelingen
Gemeente Voorst Aanwijzingsbesluit Toezichthouders en Buitengewone  

Opsporingsambtenaren Noodverordening COVID-19  
Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland 2020

Vastgesteld Z-20-03266_2020-20098

Gemeente Voorst Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en  
Oost-Gelderland 26 maart 2020

Vastgesteld Z-20-03266_2020-20114

Gemeente Voorst Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente 
Voorst 2019

Vastgesteld Z-19-00670_2020-20488 

Gemeente Voorst Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente 
Voorst 2019

Vastgesteld Z-19-00670_2020-20486 

Gemeente Voorst Wijzigingsbesluit artikel 4a Noodverordening COVID-19  
Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland 2020

Vastgesteld Z-20-03266_2020-20081

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Bloemenksweg 38 in Voorst Uitbreiding Thermen en Hotel Bussloo Ontwerp NL.IMRO.0285.20264-OW00 
Derde herziening De Schaker Twello Kleinschalige aanpassingen Vastgesteld NL.IMRO.0285.171048-VS00
Dorpsstraat 36, Lage Kamp 5, 11, 13 en 
17 en Kolkweg 19B in Terwolde

Herstel van een fout en wijzigen bestemming diverse stroken 
groen

Ontwerp NL.IMRO.0285.12107-OW00

Polveensweg 23-25 in Klarenbeek Extra woonfunctie Vastgesteld NL.IMRO.0285.20285-VS00
Wellinkhofweg 14 in Terwolde Een deel van bestaande gebouwen (boerderij, bakhuisje en  

varkensschuur) gebruiken voor groepsaccommodatie
Vastgesteld NL.IMRO.0285.20284-VS00

Melding brandveilig gebruik
Engelenburgstraat 16 in Twello Melding brandveilig gebruik (wijziging op SXO-2019-1222) Melding ontvangen SXO-2020-0176
Milieumelding
Engelenburgstraat 35A in Twello Produceren vloeibare smaakmakers Melding ontvangen Z-MELD840-2020-000404
Kadijk 9 in Terwolde Wijzigen dierenbestand Melding ontvangen Z-MELD840-2020-000371
Omgevingsvergunning
Broekstraat 47 en 49 in Klarenbeek Vergroten bestaande dakkapel Aanvraag ontvangen SXO-2020-0188
Burgemeester van der Feltzweg 16 in 
Twello

Kappen boom Vergunning verleend SXO-2020-0084

de Windvang 3 in Voorst Wijzigen gebruik dagbesteding naar beschermde woonvorm Vergunning verleend SXO-2019-1166
Diverse locaties in de gemeente Voorst Plaatsen van 10 borden voor zichtbaarheid agrariërs Vergunning verleend SXO-2020-0125
Engelenburgstraat 16 in Twello Wijzigen brandcompartimentering Aanvraag ontvangen SXO-2020-0175
Engelenburgstraat 2 in Twello Kappen 7 bomen Vergunning geweigerd SXO-2020-0057
Holtweg (kad. Voo S 1004) in Wilp Aanleggen inrit Vergunning verleend SXO-2020-0172
Kadijk 7A in Terwolde Veranderen gevel, plaatsen erfafscheiding en plaatsen  

handelsreclame
Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0051

Kerklaan 12 in Twello Intern verbouwen voor extra klaslokaal en vervangen  
dakbedekking

Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0072

Kopermolenweg 14 in Klarenbeek Plaatsen afzuiginstallatie Aanvraag ontvangen SXO-2020-0185
Kruisweg 45 in Twello Vervangen aanbouw achterzijde woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0183
Nijenbeekseweg 20 in Voorst Bouwen veranda Aanvraag ontvangen SXO-2020-0186
Rijksstraatweg 101 in Twello Kappen 4 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0180
Rijksstraatweg 106 in Voorst Kappen 2 beuken Aanvraag ontvangen SXO-2020-0191
Rijksstraatweg 61-61A in Voorst Uitbreiden bestemming met functie wonen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0173
Schakerpad 17 in Twello Verbouwen en verduurzamen schuur Vergunning verleend SXO-2020-0006
Sloopmelding
Acacialaan 17 in Twello Slopen schuurtje en verwijderen asbesthoudende platen Melding ontvangen SXO-2020-0182
Deventerweg 40 in Voorst Verwijderen asbesthoudend dak en slopen schuur Melding ontvangen SXO-2020-0187
Klarenbeekseweg 16 in Voorst Verwijderen asbest uit woning en slopen twee bijgebouwen Melding ontvangen SXO-2020-0171
Kortenaerstraat 30 in Twello Verwijderen asbesthoudende materialen uit woning en tuin Melding ontvangen SXO-2020-0184
Oudhuizerstraat 16A in Klarenbeek Slopen 2 schuren Melding ontvangen SXO-2020-0178
Rijksstraatweg 101 in Twello Verwijderen asbesthoudende golfplaten van kippenhok Melding ontvangen SXO-2020-0179
Saturnus 14 in Twello Verwijderen asbesthoudende materialen uit tuin Melding ontvangen SXO-2020-0177



voorstwijzer voorstwijzer

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 over-
heid.nl staan? Neem dan gerust 
contact op met de gemeente 
Voorst: 0571-27 99 11. Wij hel-
pen 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 
mogelijk op overheid.nl en in de 
app van 'Over uw buurt'. 

Op overuwbuurt.overheid.nl 
kunt u zich aanmelden voor een 
e-mailservice of de app downloa-
den. Met enkele stappen schrijft u 
zich in. U ontvangt dan dagelijks 
per e-mail een overzicht van be-
sluiten en andere berichten die on-
der meer gemeenten, provincies 
en waterschappen via overheid.nl 
publiceren. U stelt het type bericht 
in en van welke organisatie u deze 
berichten wilt ontvangen. Daarbij 
is het ook mogelijk een afstand 
ten opzichte van uw adres aan te 
geven. 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 behan-
delen wij bouwplannen zoveel 
mogelijk digitaal. 

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

ken wij bekend op voorst.nl

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

Houd er als derde belang-
hebbende ook rekening mee 
dat een ingediend bouwplan 
al behandeld kan zijn in een 
welstandsvergadering.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Adresonderzoek onbekende verblijfplaats (uitschrijven uit Basisregistratie Personen)
van der Duyn van Maesdamstraat 52 in 
Twello

Y. Alav Besluit genomen Z-20-00059_2020-20775

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Deventerweg 19 in Voorst Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 

17-03-20
Z-20-01629_2020-20622

Dijk en weiland aan Dorpsstraat in Wilp 
en bij de kerk

Remember Cannonshot op 11 april 2020 Vergunning ingetrokken BW-2020-0012

Dorpsplein-Dorpsstraat in Twello Jaarlijkse voorjaarsmarkt op 9 mei 2020 van 8-16 uur Vergunning ingetrokken BW-2020-0008
Jachtlustplein 5 in Twello Voorster Muziek Experience op 17 mei 2020 van 15-18 uur Vergunning ingetrokken BW-2020-0047
Marktplein in Twello Beweeg -en ontmoetingsmiddag met o.a. voorrondes NK  

Knikkeren op 27 mei 2020 van 13-18 uur
Vergunning ingetrokken BW-2020-0054

Vaassenseweg in Terwolde Koningsdag 2020 op 27 april 2020 van 8-20 uur Vergunning ingetrokken BW-2020-0021
Beleid en regelingen
Gemeente Voorst Aanwijzingsbesluit Toezichthouders en Buitengewone  

Opsporingsambtenaren Noodverordening COVID-19  
Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland 2020

Vastgesteld Z-20-03266_2020-20098

Gemeente Voorst Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en  
Oost-Gelderland 26 maart 2020

Vastgesteld Z-20-03266_2020-20114

Gemeente Voorst Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente 
Voorst 2019

Vastgesteld Z-19-00670_2020-20488 

Gemeente Voorst Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente 
Voorst 2019

Vastgesteld Z-19-00670_2020-20486 

Gemeente Voorst Wijzigingsbesluit artikel 4a Noodverordening COVID-19  
Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland 2020

