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

Vergaderingen en bijeenkomsten
maandag 2 maart 19.30 uur ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello (Hietweideweg 20)
maandag 16 maart 19.30 uur raadsvergadering gemeentehuis Twello (Hietweideweg 20)

Informatie
Heeft u vragen? Neem gerust 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. 

Fietsverlichtingscampagne ‘Ik val op!’

Op donderdag 20 februari bezoekt 
het campagneteam van ‘Ik val op!’ 
van 17.30 uur tot 20.30 uur de ge-
meente Voorst bij SV Twello aan de 
Zuiderlaan 5 in Twello. De gemeen-
te Voorst levert graag een positieve 
bijdrage om de bewustwording van 
goede fietsverlichting bij jongeren 
te verhogen. Goede fietsverlichting 
is belangrijk voor de veiligheid van 
fietsers én andere weggebruikers. 
Vaste verlichting is de norm. Als de 
vaste verlichting even niet werkt, 
dan deelt het campagneteam gra-
tis oplaadbare fietslampjes met een 
USB-kabeltje uit aan de fietsers. 
Jongeren die wel met goede ver-
lichting fietsen maken kans op een 
mooie prijs. De ‘Ik val op!’ campag-
ne wordt in opdracht van het Re-
gionaal Orgaan Verkeersveiligheid 
(ROV) Oost-Nederland uitgevoerd. 

Goed zichtbaar
Uit onderzoek blijkt dat het 
risico voor fietsers om in het 
donker slachtoffer te worden 
van een ongeval met zeker 20% 
afneemt bij goed werkende 
fietsverlichting. Steeds meer 
mensen zijn zich hier bewust 
van en zorgen dat zij met goede 
fietsverlichting zichtbaar zijn. 
Echter, van de jongeren tussen 
de 12 en 24 jaar maakt slechts 
de helft gebruik van werkende 
fietsverlichting. En jongeren 
tussen de 12 en 18 jaar hebben 
vaak wel fietsverlichting, maar 
doen deze niet aan. De jongeren 
tussen de 18 en 24 jaar hebben 
vaak geen werkende verlichting, 
repareren de verlichting niet en 
nemen ook geen vervangende 
verlichting mee.  ■

Aanslagbiljet gemeentebelasting

Deze week ontvangt u het aan-
slagbiljet voor de gemeentebe-
lastingen. Denkt u dat het biljet 
niet juist is, bijvoorbeeld omdat de 
WOZ-waarde volgens u niet klopt? 
Neem dan contact op met Tribuut.
nl. Zij kijken graag met u mee of 
er onjuistheden staan op het bil-
jet. Als dat het geval is, passen de 
taxateurs dit kosteloos, snel en 
eenvoudig voor u aan. Het indie-
nen van een bezwaar is hierdoor 
niet meer nodig. 
 
Kwijtschelding
Met een bijstandsuitkering of 
een ander minimuminkomen 
komt u misschien in aanmer-
king voor kwijtschelding. Op tri-
buut.nl vindt u meer informatie 
over kwijtschelding en hoe u 
kwijtschelding aanvraagt. Liever 
een persoonlijk gesprek met één 
van de medewerkers? Bel dan 055-
580 22 22. 

‘Gratis bezwaar’
Diverse bureaus en makelaars 
bieden zogenaamd ‘gratis’ (no-
cure-no-pay) rechtsbijstand bij 
het indienen van bezwaar. Nie-
mand wil te veel belasting betalen. 
Dat is logisch. Daarom is ‘gratis’ 
bezwaar maken tegen de WOZ-
waarde steeds meer in trek. Maar 
let op: voordat een bureau of ma-
kelaar voor u aan het werk gaat, 
moet u eerst een machtiging te-

kenen. Lees voordat u tekent deze 
machtiging en de voorwaarden (de 
kleine lettertjes) eerst goed door! 
Weet waarvoor u het bureau of 
de makelaar machtigt. Vaak zijn 
machtigingen zo opgebouwd dat u 
het bureau voor meer zaken mach-
tigt dan alleen bezwaar maken. En 
bij een eventuele intrekking van 
de machtiging, kunnen u kosten in 
rekening worden gebracht.  

