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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad
Openbare vergadering maandag 15 juni 10.00 uur ‘s ochtends
Let op: tijdelijk alleen digitaal!

U kunt de raadsvergadering live volgen (beeld + geluid) via voorst.raadsinformatie.nl 
, klik in de kalender op de raadsvergadering van 15 juni 2020. Daarna klikt u op de 
knop ‘Live’.

De gemeenteraad debatteert over onderwerpen, die in de meeste gevallen eerder 
in de ronde-tafelgesprekken besproken zijn. Deze vergadering staat voornamelijk 
in het teken van de zogenaamde Planning & Controlcyclus: de jaarstukken 2019 
en het voortgangsbericht 2020. Ook worden in deze vergadering door de fracties 
algemene politieke beschouwingen op het komende begrotingsjaar uitgesproken.  

Agenda
In deze vergadering wordt gesproken over: 
■ Bestemmingsplan Dijkhofstraat 12A – 12B en 16, Twello [besluit]
■ PlusOV; verzoek toestemming tweede wijziging Gemeenschappelijke Regeling 

Basismobiliteit [besluit]
■ Regeling op de vergaderingen en organisatie van de werkzaamheden van de ge-

meenteraad Voorst 2020 [besluit]
■ Plaatsvervangend voorzitter van de raad, tevens lid werkgeverscommissie [besluit]
■ Vaststellen verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 25 mei 2020 [besluit]
■ Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 2 juni 2020 [besluit]
■ Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 3 juni 2020 [besluit]
■ Jaarstukken 2019 gemeente Voorst [finaal debat en besluit]
■ Voortgangsbericht 2020 [finaal debat en besluit]
■ Aanpassing Algemene subsidieverordening 2004 gemeente Voorst [finaal debat]
■ Regionale transitie voedsel, landbouw en landschap [voorhangprocedure; finaal 

debat]
■ Begrotingen gemeenschappelijke regelingen [voorhangprocedure; finaal debat]
 -  Tribuut Belastingsamenwerking: Toekomstplan met begroting 2021-2024 en 
  eerste wijziging begroting 2020 
 - PlusOV: Diverse onderwerpen 
 - Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland: Financiële stukken 
 - Omgevingsdienst Veluwe IJssel: Begroting 2021 en jaarstukken 2019
 - Regio Stedendriehoek: Begroting 2021
 - GGD Noord- en Oost-Gelderland: Begroting 2021 en Jaarstukken 2019

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 benutten. Deze worden meestal twee weken voor de 
raadsvergadering gehouden.

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om op voorst.nl direct 
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 of Postbus 
9000, 7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst. 
In verband met de richtlijnen rond het coronavirus kunt u alleen telefonisch of per 
e-mail contact opnemen met raadsleden en raadsfracties.

Vergaderingen
Momenteel vergadert de gemeenteraad digitaal, de Tijdelijke wet digitale beraadsla-
ging en besluitvorming maakt dit mogelijk. U kunt deze vergaderingen live volgen 
(beeld&geluid) via voorst.raadsinformatie.nl  , klik op de gewenste datum en klik 
daarna op de knop "live". Houd ook de website van de gemeente Voorst voorst.nl in 
de gaten.

maandag 15 juni 10.00 uur raadsvergadering [let op: afwijkend aanvangstijdstip]
maandag 22 juni 19.30 uur raadsvergadering

De raadsfracties
De gegevens vindt u op 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 , 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.

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 geopend. 
Dit is nodig om verspreiding van 
het coronavirus te voorkomen. 
Telefonisch zijn we gewoon be-

reikbaar. Bel ons eerst als u langs 
wilt komen, zodat we een af-
spraak kunnen maken. Wij vragen 
u dan rekening te houden met de 
landelijke hygiënemaatregelen. 
Voor uw eigen gezondheid en die 
van onze medewerkers. Heeft u 
klachten als verkoudheid, hoes-
ten, keelpijn of koorts? Zeg dan 
uw afspraak af! Zonder afspraak 
naar het gemeentehuis gaan heeft 
geen zin. De medewerkers 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 product aan te vragen? 
Maak dan eerst telefonisch een 
afspraak met ons. We maken 
dan ook meteen een afspraak 
met u voor het ophalen van het 
document. 

