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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 27 januari 19.30 uur  raadsvergadering  gemeentehuis Twello
maandag 3 februari 19.30 uur   ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
maandag 17 februari 19.30 uur  raadsvergadering  gemeentehuis Twello

Informatie
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de raadsgriffi  er Bernadette Jansen: 
0571-27 92 17, de locogriffi  er 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. 

Sociaal domein gemeente tijdelijk in Kulturhus

De medewerkers van het sociaal 
domein van de gemeente Voorst, 
die nu nog in het gemeentehuis 
werken, gaan tijdelijk verhuizen 
naar het Kulturhus, Jachtlust-
plein 11 in Twello. Met ingang 
van maandag 20 januari 2020 
kunnen inwoners op deze tijde-
lijke locatie terecht wanneer zij 
bijvoorbeeld een uitkering willen 
aanvragen of een medewerker 
van werk en inkomen of onderwijs 
willen spreken. De telefoonnum-
mers en e-mailadressen blijven 
ongewijzigd.  De openingstijden 
in het Kulturhus zijn: maandag tot 
en met vrijdag van 8.30 uur tot 
12.30 uur.
 
Tijdelijke verhuizing
Aanleiding voor de verhuizing 
zijn de werkzaamheden voor de 
renovatie van het gemeentehuis 

aan de H.W. Iordensweg 17 in 
Twello. De gemeente vindt het 
belangrijk dat de dienstverlening 
aan haar inwoners ook tijdens de 
verbouwing van het gemeentehuis 
goed op peil blijft. Daarom is ge-
zocht naar een passende tijdelijke 
huisvesting in Twello. Voor het 
sociaal domein is die gevonden in 
het Kulturhus. In dit pand werken 
ook al de medewerkers van CJG 
Voorst en Maatschappelijk Net-
werk Voorst. De overige afdelin-
gen van de gemeente verhuizen 
in februari 2020 naar de tijdelijke 
locatie in het voormalig Veluws 
College in Twello. Naar verwach-
ting zijn de werkzaamheden aan 
het gemeentehuis in maart 2022 
afgerond en verhuizen alle  mede-
werkers dan terug naar het ver-
nieuwde gemeentehuis aan de 
H.W. Iordensweg.  ■

Voorster Energie Strategie

De gemeente Voorst staat sa-
men met de regiogemeentes  
voor een enorme energie-opga-
ve. De regionale ambitie is om 
in 2030 energie neutraal te zijn 
en het rijk heeft ons verplicht 
de Co2-uitstoot met 49% te 
verminderen. Samen kijken we 
naar de mogelijkheden hoe we 
deze opdracht kunnen uitvoe-
ren. Minder energie gebruiken 
en de energie die je nodig hebt  
duurzaam opwekken. Maar hoe 
dan? 

Windturbines, zonnevelden of 
biomassa? Maar wat nu als je 
geen zonnevelden wilt, maar 
wel biomassa en zonnepanelen 
op daken, of juist wel zonnevel-
den en geen windmolens?  

Naast het besparen (60%) van 
energie staat de opgave gelijk 
aan ongeveer 100Ha zonnevel-
den en 8 á 9 windmolens. Als 
je geen windmolens wilt moet 
je dus meer zonne-energie 
opwekken. Een ingewikkelde 
opgave !

Lokaal proces
Om al deze ontwikkelingen in 
goede banen te leiden, zijn we in 
2019 begonnen met een Voor-
ster Energie Strategie. Er zijn lo-

kale bijeenkomsten geweest om 
samen met de inwoners te kijken 
naar de mogelijkheden en on-
mogelijkheden voor duurzame 
energie. De resultaten hiervan 
bespreken we graag met u. 

Regionaal proces
Ook op regionaal niveau wordt 
er nagedacht over de energie-
transitie, want bijvoorbeeld 
grote windmolens zijn verder 
zichtbaar dan alleen in onze 
eigen gemeente. Dit wordt een 
Regionale Energie Strategie en 
met de Voorster Energie Stra-
tegie wordt de input van onze 
eigen inwoners meegegeven op 
regionaal niveau. 

Info-avond 21 januari
Op dinsdag 21 januari organise-
ren we een informatieavond met 
de voorlopige resultaten en gaan 
we ook in op de ontwikkelingen 
op regionaal gebied. Praat mee 
over een evenwichtige verde-
ling en mogelijke alternatieven, 
u bent hartelijk welkom! De in-
formatiebijeenkomst in het ge-
meentehuis start om 19.30 uur, 
de inloop met koffi  e en thee is 
vanaf 19.00 uur. Alvast meer 
lezen? Kijk op: voorst.nl/duur-
zaamheid/voorsterenergiestra-
tegie  ■

Nieuwe bewegwijzering voor recreatie en toerisme

Aankomende maanden gaat de 
gemeente Voorst de huidige 
toeristisch recreatieve beweg-
wijzering vervangen voor nieuwe 
bewegwijzering. De nieuwe bor-
den zorgen voor een eenduidig 
straatbeeld, waardoor het gast-
heerschap en de verkeersveilig-
heid toenemen. Bij de start van 
het toeristisch seizoen is de nieu-
we bewegwijzering klaar. 