Hoge kosten 
‘Gratis’ is dus eigenlijk helemaal 
niet gratis. Er worden namelijk 
hoge kosten gemaakt als deze 
bureaus voor u bezwaar maken. 
Uiteindelijk betaalt u daar ook 
aan mee. Deze bureaus en ma-
kelaars komen namelijk bij een 
toegekend bezwaar, waarbij de 
WOZ-waarde is gewijzigd, in aan-
merking voor een vastgestelde 
kostenvergoeding.

Voorbeeld
Wordt na de bezwaarprocedure 
de waarde van uw woning met  
€10.000,- verlaagd, dan levert 
dit u een eenmalige verminde-
ring van €11,30 van uw OZB aan-
slag op (tariefpercentage 2020). 
Tribuut, en dus de gemeente, 
is vervolgens wettelijk verplicht 
het door u ingeschakelde bureau 
of makelaar een bedrag te ver-
goeden van minimaal €650,26 
(2020). Het bedrag van € 650,26 

is opgebouwd uit een bedrag van 
€261,- voor het indienen van een 
bezwaarschrift, €261,-- voor het 
bijwonen van een hoorzitting en  
€128,26 voor het indienen van een 
taxatierapport. De kosten lopen 
nog veel hoger op als het bureau 
of de makelaar besluit om in be-
roep te gaan bij de rechter.

Tribuut helpt u gratis
Maakt u zelf bezwaar bij Tribuut 
tegen uw aanslag en/of tegen uw 
WOZ-waarde, dan is dat wel altijd 
gratis. Tribuut handelt alle be-
zwaren op dezelfde manier af. Er 
wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen de afhandeling van een be-
zwaar dat door u is ingediend of 
door een no-cure-no-pay bureau 
of makelaar. Heeft u vragen? Neem 
gerust contact op met Tribuut. 

Meer informatie 
Meer informatie over betalen, be-
zwaar maken of kwijtschelding 
vindt u op www.tribuut.nl. Tele-
fonisch is Tribuut bereikbaar van 
maandag tot en met donderdag 
van 08.30-17.00 uur en op vrijdag 
van 08.30-12.30 uur via 
055- 580 22 22.  ■

KCA inzameling naar Sportpark Zuiderlaan

Op vrijdag 14 februari is, van 
15.00 uur tot 18.00 uur, voor de 
laatste keer de gratis inzameling 
van kleine hoeveelheden recycle-
baar afval en klein chemisch afval 
(KCA) bij de gemeentewerf, Jupi-
terweg 2 in Twello. Vanaf vrijdag 
13 maart 2020 is de gratis KCA 
inzameling op een andere plek, 
namelijk het parkeerterrein van 
Sportpark Zuiderlaan, Zuiderlaan 
5 in Twello. De tijd blijft onge-
wijzigd: van 15.00 uur tot 18.00 
uur. 
De inzameling van kleine hoe-
veelheden recyclebaar afval en 
KCA is elke tweede vrijdag van 
de maand in Twello. Vanaf 9 

maart is het ook mogelijk om de 
gratis en betaalde afvalstromen 
in te leveren op het nieuwe Re-
cycleplein in Deventer, Westfa-
lenstraat 5 (tegenover de oude 
locatie). 

Klein chemisch afval
Klein chemisch afval (KCA) is 
huishoudelijk afval waar chemi-
sche stoffen in zitten die scha-
delijk zijn voor de gezondheid en 
het milieu. Bijvoorbeeld batte-
rijen en spaarlampen. Circulus-
Berkel accepteert alleen KCA uit 
huishoudens en heeft geen ver-
gunning voor het innemen van 
KCA afkomstig uit bedrijven.  ■
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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 bekendmaking/
publicatie staat of het mogelijk 
is om een inspraakreactie, ziens-
wijze, bezwaarschrift of beroep-
schrift in te dienen. En zo ja, tij-
dens welke periode dit mogelijk 
kan.

