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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Kent u de raadsleden in de gemeente Voorst?

De gemeenteraad van Voorst neemt ongeveer maandelijks grote besluiten waar u als inwoner, instel-
ling of bedrijf mee te maken kunt krijgen. Maar weet u welke personen in uw gemeenteraad zitten? En 
weet u wat zij belangrijk vinden voor de gemeente Voorst? Via het raadsinformatiesysteem ‘Politiek 
Portaal’ kunt u dat in één oogopslag zien.

Politiek Portaal
Op voorst.raadsinformatie.nl/leden staat in Politiek Portaal het overzicht van de raadsleden. Hier klikt 
u op het raadslid van uw keuze. Daarna kunt u klikken op ‘Wilt u zien wat ik recent gezegd heb?’ of 
op ‘Wilt u zien wat ik gestemd heb?’. Via de link die oplicht kunt u ook de persoonlijke pagina van 
het raadslid bezoeken. 

Scan de QR code met uw smartphone of tablet en u komt direct op de pagina van 
de raadsleden.

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 kunt u alleen telefonisch of per e-mail contact 
zoeken met raadsleden en raadsfracties.

Vergaderingen
Momenteel vergadert de gemeenteraad afwisselend fysiek en digitaal, afhankelijk van de actuele 
situatie in relatie tot het coronavirus. Houd voorst.nl  daarvoor in de gaten! 
De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming maakt digitaal vergaderen mogelijk. Via 
voorst.raadsinformatie.nl is het mogelijk om de digitale vergaderingen live te volgen met beeld en 
geluid. In de kalender kiest u de vergadering van uw keuze. Daarna klikt u op ‘live’.
▪ maandag 26 oktober  10.00 uur raadsvergadering  (fysiek, vooralsnog)
▪ maandag 9 november  19.30 uur raadsvergadering  (fysiek, vooralsnog)

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 / 0571-23 82 62
▪ 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? Als u een e-mail naar raad@voorst.nl 
stuurt, dan ontvangt u bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raads-vergaderingen 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 online 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. 
Online en telefonisch zijn we ge-
woon bereikbaar. Maak eerst on-
line een afspraak op voorst.nl of 
telefonisch om langs te komen. 
Zonder afspraak naar het ge-
meentehuis 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. Bijvoorbeeld 
een uittreksel Basisregistratie 
of uw verhuizing. 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 online op voorst.nl of telefo-
nisch een afspraak met ons. 

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 me-
dewerkers u dan niet mogen hel-
pen. De frontoffice is telefonisch 
gewoon bereikbaar. 

Heeft u een vraag aan de gemeen-
te? Regel het online op voorst.nl . 
Wilt u langskomen? Maak eerst een 
afspraak op voorst.nl of bel 0571-
27 99 11.

Heeft u een vraag aan het MNV? Bel 
de frontoffice MNV: 0571-74 51 11

Heeft u een vraag aan het CJG? Bel de 
frontoffice CJG: 0571-74 51 50  ■

Maak het ze niet te makkelijk

Binnenkort gaat de klok weer een 
uurtje achteruit. Het wordt weer 
eerder donker buiten. Inbrekers 
weten dit ook, en grijpen de don-
kere herfst- en wintermaanden 
aan om vaker hun slag te slaan. In 
het donker zijn zij minder zicht-
baar en kunnen zij gemakkelijk 
hun gang gaan. 

Daarom is het nu een goed mo-
ment om eens te kijken naar uw 
kennis over woninginbraak. Weet 
u wat u kunt doen om inbraak te 
voorkomen? Zijn uw sloten vei-
lig? Woont u in een populair type 
woning voor inbrekers? Test op 
inbraakchecker.nl  uw kennis.  En 
maak gebruik van de volgende 
tips: 

▪ Sluit deuren en ramen goed 
af als u weggaat en laat nooit 
sleutels in de deur zitten.

▪ Leg waardevolle spullen uit het 
zicht.

▪ Laat een lampje branden als u 
het huis verlaat, dat geeft een 
bewoonde indruk. 

Donkere dagen offensief
Voorkomen is beter dan genezen. 
Zorg daarom voor goede sloten en 
licht de buren in als u een week-
endje weggaat. De komende we-
ken zet de gemeente Voorst zich 
samen met de politie in om het 
voorkomen van woninginbraak 
extra onder de aandacht te bren-
gen met het Donkere Dagen Of-
fensief. Op 27 oktober volgt een 
actiedag, waarbij verschillende 
dorpskernen worden aangedaan 
om tips en adviezen te geven. 