Vastgesteld Z-20-03266_2020-20081

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Bloemenksweg 38 in Voorst Uitbreiding Thermen en Hotel Bussloo Ontwerp NL.IMRO.0285.20264-OW00 
Derde herziening De Schaker Twello Kleinschalige aanpassingen Vastgesteld NL.IMRO.0285.171048-VS00
Dorpsstraat 36, Lage Kamp 5, 11, 13 en 
17 en Kolkweg 19B in Terwolde

Herstel van een fout en wijzigen bestemming diverse stroken 
groen

Ontwerp NL.IMRO.0285.12107-OW00

Polveensweg 23-25 in Klarenbeek Extra woonfunctie Vastgesteld NL.IMRO.0285.20285-VS00
Wellinkhofweg 14 in Terwolde Een deel van bestaande gebouwen (boerderij, bakhuisje en  

varkensschuur) gebruiken voor groepsaccommodatie
Vastgesteld NL.IMRO.0285.20284-VS00

Melding brandveilig gebruik
Engelenburgstraat 16 in Twello Melding brandveilig gebruik (wijziging op SXO-2019-1222) Melding ontvangen SXO-2020-0176
Milieumelding
Engelenburgstraat 35A in Twello Produceren vloeibare smaakmakers Melding ontvangen Z-MELD840-2020-000404
Kadijk 9 in Terwolde Wijzigen dierenbestand Melding ontvangen Z-MELD840-2020-000371
Omgevingsvergunning
Broekstraat 47 en 49 in Klarenbeek Vergroten bestaande dakkapel Aanvraag ontvangen SXO-2020-0188
Burgemeester van der Feltzweg 16 in 
Twello

Kappen boom Vergunning verleend SXO-2020-0084

de Windvang 3 in Voorst Wijzigen gebruik dagbesteding naar beschermde woonvorm Vergunning verleend SXO-2019-1166
Diverse locaties in de gemeente Voorst Plaatsen van 10 borden voor zichtbaarheid agrariërs Vergunning verleend SXO-2020-0125
Engelenburgstraat 16 in Twello Wijzigen brandcompartimentering Aanvraag ontvangen SXO-2020-0175
Engelenburgstraat 2 in Twello Kappen 7 bomen Vergunning geweigerd SXO-2020-0057
Holtweg (kad. Voo S 1004) in Wilp Aanleggen inrit Vergunning verleend SXO-2020-0172
Kadijk 7A in Terwolde Veranderen gevel, plaatsen erfafscheiding en plaatsen  

handelsreclame
Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0051

Kerklaan 12 in Twello Intern verbouwen voor extra klaslokaal en vervangen  
dakbedekking

Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0072

Kopermolenweg 14 in Klarenbeek Plaatsen afzuiginstallatie Aanvraag ontvangen SXO-2020-0185
Kruisweg 45 in Twello Vervangen aanbouw achterzijde woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0183
Nijenbeekseweg 20 in Voorst Bouwen veranda Aanvraag ontvangen SXO-2020-0186
Rijksstraatweg 101 in Twello Kappen 4 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0180
Rijksstraatweg 106 in Voorst Kappen 2 beuken Aanvraag ontvangen SXO-2020-0191
Rijksstraatweg 61-61A in Voorst Uitbreiden bestemming met functie wonen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0173
Schakerpad 17 in Twello Verbouwen en verduurzamen schuur Vergunning verleend SXO-2020-0006
Sloopmelding
Acacialaan 17 in Twello Slopen schuurtje en verwijderen asbesthoudende platen Melding ontvangen SXO-2020-0182
Deventerweg 40 in Voorst Verwijderen asbesthoudend dak en slopen schuur Melding ontvangen SXO-2020-0187
Klarenbeekseweg 16 in Voorst Verwijderen asbest uit woning en slopen twee bijgebouwen Melding ontvangen SXO-2020-0171
Kortenaerstraat 30 in Twello Verwijderen asbesthoudende materialen uit woning en tuin Melding ontvangen SXO-2020-0184
Oudhuizerstraat 16A in Klarenbeek Slopen 2 schuren Melding ontvangen SXO-2020-0178
Rijksstraatweg 101 in Twello Verwijderen asbesthoudende golfplaten van kippenhok Melding ontvangen SXO-2020-0179
Saturnus 14 in Twello Verwijderen asbesthoudende materialen uit tuin Melding ontvangen SXO-2020-0177

Verkeersbesluit
Zuiderlaan 5 in Twello Aanwijzen parkeervakken op parkeerterrein van sportpark  

Zuiderlaan als parkeergelegenheid alleen bestemd voor  
elektrische personenauto’s met gebruik van de laadpaal

Besluit genomen Z-20-03368_2020-20355

Wet geluidhinder
Broekstraat kavel 3 in Klarenbeek Nieuwbouw woonhuis Ontwerpbesluit Z-20-03293_2020-19673

Aangepaste	dienstverlening
Onze	openingstijden	zijn	anders	en	we	werken	alleen	
op afspraak. 