Ziet u de elektronische bekendma-
king/publicatie niet op overheid.nl 
staan? Neem dan gerust contact op 
met de gemeente Voorst: 0571-27 
99 11 of kom langs bij de receptie 
in het gemeentehuis. 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 publi-
ceren. 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 ge-
ven. U krijgt dan bericht over de 
op dat moment actuele locatiege-

bonden bekendmakingen/publica-
ties binnen de door u aangegeven 
afstand. 

WELSTAND
Burgemeester en wethouders 
van Voorst maken het volgende 
bekend:

Iedere maandag is er een man-
daatvergadering van de welstands-
commissie in het gemeentehuis in 
Twello (H.W. Iordensweg 17). De 
vergadering begint om 9.30 uur. 

De agenda (met daarin de lijst met 

te behandelen bouwplannen) ma-
ken wij bekend op www.voorst.nl.

Volgens artikel 12 van de Woning-
wet is deze vergadering open-
baar. Wilt u hierbij aanwezig zijn? 
Dan horen we dat graag van u. 

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

De balie VROM is op werkdagen 
geopend van 8.30 uur tot 12.15 
uur, 0571-27 93 35.

De gemeente Voorst geeft dagelijks alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm volledig weer op over-
heid.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 3 februari 2020 tot en met 
vrijdag 7 februari 2020.

Bekendmakingen/
publicaties
Week 07: 12-02-2020

Adres/Locatie Onderwerp Status/datum Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Leemsteeg 3 in Wilp Vieren 12,5-jarig huwelijksfeest op 11 april 2020 van 20-1 
uur

Vergunning verleend BW-2020-0028

Molenallee 50 in Wilp Houden Kermis Zozijn op 17 september 2020 van 10-20 uur Melding ontvangen BW-2020-0034

Omgevingsvergunning

Broodakker 8 in Twello Bouwen tuinhuis Vergunning verleend SXO-2019-0989

Duistervoordseweg 21N in Twello Bouwen verlengde luifel bij entree Aanvraag ontvangen SXO-2020-0052

Engelenburgstraat 2 in Twello Kappen zeven bomen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0057

Engelenburgstraat 31 in Twello Wijzigen expeditieruimte Aanvraag ontvangen SXO-2020-0056

Holtweg (kad. VOO S 984) in Wilp Aanleggen waterberging voor verbreding A1 Vergunning verleend SXO-2020-0049

Kadijk 7A in Terwolde Veranderen gevel, plaatsen erfafscheiding en plaatsen han-
delsreclame

Aanvraag ontvangen SXO-2020-0051

Klarenbeekseweg 16 in Voorst Uitbreiden woning Vergunning verleend SXO-2019-1193

Korenmolenweg 16 en 16A in Twello Bouwen twee erkers Proceduretermijn  
verlengd

SXO-2019-1215

Neptunus 21 in Twello Vergroten berging Vergunning  
ingetrokken

Z-HZ_WABO- 
2010-001428

Polveensweg 21 in Klarenbeek Bouwen werktuigenberging (wijzigingsaanvraag op SXO-
2018-0948)

Vergunning verleend SXO-2019-1102

Teugseweg (kadastraal TLO D 1481 naast  
Teugseweg 16) in Teuge

Plaatsen weilandafrastering met toegangspoort Vergunning  
ingetrokken

Z-HZ_WABO-2012-
000188

Weteringserf 6 en 8 in Terwolde Bouwen twee woningen Vergunning verleend SXO-2019-1097

Sloopmelding

Middendijk 15 in Nijbroek Slopen schuur Melding ontvangen SXO-2020-0053

Voorster Energie Strategie in uw dorp

Er wordt hard gewerkt aan een 
Voorster Energie Strategie. In de 
Voorster Energie Strategie staan 
de uitgangspunten voor het 
duurzaam opwekken van zon- 
en windenergie in de gemeente 
Voorst. De resultaten die er nu 
liggen zijn ingebracht door onze 
inwoners. 