Frontoffice CJG en 
MNVoorst
De frontoffice in het Kulturhus 
is nu gesloten. De collega’s van 
het Maatschappelijk Netwerk 

Voorst (MNVoorst) en het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
werken sinds 23 maart vanuit 
het gemeentehuis aan de Hiet-
weideweg 20. Zo houden we één 
locatie draaiend en houden we 
onze dienstverlening op peil. 
Heeft u een vraag aan de ge-
meente, 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  ■



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 1 juni 2020 tot en met vrijdag 
5 juni 2020.

Bekendmakingen/
publicaties
Week 24: 10-06-2020

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 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 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 behan-
delen wij bouwplannen zoveel 
mogelijk 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 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

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Basseltlaan 5A in Twello Verjaardagsfeest op 5 juni 2021 Toestemming verleend  
(gewijzigde datum)

BW-2020-0083

de Oude ziele 3 in Twello Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
26-05-20

Z-20-04847_2020-32407

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en 
Oost-Gelderland 1 juni 2020

Vastgesteld Z-20-03266_2020-33409 

Omgevingsvergunning

Beelelaan 4 in Voorst Uitbreiden woongebouw ‘De Wissel’ (wijzigingsaanvraag 
op SXO-2017-0634)

Aanvraag ontvangen SXO-2020-0329

Frans Halsstraat 15 in Twello Kappen esdoorn Aanvraag ontvangen SXO-2020-0343

Goeman Borgesiusstraat 32 in Twello Kappen boom Vergunning geweigerd SXO-2020-0220

H.W. Iordensweg 17 in Twello Aanleggen inrit naar personeelsparkeerplaats Vergunning verleend SXO-2020-0285

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

Vergunning verleend SXO-2020-0072

Kruisakkerweg 5 in Twello Uitvoeren werkzaamheden in bestaande kelder  
rioolgemaal

Vergunning verleend (revisie) SXO-2020-0161

Mahlerstraat 6 in Twello Vervangen kozijn voorgevel Vergunning verleend SXO-2020-0231

Nieuweweg 4 in Wilp Verleggen inrit Aanvraag ontvangen SXO-2020-0333

Oudhuizerstraat 32B in Klarenbeek Verbouwen bedrijfsgebouw Aanvraag ontvangen SXO-2020-0341

Rijksstraatweg 101 in Twello Kappen 2 bomen Vergunning verleend SXO-2020-0303

Rijksstraatweg 182 in Voorst Verbouwen boerderij Vergunning verleend SXO-2020-0159

Sikkestraat 1 in Twello Plaatsen 2 dakkapellen Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0213

Stationsweg 4 in Teuge Kappen esdoorn Aanvraag ontvangen SXO-2020-0342

Tuinstraat 65A in Voorst Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0327

Tuinstraat 65B in Voorst Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0326

van Limburg Stirumstraat 28-30 in Twello Verbouwen en uitbreiden zorgappartementen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0347

Veluwsedijk 37 in Nijbroek Uitbreiden woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0330

Wellinkhofweg 14A in Terwolde Herbestemmen monumentale boerderij en schuur tot 
groepsaccommodatie

Vergunning verleend SXO-2020-0292

Weteringstraat ong. (kad. VOO Q 1062) in Twello Bouwen bedrijfsverzamelgebouw Aanvraag ontvangen SXO-2020-0337

Zeedijk 35 in Nijbroek Vervangen dak voorhuis Aanvraag ontvangen SXO-2020-0335

Zeedijk 9 in Terwolde Kappen populier Aanvraag ontvangen SXO-2020-0346

Sloopmelding

Mozartstraat 83 in Twello Verwijderen asbesthoudende materialen uit woning Melding ontvangen SXO-2020-0344

Zeedijk 35 in Nijbroek Vervangen dak en verwijderen asbesthoudende  
materialen

Melding ontvangen SXO-2020-0334



voorstwijzer voorstwijzer
Gemeente verduurzaamt haar vastgoed
besparen op energie én kosten

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

De gemeente Voorst is hard aan 
het werk om op lokaal niveau 
de energietransitie vorm te ge-
ven. Een onderdeel hiervan is de 
verduurzaming van het gemeen-
telijke vastgoed. De gemeente 
heeft verschillende gebouwen in 
beheer zoals het gemeentehuis, 
het zwembad, de sporthallen en 
de gymzalen. Bij veel van deze 
gebouwen is winst te behalen 
door deze te verduurzamen. 

