
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 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. 

Vergaderingen en bijeenkomsten
Voor het eerst sinds de corona-uitbraak houdt de gemeenteraad weer fysieke vergaderingen. 
Uiteraard houden we ons aan de maatregelen die landelijk en regionaal en lokaal gelden met 
betrekking tot corona. Alleen vooraf aangemelde bezoekers zijn welkom om de fysieke raads-
vergaderingen bij te wonen. Voor de raadsvergaderingen van 21 en 23 september kunt u zich tot 
vrijdag 18 september 12.00 uur via griffie@voorst.nl opgeven. In deze e-mail noemt u uw naam, 
telefoonnummer en het agendapunt dat u bij wilt wonen.

maandag 21 september 19.30 uur raadsvergadering MFC, Bosweg 14, Klarenbeek
woensdag 23 september 19.30 uur raadsvergadering MFC, Bosweg 14, Klarenbeek

Contact met de raadsfracties
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties,
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
▪ Veronique Groothuis - Beijer, fractievoorzitter CDA, v.groothuis@voorst.nl / 06-15 49 44 90
▪ 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.
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.

Oproep voor gezinnen:

Doe mee met ‘Junior Energiecoach’

Kom alleen naar de markt, doe gericht uw boodschappen
Voorzorgsmaatregelen weekmarkt in Twello 

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Bezoek het gemeentehuis
alleen na telefonische afspraak
Bel ons eerst als u langs wilt komen, dan plannen
we een afspraak met u.

Veel producten kunt u ook online regelen op voorst.nl

Bel voor een
afspraak:

0571 - 27 99 11

Voor het bezoeken van de weke-
lijkse markt vragen we u om zoveel 
mogelijk alleen te komen. Dit is in 
het belang van uw eigen gezondheid 
en van die van uw medemens. 

Verder is de markt in Twello nog 
steeds eenrichtingsverkeer. Er han-
gen 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 bij de markt 

Thuis zo leuk en zo gemakkelijk 
mogelijk energie besparen? Doe 
mee met ‘Junior Energiecoach’, 
een leuk en leerzaam spel voor 
gezinnen om thuis energie te 
besparen. In de gemeente Voorst 
kunnen 50 gezinnen gratis hier-
aan meedoen. 

Met energie kun je lachen
Doel van het Junior Energiecoach-
spel is een schoner milieu en een 
vollere portemonnee. Deelne-
mende gezinnen krijgen meer 
inzicht in de mogelijkheden om 
thuis gemakkelijk energie te be-
sparen. Het spel start op 3 okto-
ber en duurt vijf weken. Elke week 
staat in het teken van een andere 
opdracht. Het is een project voor 
en door het hele gezin, waarbij 
Junior Energiecoach gelooft in 
het kind als motor voor energie-
besparing. Kinderen (ongeveer 
7-12 jaar) en ouders spelen met 
Junior Energiecoach on- en offline 
een spel met leuke, leerzame op-
drachten, puzzels, experimenten 
en winacties. Kennis en bewust-
wording over energie nemen toe. 
Het motto is: met energie kun je 
lachen!

Lampenjacht en stekker-
expeditie
In het spel komen wekelijks spe-
ciale Junior Energiecoach-filmpjes 
van Varkentje Rund (bekend van 
Het Klokhuis) online. Deze gaan 
vergezeld van leuke en geheime 
opdrachten, winacties, interes-
sante weetjes en spellen. Wie 
durft mee op lampenjacht of stek-
kerexpeditie? Kinderen worden 
echte Junior Energiecoaches. 

Gratis meedoen
In de gemeente Voorst kunnen 
50 gezinnen gratis meedoen. Op 
juniorenergiecoach.nl staat meer 
informatie en kunt u zich tot en 
met 27 september 2020 als gezin 
aanmelden. Doe mee, voor een 
schoner milieu en vollere porte-
monnee.  ■

We helpen u graag, maak wel eerst een afspraak
Onze openingstijden zijn anders en we werken alleen op afspraak 

De openingstijden van het ge-
meentehuis zijn aangepast. We 
zijn alleen op afspraak geopvend. 
Dit is nodig om verspreiding van 
het coronavirus te voorkomen. 
Telefonisch zijn we gewoon be-
reikbaar. Bel ons eerst of maak on-
line een afspraak op voorst.nl als 
u langs wilt komen, zodat we een 
afspraak kunnen maken. Zonder 
afspraak naar het gemeentehuis 
gaan heeft geen zin. De medewer-
kers mogen u dan niet helpen. 