Hou voor het precieze program-
ma deze krant of voorst.nl in de 
gaten. ■

Bezoek het gemeentehuis
alleen op afspraak
Maak eerst een afspraak online op voorst.nl
of telefonisch via 0571 - 27 99 11.

Veel producten kunt u online regelen op voorst.nl

Regel het
online op

voorst.nl
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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 5 oktober 2020 tot en met 
vrijdag 9 oktober 2020.

Bekendmakingen

Week 42: 14-10-2020

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Enkweg 56 in Voorst Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend
30/09/20

Z-20-09207_2020-59540

Zuiderlaan 5 in Twello Sinterklaas drive thru op 4 december 2020 van 
16-19.30 uur

Melding ontvangen BW-2020-0141

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio 
Noord- en Oost-Gelderland 29 september 2020

Vastgesteld Z-20-03266_2020-59635

Bussloselaan in Voorst Aanwijzingsbesluit bovengrondse glas- en  
textielcontainer

Besluit genomen Z-20-08827_2020-53349

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen

Ter hoogte van Michiel de Ruyterstraat 101 in Twello Bemaling wegreconstructie Melding ontvangen Z-HZ_MLBI-2020-0014

Omgevingsvergunning

Bloemenksweg 35 in Voorst Verlengen al verleende vergunning uit 2019 
tijdelijk wijzigen bedrijfsactiviteiten MOB-
complex

Vergunning verleend tot 
03/09/20

SXO-2020-0512

Bottenhoekseweg 9A 0001 in Teuge Bouwen woning Vergunning verleend  
(revisie)

SXO-2020-0331

Dernhorstlaan 20 in Twello Uitbreiden woning Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0503

Dijkhofstraat 12A in Twello Realiseren kapschuur Aanvraag ontvangen SXO-2020-0630

Domineestraat 16 in Twello Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0620

Eendenkooiweg Kavel 3 (NBK B 2017) in Nijbroek Bouwen vrijstaande woning met garage/berg-
ing

Aanvraag ontvangen SXO-2020-0633

Enkweg 13 in Voorst Bouwen kapschuur Vergunning verleend SXO-2020-0426

Enkweg 17 in Voorst Plaatsen rolluiken achtergevel Gedeeltelijk verleend SXO-2020-0414

Grotenhuisweg 40 in Wilp Realiseren poort en erfafscheiding tussen poort 
en garage rechterkant oprit

Aanvraag ontvangen SXO-2020-0626

Hengelderweg 1 in Voorst Kappen eikenboom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0615

Kadijk 20 in Terwolde Realiseren tijdelijke overkapping Aanvraag ontvangen SXO-2020-0616

Kerkstraat 1 in Voorst Starten destilleerderij Afwijken bestemmingsplan SXO-2020-0507

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

Aanleggen 2 inritten Aanvraag ontvangen SXO-2020-0604

Plan de Schaker Oost II kavel 4/fase 5 (TLO B 9964) in 
Twello

Bouwen rechterhelft twee-onder-een- 
kapwoning

Aanvraag ontvangen SXO-2020-0621

Plan de Schaker Oost II kavel 5/fase 5 (TLO B 9964) in 
Twello

Bouwen linkerhelft twee-onder-een-kapwoning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0622

Rijksstraatweg 20A in Voorst Herbouwen opslagloods Vergunning verleend SXO-2020-0416

Rijksstraatweg 32 in Voorst Kappen boom Vergunning verleend SXO-2020-0594

Rijksstraatweg 50A in Wilp Realiseren dakterras Aanvraag ontvangen SXO-2020-0623

Sneeuwroem 13 in Twello Plaatsen dakkapel Aanvraag ontvangen SXO-2020-0624

Voorsterklei 13 in Voorst Plaatsen kleine windmolen Vergunning verleend SXO-2020-0263/ 
NL.IMRO.0285.20290-VS00

Weerdseweg 3 in Wilp Plaatsen 3 sleufsilo’s met 2 m hoge muren Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0511

Zutphenseweg 33 in Klarenbeek Kappen 6 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0613

Zutphenseweg 35 in Klarenbeek Kappen esdoorn Vergunning verleend SXO-2020-0586

Sloopmelding

Henri Dunantstraat 20 in Twello Verwijderen asbestplaten schuur Melding ontvangen SXO-2020-0632