De openingstijden van het gemeen-
tehuis zijn aangepast. We zijn alleen 
op afspraak geopend. Dit is nodig 
om verspreiding van het corona-
virus	 te	 voorkomen.	 Telefonisch	
zijn	we	gewoon	bereikbaar.	 Veel	
producten kunt u online op voorst.
nl	regelen,	zoals	bijvoorbeeld	het	
bestellen	van	Voorster	Afvalzakken.	
Verloopt	uw	product	binnen	twee	
weken?	Of	is	het	absoluut	noodza-
kelijk dat u in persoon langskomt 
om een product aan te vragen? Dan 
kunt u telefonisch een afspraak ma-
ken.	U	maakt	dan	ook	meteen	een	
afspraak voor het ophalen van het 
document.	U	kunt	geen	afspraak	
maken voor producten die u via 
onze	 website	 digitaal	 kunt	 aan-
vragen.	Zonder	afspraak	naar	het	
gemeentehuis gaan heeft dus geen 
zin.	De	medewerkers	mogen	u	dan	
niet helpen. 

De	frontoffice	 in	het	Kulturhus	 is	
nu	gesloten.	De	collega’s	van	het	
Maatschappelijk	 Netwerk	 Voorst	
(MNV)	en	het	Centrum	voor	Jeugd	
en	 Gezin	 (CJG)	 werken	 sinds	 23	
maart vanuit het gemeentehuis aan 
de	Hietweideweg	20.	Zo	houden	we	
één	locatie	draaiend	en	houden	we	
onze dienstverlening op peil. 

Heeft	u	een	vraag	aan	de	gemeente,	
het	CJG	of	het	MNV?	Bel	dan	met	een	
van onze nummers. We proberen 
zoveel mogelijk digitaal of telefo-
nisch	af	te	handelen.	Alleen	als	het	
echt	nodig	is,	plannen	we	een	af-
spraak voor u in. Wij vragen u dan 

rekening te houden met de lande-
lijke	hygiënemaatregelen.	Voor	uw	
eigen gezondheid en die van onze 
medewerkers.	Heeft	u	klachten	als	
verkoudheid,	hoesten,	keelpijn	of	
koorts?	Zeg	dan	uw	afspraak	af!

Algemeen	 telefoonnummer	 ge-
meente	Voorst:	0571	27	99	11
Telefoonnummer	frontoffice	MNV:	
0571	74	51	11
Telefoonnummer	frontoffice	CJG:	
0571	74	51	50

Gemeente,	CJG	Voorst	en	
MNV	paasweekend	 
gesloten 

Het	 gemeentehuis,	 CJG	 Voorst	
(Centrum	voor	Jeugd	en	Gezin)	en	
Maatschappelijk	 Netwerk	 Voorst	
(MNV)	zijn	de	gehele	dag	gesloten	
op	vrijdag	10	april	(Goede	Vrijdag)	
en	maandag	13	april	(2e	Paasdag).	

Spoedeisende	zaken
Voor aangifte van overlijden kunt u 
telefonisch contact opnemen met 
de	gemeente	Voorst:	Diny	Boer-
kamp-Brugman	06-10	80	94	50	
of	Sandra	van	Oosten-van	Nieuw-
kasteel	06-52	42	12	94.