Gastheerschap
Sinds november 2019 heeft de 
gemeente Voorst nieuwe beleids-
regels voor de toeristisch recrea-
tieve bewegwijzering. Dit nieuwe 

beleid is toegespitst op de ont-
wikkeling van het toerisme en de 
recreatie in onze gemeente. Gast-
heerschap vormt hierin een groot 
speerpunt. De nieuwe bewegwij-
zering is een mooi visitekaartje 
van dit gastheerschap. 

Werkzaamheden
De oude bewegwijzeringspalen 
worden, met het oog op duur-
zaamheid, hergebruikt en gepoe-
dercoat. Voor deze werkzaamhe-
den moeten de palen een aantal 
weken uit de grond en kan het dus 
voorkomen dat de bewegwijze-
ring een aantal weken ontbreekt. 

Bewegwijzering aanvragen
De organisaties, die op dit mo-
ment al gebruik maken van de 
toeristisch recreatieve beweg-
wijzering, hebben een brief ont-
vangen over het aanvragen van 
de nieuwe bewegwijzering. Heeft 
u als organisatie nog geen be-
wegwijzering maar wilt u hier 
wel graag gebruik van maken? 
Kijk dan op overheid.nl voor 
de nieuwe beleidsregels met 
een praktisch selectieschema 
of neem contact op met de ge-
meente Voorst, Shavonne Kor-
laar: s.korlaar@voorst.nl , 
06-52 66 43 38,    ■

Geef uw mening over de Michiel de Ruyterstraat

Dit jaar worden de riolering en 
de verharding van de weg in de 
Michiel de Ruyterstraat tussen 
de Duistervoordseweg en de 
Karel Doormanstraat in Twello 
vervangen. Een goed moment 
om ook eventuele onveilige 
verkeerssituaties aan te pak-
ken. De gemeente Voorst wil 
daarom graag weten hoe u de 
huidige verkeerssituatie in de 
Michiel de Ruyterstraat ervaart. 
Maakt u (vaak) gebruik van 
deze weg? Geef dan uw me-

ning door de korte enquête op 
voorst.nl/enquete in te vullen. 
Of scan de QR-code met uw 
telefoon. Op een digitale kaart 
is het mogelijk om wensen, 
suggesties voor verbeteringen 
en door u ervaren knelpunten 
op de Michiel de Ruyterstraat 
aan te geven. Ook opmerkin-
gen over locaties rondom de 
Michiel de Ruyterstraat, die 
mogelijk van invloed zijn op 
de komende werkzaamheden, 
zijn welkom .  ■
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* Tegen de genoemde toestem-
mingverlening door het college 
van burgemeester en wethou-
ders of de burgemeester kan 
een belanghebbende bezwaar 
indienen bij het college van 

burgemeester en wethouders (of 
de burgemeester, afhankelijk van 
degene die het besluit heeft ge-
nomen), Postbus 9000, 7390 HA 
Twello, binnen zes weken na de 
datum van verzending van het be-

sluit aan de aanvrager. 

Voor informatie over een besluit 
en de datum van verzending van 
het besluit belt u 0571-27 99 11. 
Omdat een bezwaarschrift geen 

schorsende werking heeft, kan ook 
een verzoek tot een voorlopige 
voorziening worden gericht aan: 
de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Gelderland, Team be-
stuursrecht, Postbus 9030, 6800 

EM Arnhem.

▪ De balie VROM is op werkdagen 
geopend van 8.30 uur tot 12.15 
uur, 0571-27 93 37. 

De gemeente Voorst geeft alle officiële bekendmakingen in elektronische vorm volledig weer op voorst.nl en daarnaast in 
verkorte vorm in de Voorstwijzer. De ontvangen aanvragen en meldingen plus de (ontwerp)besluiten staan per rubriek geor-
dend en als dit mogelijk is op adres. De algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, besluiten die niet tot een of meer 
belanghebbenden zijn gericht en beleidsnota’s staan daarbij in het gemeenteblad. Kijk op voorst.nl/actueel/bekendmakingen 
voor meer informatie. Heeft u geen computer of internet? Neem dan contact op met de gemeente Voorst via 0571-27 99 11 
of kom langs bij de receptie van het gemeentehuis.

bekendmakingen
Week 03: 15-01-2020

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

de Zanden 167 in Teuge Jubileumfeest DJ Sander 25 jaar op 14 maart 2020 van  
20.30-1 uur en 15 maart 2020 van 14-19.30 uur

Vergunning verleend* BW-2019-0261

Lathmerweg 4 in Wilp Bazaar met rommel- en boekenmarkt op 5 april 2020 van  
12-16 uur

Vergunning verleend* BW-2020-0001

Maatwerkvoorschriften

Koningin Wilhelminastraat 22 in Terwolde Maatwerkvoorschriften aanleg IT riolering naast bestaande  
riolering