Karel Doormanstraat 29, 30 en 31 in Twello Verwijderen asbest uit woningen Melding ontvangen SXO-2020-0625

Leigraaf 8 in Twello Verwijderen asbesthoudende platen Melding ontvangen SXO-2020-0631

Quabbenburgerweg 35 in Terwolde Verwijderen asbesthoudend dak garage en 
losse asbesthoudende platen

Melding ontvangen SXO-2020-0612
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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 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 over-
heid.nl publiceren. U stelt het type 
bericht in en van welke organisa-
tie u deze berichten wilt ontvan-
gen. Daarbij is het ook mogelijk 
een afstand ten opzichte van uw 
adres aan te geven. U krijgt dan 

bericht over de actuele locatiege-
bonden bekendmakingen/publi-
caties binnen de door u aangege-
ven 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 behande-
len bouwplannen) maken we 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.

Rijksstraatweg 205 in Teuge Verwijderen asbesthoudend dak schuur Melding ontvangen SXO-2020-0611

Verkeersbesluit

Noordzijde dorp Voorst Gewijzigde bebouwde komgrens Besluit genomen Z-20-05638_2020-46165

Wet geluidhinder

Bottenhoekseweg 9A in Teuge Bouw woning Besluit genomen Z-20-07224_2020-59696

Bezoek het gemeentehuis
alleen op afspraak
Maak eerst een afspraak online op voorst.nl
of telefonisch via 0571 - 27 99 11.

Veel producten kunt u online regelen op voorst.nl

Regel het
online op

voorst.nl

Parkeren bij het gemeentehuis

Heeft u een afspraak gemaakt 
en komt u met de auto naar het 
gemeentehuis? Maak dan alleen 
gebruik van de parkeerruimte bij 

het gemeentehuis die voor be-
zoekers gereserveerd is. Deze 
parkeermogelijkheden staan met 
borden aangegeven: 

▪ parkeerruimte dicht bij het ge-
bouw aan de achterzijde,

▪ parkeerruimte aan de zijkant 
van het gebouw. 

Als u Jupiter 2  in Twello in-
voert in uw navigatie, dan komt 
u vanzelf bij de parkeerruimte 
van het gemeentehuis uit. Het 
is niet toegestaan om uw auto 
bij aangrenzende bedrijven te 
parkeren.  ■

Groene Bon prikkelt inwoners om verder te verduurzamen

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Dankzij een subsidie van het Rijk 
(de Regeling Reductie Energie) 
hebben we afgelopen periode 
veel inwoners blij gemaakt met 
een waardebon van € 60 voor het 
aanschaffen van energiebespa-
rende artikelen. Inwoners hebben 
met deze Groene Bon al veel oude 
gloeilampen vervangen door LED-
lampen. Ook is er water bespaard 
met de waterbesparende douche-
kop. En er zijn veel kieren en naden 
gedicht met tochtstrips en ander 
isolatiemateriaal. Dank daarvoor, 
want hierdoor besparen we met el-
kaar veel CO2. Heeft u de Groene 
Bon nog niet ingeleverd? Doe dit 

dan alsnog, want het is jammer 
als u de bon vergeet te gebruiken. 

Energie besparen is de 
eerste stap
Uw huis klaar maken voor de 
toekomst. Het begint met kleine 
energiebesparende maatregelen. 
Het scheelt in de energiekosten en 
draagt bij aan het wooncomfort. 
Bovendien is het een belangrijke 
stap naar meer duurzaam wonen. 
Energie besparen kan al met kleine 
en simpele maatregelen, zoals een 
waterbesparende douchekop, led-
lampen, radiatorfolie, deurdran-
gers of een tijdschakelklok.

Vergeet de bon niet in te 
leveren
Heeft u de Groene Bon aange-
vraagd, maar nog niet ingeleverd? 
U kunt de bon nog tot 30 novem-
ber 2020 inleveren bij de lokale 
bouwmarkt (Multimate Twello of 
Wildkamp Terwolde). Denk bij het 
inleveren van de Groene Bon aan 
de RIVM maatregelen. Het is he-
laas niet meer mogelijk om een 
Groene Bon aan te vragen. 