Inloopdagen in de dorpen
Wilt u meer weten over de Voor-

ster Energie Strategie? Of wilt u 
graag in gesprek over de resul-
taten? Kom dan naar één van de 
onderstaande inloopdagen in de 
dorpen. De beleidsmedewerker 
duurzaamheid is hierbij aanwe-
zig, dus u bent ook hartelijk wel-
kom als u vragen heeft over het 
verduurzamen van uw woning!
■ Voorst: donderdag 20 februari 
14.30 tot 17.00 uur in De Benring 
■ Terwolde: vrijdag 21 fe-

Wegafsluiting H.W. Iordensweg Posterenk

Van maandag 2 maart tot en 
met donderdag 18 juni 2020 
voert Van Mourik-Salverda, in 
opdracht van Rijkswaterstaat 
Oost Nederland, onderhouds-
werkzaamheden uit aan de on-
derzijde van het viaduct in de 
A1 over de H.W. Iordensweg. De 
H.W. Iordensweg is daarom tij-
dens de werkzaamheden afge-
sloten voor al het autoverkeer. 

De omleiding is via de Fliertweg 
en de Molenallee. De H.W. Ior-
densweg blijft wel toegankelijk 
voor fietsers, bromfietsers en 
voetgangers. 

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen 
over de werkzaamheden? Stuur 
dan een e-mail naar 
gvsteveninck@mourik.com  ■

bruari  14.00 tot 16.00 
uur  in  d ’O lde  Scho le 
■ Nijbroek: dinsdag 25 fe-
bruari 09.30 tot 11.30 uur 
in Dorpshuis De Arend 
■ Klarenbeek: woensdag 26 
februari 10.00 tot 12.00 uur in 
MFC Klarenbeek

Meer informatie: voorst.nl/nl/
duurzaamheid/voorsterener-
giestrategie  ■
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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

www.voorst.nl

verloren 
en 

gevonden 
voorwerpen

in voorst

Informatieavond Wet kwaliteitsborging voor 
professionals
Op maandagavond 2 maart or-
ganiseert de gemeente Voorst 
een informatieavond voor pro-
fessionals over de Wet kwali-
teitsborging. De informatie-
avond is bij Brasserie Korderijnk, 
Stationsstraat 31 in Twello en 
start om 19.30 uur, inloop is 
mogelijk vanaf 19.15 uur. Tij-
dens deze avond worden pro-
fessionals van alle partijen in de 
bouwsector, die werkzaam zijn 
binnen de gemeente Voorst, ge-
informeerd over de inhoud van 
de wet en de mogelijkheden om 
mee te doen met proefprojecten. 

Nieuwe werkwijze
Vanaf 2021 treedt de Wet kwa-
liteitsborging voor het bouwen 
(Wkb) in werking en vanaf dan 
geldt in Nederland een ander 
systeem van kwaliteitsborging 
voor het bouwen. Dit heeft ge-
volgen voor zowel de markt als 
het huidige bouw- en woning-
toezicht. Nu toetst de gemeente 
de bouwplannen vooraf en ziet 
toe op de uitvoering volgens de 
verleende vergunning. Onder 
de Wkb vanaf 1 januari 2021 
dragen de partijen in de bouw 

zelf zorg voor het voldoen aan 
de voorschriften van  het Bouw-
besluit. Dit doen zij met behulp 
van een instrument voor kwali-
teitsborging. Een onafhankelijke 
kwaliteitsborger past dit toe. In 
2020 starten, vooruitlopend 
op de invoering van de Wkb 
in 2021, proefprojecten met 
kwaliteitsborging. 

Proefprojecten in 2020
Om ervaring op te doen met de 
nieuwe werkwijze wil de ge-
meente graag samen met archi-
tecten, tekenbureau’s, bouwbe-
drijven en aannemers circa vijf 
proefprojecten uitvoeren. Uiter-
aard wordt hier ook een private 
kwaliteitsborger bij betrokken. 