Bij	spoedeisende	zaken	in	de	open-
bare	ruimte	(zoals	een	gevaarlijke	
wegverzakking,	 rioolstoring	 of	
omgewaaide	boom)	die	niet	kun-
nen	wachten	tot	de	eerstvolgende	
werkdag,	belt	u	de	Calamiteitenlijn	
0571-27	37	60	(24	uur	per	dag).	
Tijdens	de	feestdagen	en	buiten	de	
openingstijden	zijn	Veilig	Thuis	en	
Spoedeisende	Zorg	(voor	jeugd)	via	
de gebruikelijke telefoonnummers 
bereikbaar:
Als	er	sprake	is	van	dreigend	ge-
weld:	politie	112	of	Veilig	Thuis	
0800	-20	00
Spoedeisende	 Zorg	 (voor	 jeugd)	
0900	–	99	55	599

Spoedeisende	 hulp	 bij	 psychiatri-
sche-	en	psychosociale	problemen:	
via	dienstdoende	huisarts(enpost).		■

Evaluatie	en	acties	Rijksstraatweg	Voorst

Sinds	 de	 opening	 van	 de	 ver-
nieuwde	 Rijksstraatweg	 in	
Voorst,	op	21	december	2019,	
zijn er veel reacties ontvangen. 
Er	zijn	veel	lovende	woorden	over	
de	nieuwe	dorpsstraat.	Maar	het	
is	ook	wennen	en	er	doen	zich	
soms	ongewenste	situaties	voor.	
In	overleg	met	het	Voorster	Be-
lang,	de	Dorpscontactpersoon	en	
de	wijkagent	werkt	de	gemeen-
te	 samen	met	 u	 aan	 een	 fijne	
dorpsstraat. 

Evaluatie en acties
We houden u graag op de hoogte 
over	het	 vervolg	van	de	Rijks-
straatweg	in	Voorst.	De	evaluatie	
is gestart en er zijn een aantal 
acties in gang gezet.

Verkeersmetingen
De geplande verkeersmetingen 
gaan ondanks de coronacrisis 
gewoon	door.	De	metingen	op	
de	Rijksstraatweg	geven	ons	een	
beeld	van	de	voertuigaantallen,	
de	typen	voertuigen	en	de	gere-
den	snelheid.	Een	nieuwe	meting	
na de coronamaatregelen is nog 
mogelijk.

Snelheidsinformatie
Speciaal	voor	de	Rijksstraatweg	
schaft	de	gemeente	 twee	snel-
heidsinformatiedisplays	 aan.	
Deze	plaatsen	we	zodra	ze	zijn	
geleverd.	Tot	die	tijd	gebruiken	
wij	onze	huidige	displays.	Naast	
deze digitale borden bestelden 
we	ook	een	extra	verkeersbord	

’30	zone’.	Dit	extra	verkeersbord	
komt	ter	hoogte	van	Rijksstraat-
weg	184	te	staan.	

Vrachtwagens	via	rondweg
We hebben de politie gesproken 
over	een	verbod	voor	vrachtwa-
gens	op	de	Rijksstraatweg.	De	
weg	 zou	 dan	 alleen	 voor	 be-
stemmingsvrachtverkeer toegan-
kelijk zijn. Helaas bleek dat niet 
mogelijk.	Zo’n	verbod	is	niet	te	
handhaven. Om er toch voor te 
zorgen dat het vrachtverkeer zo-
veel	mogelijk	de	rondweg	kiest,	
plaatsen	 we	 binnenkort	 extra	
verkeersborden bij de rotondes. 
Deze	borden	wijzen	vrachtver-
keer	op	de	gewenste	route	via	de	
rondweg.		■

Freedom	Flame	tulpen	bij	monumenten	

Het	 jaar	2020	 is	 een	 speciaal	
herdenkingsjaar,	75	jaar	gele-
den	 is	Nederland	officieel	be-
vrijd.	Daar	zijn	we	nog	steeds	
erg dankbaar voor. Door de 
corona-crisis zijn de herden-
kingsactiviteiten	helaas	afgelast,	
maar	dit	betekent	niet	dat	wij	
niet bij de bevrijding stil kun-
nen	staan.	 In	november	2019	
heeft	de	gemeente	Voorst	2000	
Freedom	 Flame	 tulpenbollen	

ingekocht	die	in	samenwerking	
met de dorpen gepoot zijn. Een 
aantal	 tulpenbollen	waren	op-
gepot	in	schalen	die	deze	week	
een mooie plek krijgen bij de 
herdenkingsmonumenten in de 
gemeente Voorst. Ook in andere 
gemeenten	in	Nederland	zal	de	
Freedom	Flame	Tulp	deze	lente	
bloeien.