Verder verduurzamen
Heeft u nu de smaak te pakken? 
Goed nieuws! We hebben nog veel 
meer projecten lopen omtrent het 
verduurzamen van uw huis. Denk 
bijvoorbeeld aan de zonnepane-
lenactie met de Teugse installa-
teur Eco Synergy, de buurtactie 
energiezuinig wonen in Klaren-
beek en de Junior Energiecoach 
voor gezinnen. We starten op 
korte termijn ook met een col-
lectieve inkoopactie voor isola-
tie en waterzijdig inregelen. Op 
regionaalenergieloket.nl/voorst 
vindt u meer informatie over de 
projecten.  ■

N345 dicht tussen Empe en de Hoven

Tussen 19 en 30 oktober 2020 is 
de Weg naar Voorst (N345) tus-
sen Empe en de Hoven (Zutphen) 
afgesloten voor verkeer. De Pro-
vincie Gelderland vervangt in die 
periode het asfalt. Fietsers kun-
nen wel gebruik blijven maken 
van deze route. 

Omleiding via de A1
De Provincie Gelderland leidt het 
verkeer om via de A1 en de N348. 
In het weekend van 23 tot en met 

26 oktober is de Weg naar Voorst 
(N345) tijdelijk open vanwege 
werkzaamheden aan de A1 bij 
Deventer. 

Meer informatie
Op gelderland.nl/N345-Sluiner-
weg-Zutphen  staat meer infor-
matie over de werkzaamheden. 
Op bereikbaargelderland.nl staan 
de actuele afsluitingen en omlei-
dingsroutes. ■
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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. 

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

NL-Alert steeds vaker ingezet 

NL-Alert wordt steeds vaker in-
gezet bij noodsituaties. Denk bij-
voorbeeld aan een grote brand, 
terroristische aanslag of onver-
wacht noodweer. Zo zijn vorig jaar 
in heel Nederland 174 NL-Alerts 
uitgezonden. In 2013 waren dit 
er nog 33. 

Noodsituatie
In een NL-Alert staat wat er aan 
de hand is, wat u moet doen en 
waar u meer informatie kunt vin-
den. Mensen willen vaak meteen 
weten wanneer er bijvoorbeeld in 
de buurt een brand is uitgebro-
ken, waarbij giftige stoffen vrijko-
men. Ze vinden het prettig om te 
weten wat ze moeten doen in zo’n 
situatie. In een NL-Alert staat bij 
zo’n brand dat mensen direct de 
deuren en ramen moeten sluiten 
en de ventilatie uitzetten. 

NL-Alert op uw mobiel
U ontvangt NL-Alert op uw mo-
biel. Hiervoor hoeft u niets te 
doen. Mobiele telefoons zijn te-

genwoordig standaard ingesteld 
om NL-Alerts te ontvangen. Zodra 
u een NL-Alert ontvangt, laat uw 
mobiel een hard en doordringend 
alarmgeluid horen. Ziet u een NL-
Alert? Lees meteen het bericht en 
kom in actie. De helft van de men-
sen informeert na een NL-Alert 
ook anderen, zoals familieleden, 
buren en vrienden. Zo weten ook 
de mensen om hen heen wat er 
aan de hand is en wat zij moeten 
doen. ■

Kom alleen naar de markt en doe gericht uw boodschappen

Bezoek zoveel mogelijk alleen, dus 
niet in gezelschap, de markt in 
Twello. Deze oproep is noodzake-
lijk vanwege de landelijke toename 
in het aantal coronabesmettingen. 
Volg deze oproep in het belang van 
uw eigen gezondheid en die van 

uw medemens.

Eénrichting looproute
Tijdens de vrijdagmarkt in Twello 
moeten bezoekers zich nog steeds 
aan de éénrichting looproute hou-
den. Deze looprichting staat met be-

wegwijzering aangegeven. Op deze 
manier is het gemakkelijker om een 
veilige afstand van elkaar te houden.

Veiligheidsmaatregelen
Daarnaast gelden er nog een aantal 
maatregelen:

▪ Het openbaar toilet is gesloten 
voor publiek.

▪ Eet geen voedsel op het 
marktplein.

▪ Ga niet in groepjes bij elkaar 
staan.

▪ Betaal bij voorkeur met pinpas/
smartwatch/ of mobiele telefoon.

▪ Blijf thuis als u verkouden bent, 
koorts of griep heeft.

▪ Gebruik papieren zakdoekjes, en 
nies in uw elleboog.  ■

Bezoek het gemeentehuis
alleen op afspraak
Maak eerst een afspraak online op voorst.nl
of telefonisch via 0571 - 27 99 11.

Veel producten kunt u online regelen op voorst.nl
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