Regel het online op 
voorst.nl
Veel producten kunt u online op 
voorst.nl regelen. Verloopt uw 
product binnen twee weken? Of is 
het absoluut noodzakelijk dat u in 
persoon langskomt om een pro-
duct aan te vragen? Maak dan eerst 
telefonisch een afspraak met ons. 
We maken dan ook meteen een af-
spraak met u voor het ophalen van 
het document. Inwoners kunnen 
nu ook voor een aantal producten 
zelf digitaal op voorst.nl een af-
spraak maken met de gemeente. 
Bijvoorbeeld voor het aanvragen 
van een paspoort of rijbewijs.

Frontoffice CJG en 
MNVoorst
Ook de frontoffice van het Maat-

schappelijk Netwerk Voorst (MN-
Voorst) en het Centrum voor Jeugd 
en Gezin (CJG) in het Kulturhus is 
alleen op afspraak geopend. Bel 
eerst als u langs wilt komen. Zon-
der afspraak naar het Kulturhus 
gaan heeft geen zin, omdat de 
medewerkers u dan niet mogen 
helpen. De frontoffice is telefo-
nisch gewoon bereikbaar. 

Heeft u een vraag aan de gemeen-
te, het CJG of het MNV? Bel dan 
met een van onze nummers. 

Algemeen telefoonnummer ge-
meente Voorst: 0571 27 99 11

Telefoonnummer frontoffice MNV: 
0571 74 51 11

Telefoonnummer frontoffice CJG: 
0571 74 51 50  ■

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
 

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Adresonderzoek onbekende verblijfplaats (uitschrijven uit Basisregistratie Personen)

Lange Klarenbeekseweg 29A in Voorst B. Hamming Besluit genomen Z-20-08403_2020-52504

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Avervoordseweg 32 in Terwolde Houden Check-in jongerenavond op 5 september 2020 
van 18.30-21.30 uur

Melding ontvangen BW-2020-0131

Zwarte Kolkstraat 43 in Wilp Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend
25/08/20

Z-20-07660_2020-52967

Milieumelding

Weerdseweg 3 Wilp Plaatsen 3 sleufsilo's Melding ontvangen Z-MELD840-2020-000958

Omgevingsvergunning

Bekendijk 5 in Terwolde Renoveren kap schuur Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0435

Bloemenksweg 35 in Voorst Opslaan roerende zaken Vergunning verleend SXO-2020-0114

Dorpsstraat 24 in Twello Vervangen handelsreclame geldautomaat Vergunning verleend SXO-2020-0471

Kortenaerstraat 11 in Twello Plaatsen schutting Vergunning verleend SXO-2020-0476

Lindelaan 28 in Twello Kappen esdoorn Aanvraag ontvangen SXO-2020-0540

Plan de Schaker Oost II 
(kad. TLO B 9658 en TLO B 9659) in Twello

Bouwen twee woningen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0538

Plan de Schaker Oost II kavel 15 in Twello Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0539

van Spiegelstraat 20 in Twello Bouwen bijkeuken en overkapping Aanvraag ontvangen SXO-2020-0534

Vollehandsweg 4 in Terwolde Kappen boom Vergunning verleend SXO-2020-0505

Sloopmelding

Molenweg 1 in Terwolde Verwijderen asbesthoudend dakbeschot en overige 
asbesthoudende materialen uit woning

Melding ontvangen SXO-2020-0536

Vorstersweg 3A in Klarenbeek Verwijderen asbesthoudende dak van werkplaats Melding ontvangen SXO-2020-0537

■ Postbus 9000 - 7390 HA Twello ■ 0571 - 27 99 11 / 14 0571 ■ www.voorst.nl ■ gemeente@voorst.nl

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. 

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

De gemeente Voorst geeft dagelijks op overheid.nl alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm volledig 
weer. 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 31 augustus 2020 tot en met 
vrijdag 4 september 2020.

Bekendmakingen

Week 37: 09-09-2020

Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/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 dage-
lijks per e-mail een overzicht van 
besluiten en andere berichten die 
onder meer gemeenten, provin-
cies 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 opzich-
te van uw adres aan te geven. U 

krijgt dan bericht over de actuele 
locatiegebonden bekendmakin-
gen/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 be-
handelen bouwplannen) maken 

wij op voorst.nl bekend.

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 rekening mee dat 
een ingediend bouwplan al 
behandeld kan zijn in een 
welstandsvergadering.