Aanmelden
De informatieavond is gratis. 
We vragen u wel zich van te-
voren aan te melden door een 
mail te sturen naar m.scholing@
voorst.nl onder vermelding van 
de namen (maximaal 2 perso-
nen per bedrijf) en de bedrijfs-
naam. U ontvangt dan voor 2 
maart een bevestiging van uw 
deelname.  ■

Gemeentehuis 28 februari, en balie Bouwen ook 27 februari gesloten

In verband met de tijdelijke ver-
huizing van de gemeente, het 
politiesteunpunt en de Clean-
tech Regio naar de Hietweideweg 
20 (oudbouw Veluws College) in 
Twello, is het gemeentehuis aan 
de H.W. Iordensweg 17 op vrij-
dag 28 februari 2020 gesloten. 
De gemeente is die dag wel tele-
fonisch bereikbaar via 0571-27 
99 11 (van 08.30 tot 14.00 uur). 
Uitsluitend voor de aangifte van 
geboorte of overlijden is de bur-
gerlijke stand deze vrijdag van 
09.00 tot 10.00 uur geopend. 
De balie Bouwen verhuist al een 
dag eerder en is daarom op don-
derdag 27 en vrijdag 28 februari 
gesloten en ook niet telefonisch 
bereikbaar deze dagen. De locatie 
van het sociaal domein in het Kul-
turhus, Jachtlustplein 11 in Twello 
is gewoon geopend van 08.30 tot 
12.30 uur. 

Laatste verhuisdag
Vanaf half januari staan gere-
geld de verhuiswagens voor de 
deur aan de H.W. Iordensweg 17 
en wordt er flink gesjouwd met 
verhuisdozen en meubilair. Aan-
leiding voor de verhuizing zijn de 

werkzaamheden voor de renova-
tie van het gemeentehuis. Op vrij-
dag 28 februari is de grote finale 
van het verhuiswerk. Dan ver-
huizen de laatste medewerkers, 
waar onder de medewerkers van 
Publiekszaken, naar de tijdelijke 
locatie aan de Hietweideweg 20. 
De ervaring van de afgelopen we-
ken is dat de verhuizing veel on-
rust en geluidsoverlast met zich 
meebrengt. De gemeente vindt 
een goede kwaliteit in de dienst-
verlening aan haar inwoners erg 
belangrijk. Daarom is besloten 
om deze laatste verhuisdag het 
gemeentehuis te sluiten voor 
publiek. 

Balie Bouwen 27 en 28 
februari gesloten
De medewerkers van de balie 
Bouwen verhuizen al een dag 
eerder, op donderdag 27 febru-
ari. De balie Bouwen is daarom 
op donderdag 27 en vrijdag 28 
februari 2020 gesloten en deze 
dagen ook niet telefonisch be-
reikbaar. Vanaf 2 maart bent u 
hartelijk welkom op de tijdelijke 
locatie aan de Hietweideweg 20 
in Twello. De balie Bouwen is dan 

op werkdagen geopend van 08.30 
uur tot 12.15 uur en informeert u 
graag over bouwen, omgevings-
vergunningen, bestemmingsplan-
nen en gronduitgifte. 

Vanaf 2 maart welkom op 
de tijdelijke locaties
Vanaf 2 maart 2020 is de ge-
meente geopend op de volgende 
tijdelijke locaties:

Locatie 1: Oudbouw 
Veluws College 
Hietweideweg 20
7391 XX Twello
0571-27 99 11
Openingstijden Burgerzaken:
maandag 8.30 - 14.00 uur en 
17.00 - 20.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 8.30 - 14.00 
uur
Afhalen paspoorten, ID-kaarten 
en rijbewijzen:
maandag 8.30 - 20.00 uur
dinsdag t/m donderdag 8.30 - 
16.00 uur
vrijdag 8.30 - 14.00 uur
Openingstijden overige afdelingen 
gemeentehuis:
maandag t/m vrijdag 8.30 – 12.15 
uur

Locatie 2 (sociaal domein): 
Kulturhus
Jachtlustplein 11
7391 BW Twello 
0571-74 51 11
Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag 08.30 – 
12.30 uur

Postadres (blijft ongewijzigd):
Postbus 9000
7390 HA  TWELLO  ■