Besluit genomen Z-HZ_MLBI-2020-0003

Schoolstraat, Ieuwland en S. Schotanusstraat 
in Terwolde

Maatwerkvoorschriften aanleg hoofdriool en herinrichting Besluit genomen Z-HZ_MLBI-2020-0002

Melding besluit lozen buiten inrichtingen

Koningin Wilhelminastraat 22 in Terwolde Bemaling bij rioolreconstructie Melding ontvangen Z-HZ_MLBI-2020-0003

Schoolstraat, Ieuwland en S. Schotanusstraat 
in Terwolde

Bemaling bij rioolreconstructie Melding ontvangen Z-HZ_MLBI-2020-0002

Melding mobiel breken bouw- en sloopafval

Duistervoordseweg 21-23 in Twello Inzetten mobiele puinbreekinstallatie van 6 januari t/m 6 april 
2020

Melding ontvangen SXO-2019-0379

Milieumelding

Wilpsedijk 14 in Wilp Staken verkoop vuurwerk Melding ontvangen Z-MELD840-2019-001421

Omgevingsvergunning

Boevenbrinkstraat 11-11A in Terwolde Oprichten, wijzigen of uitbreiden installatie voor het fokken, 
mesten of houden van dieren

Vergunning verleend* SXO-2019-1117

Gravenstraat 17 in Voorst Kappen twee bomen Vergunning verleend* SXO-2019-1140

H.W. Iordensweg 67 in Twello Kappen tamme kastanjeboom Vergunning verleend* SXO-2019-1110

Kadijk 9 in Terwolde Bouwen bedrijfsruimte Aanvraag ontvangen SXO-2020-0002

Middendijk 21 in Nijbroek Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0008

Molenweg 29 in Terwolde Dempen sloot Vergunning verleend* SXO-2019-0971

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

Proceduretermijn verlengd* SXO-2019-1102

Polveensweg 23 in Klarenbeek Verbouwen boerderij tot woonhuis Vergunning verleend* SXO-2019-1074

Rozenhofstraat 3 in Steenenkamer Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0004

Schakerpad 17 in Twello Verbouwen en verduurzamen schuur Aanvraag ontvangen SXO-2020-0006

Terwoldseweg 38 in Twello Kappen twee bomen Vergunning verleend* SXO-2019-1120

Sloopmelding

Kortenaerstraat 32 in Twello Verwijderen asbesthoudende vloerluiken woning en berging Melding ontvangen SXO-2020-0001

Schakerpad 17 in Twello Deels slopen schuur Melding ontvangen SXO-2020-0005

Wijkseweg 86 in Terwolde Verwijderen asbesthoudende pijp schoorsteenkanaal Melding ontvangen SXO-2019-1244

RECTIFICATIE

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Omgevingsvergunning

Avervoordseweg 9 in Terwolde Uitbreiden werktuigenberging Aanvraag ontvangen SXO-2019-1192

Dit had moeten zijn:

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Omgevingsvergunning

Avervoordseweg 9 in Terwolde Uitbreiden werktuigenberging en kappen drie populieren Aanvraag ontvangen SXO-2019-1192
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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

Starterslening Gemeente Voorst

Als starter is het mogelijk om in 
de gemeente Voorst een star-
terslening af te sluiten. Met deze 
starterslening is het misschien wél 
mogelijk om uw gewenste woning 
te financieren. Met de startersle-
ning leent u een hoger totaalbe-
drag. De starterslening overbrugt 
namelijk het verschil tussen de 
aankoopkosten van de woning en 

het bedrag dat u als starter maxi-
maal mag lenen. Afhankelijk van 
uw inkomen bedraagt de lening 
maximaal 20% van de verwervings-
kosten van de woning, tot maxi-
maal € 30.000.

Voorwaarden starterslening
▪ Voor personen jonger dan 35 
jaar, die voor het eerst een wo-

ning kopen in de gemeente Voorst. 
▪ De hypotheek wordt met 
de Nationale Hypotheek Ga-
rantie (NHG) verstrekt (NHG 
kostengrens is € 310.000) 
▪ Wanneer u energiebesparende 
voorzieningen toepast, dan geldt 
een verruiming van de kosten-
grens tot maximaal € 328.600. 
▪ U betaalt de eerste drie jaar geen 

maandlasten over de aanvullende 
lening. Na drie jaar wordt uw in-
komen getoetst. Bent u meer gaan 
verdienen of heeft u een meever-
dienende partner gekregen? Dan 
betaalt u meer rente en aflossing.

Meer informatie
Meer informatie: voorst.nl , Wonen, 
Ruimtelijke ontwikkeling, Bouwen 

en Wonen, Wonen, Wonen in de 
gemeente Voorst, Starterslening. 
Heeft u vragen? Neem gerust con-
tact op met de gemeente Voorst, 
Wouter IJsseldijk: w.ijsseldijk@
voorst.nl , 0571-27 98 48. Ook de 
plaatselijke makelaars, hypotheek-
bemiddelaars en de bank informe-
ren u graag over de mogelijkheden 
van de starterslening.  ■