Duurzame energie
De gemeentelijke gebouwen, de 
openbare verlichting, de riole-
ringspompen enzovoorts ver-
bruikten in 2019 samen jaarlijks 
zo’n 2,5 mln. kWh aan stroom en 
320.000 m³ aan gas. In 2030 wil 
de gemeente Voorst 50% energie 
besparen op gebouwen en 40% op 
openbare verlichting. De rest van 
het energiegebruik moet duur-
zaam opgewekt worden. Door 
het energiezuinig maken van het 
gemeentelijk vastgoed wordt er 
een belangrijke bijdrage gele-
verd aan het realiseren van de 
klimaatdoelstellingen. 

Kansen
De verduurzaming van het eigen 
en maatschappelijk vastgoed 
moet haalbaar, betaalbaar en fi-
nancierbaar zijn. De verduurza-
ming van gemeentelijk vastgoed 
zorgt voor minder CO2 uitstoot 
en draagt bij aan besparing op 
energiekosten. Het geld dat hier-
mee wordt bespaard, kan worden 
ingezet voor andere maatschap-
pelijke doeleinden. Met goede 
voorbeeldprojecten enthousias-
meert de gemeente de samen-
leving om in 2050 CO2-arm te 
wonen, werken en recreëren. 

Gymzaal in Voorst
Dit jaar is de gemeente Voorst 
begonnen met het verduurzamen 
van de gymzaal aan de Kruize-
muntstraat in Voorst. De duurza-
me renovatie met isolatie, zonne-
panelen, elektrische verwarming 
en led verlichting draagt bij aan 
het energie neutraal en gasloos 
maken van de gymzaal. Dit is 
een mooi voorbeeld van het ver-
duurzamen van het gemeentelijke 
vastgoed. ■

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

Net als voor de supermarkt geldt 
ook voor het bezoeken van de 
wekelijkse markt: kom zoveel 
mogelijk alleen. Dit is in het be-
lang van uw eigen gezondheid en 
van die van uw medemens. De 
inloopkraam van de firma van 
Laar met groenten en fruit is 
voorlopig alleen voor individuele 
klanten (dus zonder gezelschap) 
toegankelijk. 

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 
voor publiek. 

Hiernaast gelden de bekende 
maatregelen:

■ Betaal zoveel mogelijk con-
tactloos (met pinpas, smart-
watch 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  ■

 Vrijdag 12 juni grof vuil en grof groen inzameling

Op vrijdag 12 juni is er weer een 
grof vuil en grof groen inzameling 
in de gemeente Voorst. In verband 
met de coronacrisis was de grof 
vuil ophaalservice tijdelijk uit de 
lucht gehaald. Deze service wordt 
nu weer in aangepaste vorm op-
gestart. Eens in de vier weken op 
vrijdag rijdt Circulus Berkel een 
grof vuil en grof groen ronde in 
de gemeente Voorst. De volgende 
ronde na 12 juni is op vrijdag 3 juli. 

Uiterlijk 11 juni 9.30 uur aanmelden
Wilt u dat het grof vuil of grof groen bij u opgehaald wordt? Meldt u dan uiterlijk 11 juni om 9.30 
uur op voorst.nl aan voor de inzameling. Het is eventueel ook mogelijk om uw aanmelding persoon-
lijk, na telefonische afspraak, bij de gemeentebalie te doen en te betalen. Maak hiervoor wel eerst 
een telefonische afspraak. Alleen vooraf aangemeld afval wordt meegenomen. De kosten voor de 
Inzameling grof vuil zijn € 15 per m3, maximaal 3 m3. De inzamelingskosten voor grof groen zijn 
€ 12,50 per m3, maximaal 3 m3. 

Regels voor het correct aanbieden van afval
Alleen correct aangeboden afval wordt meegenomen: 
■ Aanmelden en betalen is mogelijk tot uiterlijk 9.00 uur op de werkdag voor de ophaaldag.
■ Leg/zet het afval ´s morgens voor 07.30 uur op de inzameldag op de stoep/oprit voor uw huis 

(niet de avond van te voren).
■ Het afval moet door een of twee personen op te pakken zijn (maximaal 25 kg).
■ Probeer het afval zoveel mogelijk te bundelen (niet met ijzer- of kunststofdraad). 
■ Zorg dat het afval niet langer is dan 1,5 m.
■ Autobanden, asbest, bouw- en sloopafval, dozen en tassen (ongeacht de inhoud), e-goed, geïm-

pregneerd en/of zwaar vervuild hout zoals bielzen, schuttingdelen en schaarhekken horen niet 
bij grof vuilafval en worden dus ook niet meegenomen!

Meer info: voorst.nl  ■

afvalinformatie

■ 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. 

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