Freedom	Flame	Tulp
In	2018	is	de	stichting	Freedom	
Flame	opgericht.	In	datzelfde	jaar	
is	ook	de	Freedom	Flame	Tulp	
gedoopt door de burgemeester 
van	 Wageningen	 en	 Raymond	
Lord,	een	Britse	oorlogsveteraan	
van	de	Tweede	Wereldoorlog.	De	
stichting	Freedom	Flame	hoopt	
dat	de	Freedom	Flame	Tulp	de	
nationale	tulp	wordt	van	de	Vrij-
heid. Vrede geeft vrijheid en dat 
is iets om te koesteren en blij-

vend te herdenken. De tulp staat 
symbool	voor	het	vrijheidsvuur	
in Wageningen en de boodschap 
van	veldmaarschalk	Montgomery	
bij het ontsteken van dit vuur in 
1948:	“Let	us	be	strong	 in	the	
resolve	to	stand	firmly	for	free-
dom and justice in an unsettled 
world”	(laten	we	sterk	zijn	in	het	
voornemen om stevig te staan 
voor vrijheid en gerechtigheid in 
een	onzekere	wereld).	

Op freedomflame.nl leest u 
meer over de stichting en haar 
activiteiten  ■

Supermarkten	mogen	langer	open	op	Goede	Vrijdag

Alle	 supermarkten	 in	 de	 ge-
meente	Voorst	mogen	op	Goe-
de	Vrijdag	10	april	2020	tot	22	

uur open zijn. Klanten hebben 
nu meer mogelijkheden om op 
verschillende tijdstippen hun 

boodschappen te doen. Dit is 
goed voor de spreiding van 
klanten.  ■
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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	Frontoffice	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

Vier	de	vrijheid	en	vlag	mee	op	zondag	12	april

2020	is	het	 jaar	dat	we	75	jaar	
Bevrijding	 herdenken.	 In	 heel	
Nederland	zijn	activiteiten	geor-
ganiseerd	om	75	jaar	Bevrijding	

te vieren. Ook in de gemeente 
Voorst. Helaas gaan bijna al deze 
activiteiten niet door of ze zijn 
uitgesteld	vanwege	de	corona-

crisis.	We	kunnen	echter	wel	op	
elk moment stilstaan bij het feit 
dat	we	 in	vrijheid	 leven.	Vieren	
en herdenken krijgen dit jaar dus 
een andere vorm. 

Kleurrijke vlaggen op 
Eerste	Paasdag
Burgemeester	 Jos	Penninx:	 “De	
12	 dorpen	 in	 onze	 gemeente	
zijn	bevrijd	tussen	12	en	17	april	
1945.	Aankomende	week	 is	dit	
precies	 75	 jaar	 geleden.	 Ik	wil	
graag	 iedereen,	 alle	 inwoners	
van	de	gemeente	Voorst,	oproe-
pen	om	op	zondag	12	april,	Eer-
ste	Paasdag,	samen	met	mij	de	

Nederlandse	vlag	te	hijsen.	Pasen	
betekent voor mij en veel anderen 
het	vieren	van	nieuw	leven	in	de	
lente. En van hoop. De maatrege-
len tijdens de coronacrisis laten 
ons onvrijheid ervaren. We kun-
nen even niet meer gaan en staan 
waar	we	willen.	We	beseffen	dat	
vrijheid niet vanzelfsprekend is. 
Met	het	hijsen	van	de	vlag	op	12	
april	staan	we	hier	extra	bij	stil.	
En met alle kleurrijke vlaggen in 
het	straatbeeld	laten	we	ook	zien	
dat	we	als	Voorster	gemeenschap	
samen sterk staan en deze moei-
lijke periode samen goed door 
komen!”

Kijk ook eens op 
BezoekVoorst.nl
Op	bezoekvoorst.nl/75jaarvrijheid	
staan	alle	ontwikkelingen	rondom	
Voorst	Herdenkt	75	jaar	vrijheid.	
Hier leest u ook persoonlijke ver-
halen en gebeurtenissen over de 
oorlog.


