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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Besluitenlijst raadsvergadering 7 december 

Besluiten
▪	 Motie	over	ambitie	en	potentie	RES	1.0	van	Gemeente	Belangen,	VVD-Liberaal2000	en	D66
▪	 Motie	over	zon	op	daken	2.0	van	Gemeente	Belangen,	VVD-Liberaal2000	en	D66
▪	 Motie	over	zoekgebieden	voor	windmolens,	waaronder	de	Voorster	Klei,	van	VVD-Liberaal2000,	
Gemeente	Belangen	en	D66

Verworpen	motie
▪		 Motie	 “Aanhoudende	 koude	 wind”	 over	 vluchtelingenkinderen	 van	 Lijst	 Arend. 
De	motie	is	verworpen	met	5	stemmen	voor	(PvdA-GroenLinks,	D66,	Lijst	Arend,	Fractie	Suelmann)	
en	12	stemmen	tegen	(Gemeente	Belangen,	VVD-Liberaal2000).

Informatie
Scan	de	QR	code	met	uw	tablet	of	smartphone	om	direct	bij	de	besluitenlijst	te	komen	
op	voorst.raadsinformatie.nl.	
De	videotulen		van	de	raadsvergadering		van		7	december	2020	kunt	u	terugkijken	via	
voorst.raadsinformatie.nl.	In	de	kalender	klikt	u	dan	op	de	gewenste	datum.	
Heeft	u	vragen?	Neem	contact	op	met	de	raadsgriffier,	
Bernadette	Jansen:	0571-27	92	17	of		per	e-mail:	raad@voorst.nl

Raadsvergadering	14	december
Op	maandag	14	december	heeft	de	gemeenteraad		digitaal	vergaderd.	De	videotulen		van	deze	verga-
dering	kunt	u	terug		kijken		in	het	raadsinformatiesysteem	Politiek	Portaal	via	voorst.raadsinformatie.
nl		In	de	kalender	klikt	u	dan	op	de	gewenste	datum.	Hier	staan	ook	de	besluiten	die	genomen	zijn.		
Vragen	 over	 	 Politiek	 Portaal?	 Neem	 dan	 contact	 op	 met	 de	 griffie	 via	 0571-27	 93	 87. 

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	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	kunt	u	de	digitale	vergaderingen	live	volgen	(beeld	+	geluid).	In	de	kalender	
kiest	u	de	vergadering	van	uw	keuze.	Daarna	klikt	u	op	‘live’.
▪	 maandag	11	januari	19.30	uur	 ronde-tafelgesprekken
▪	 maandag	25	januari	19.30	uur	 raadsvergadering 

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?	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.

Houd	rekening	met	elkaar!

Winkelen	en	boodschappen	doen	
is	dit	jaar,	vanwege	het	corona-
virus,	anders	dan	normaal.	Laten	
we	met	elkaar	de	drukte	sprei-
den,	ga	ook	eens	in	de	ochtend	of	
doordeweeks	uw	aankopen	doen.	
Kom	zoveel	mogelijk	alleen.	Doe	
uw	boodschappen	doelgericht	en	
vermijd	drukke	plekken.	Heeft	u	
gezondheidsklachten	of	zit	u	in	
thuisquarantaine?	Bestel	dan	uw	
boodschappen	online	bij	de	lo-

kale	winkelier.	Zo	zorgen	we	voor	
elkaar	en	kunnen	we	allemaal	op	
een	fijne	en	veilige	manier	onze	
boodschappen	doen.	

Wees	loyaal,	koop	lokaal
Steun	onze	ondernemers,	door	
zoveel	mogelijk	uw	 inkopen	te	
doen	bij	de	ondernemers	 in	uw	
eigen	dorp.	Geef	ook	tijdig	uw	
bestelling	door	als	dit	mogelijk	
is.	■

Openingstijden	rond	de	feestdagen

Het	gemeentehuis,	de	frontoffice	
van	het	Maatschappelijk	Netwerk	
Voorst	(MNVoorst)	en	het	Centrum	
voor	Jeugd	en	Gezin	(CJG)	Voorst	
in	het	Kulturhus,	hebben	afwij-
kende	 openingstijden	 rond	 de	
feestdagen.	Tijdens	de	openings-
tijden	zijn	het	gemeentehuis	en	de	
frontoffice	van	het	MNV	en	het	CJG	
alleen	op	afspraak	geopend.	On-
line	en	telefonisch	zijn	we	gewoon	
bereikbaar.	Maak	eerst	online	of	
telefonisch	een	afspraak	om	langs	
te	komen.

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	frontof-
fice	CJG:	0571-74	51	50

Rond	kerst
-	 Het	gemeentehuis	is	op	don-

derdag	24	december	geopend	
van	08.30	uur	tot	12.00	uur.	
Het	gemeentehuis	is	gesloten	
vanaf	 donderdagmiddag	 24	
december	12.00	uur	tot	maan-
dag	28	december	08.30	uur.	

-	 De	Frontoffice	van	het	MNV	en	
het	CJG	in	het	Kulturhus	is	op	
donderdag	24	december	ge-
opend	van	08.30	uur	tot	12.30	
uur.	De	Frontoffice	is	gesloten	
vanaf	 donderdagmiddag	 24	
december	12.30	uur	tot	maan-
dag	28	december	08.30	uur.	

Rond	de	jaarwisseling
-	 Het	gemeentehuis	is	op	don-
derdag	31	december	geopend	
van	08.30	uur	tot	12.00	uur.	
Het	 gemeentehuis	 is	 geslo-
ten	 vanaf	donderdagmiddag	
31	 december	 12.00	 uur	 tot	
maandag	4	januari	08.30	uur.

-	 De	Frontoffice	van	het	MNV	en	
het	CJG	in	het	Kulturhus	is	op	
donderdag	31	december	ge-
opend	van	08.30	uur	tot	12.30	
uur.	De	Frontoffice	 is	geslo-
ten	 vanaf	donderdagmiddag	
31	 december	 12.30	 uur	 tot	
maandag	4	januari	08.30	uur.	

Spoedeisende	zaken
Bij	 spoedeisende	 zaken	 in	 de	
openbare	ruimte	 (zoals	een	ge-
vaarlijke	 wegverzakking,	 een	
rioolverstopping	 of	 een	 omge-
waaide	 boom)	 die	 niet	 kunnen	
wachten	 tot	 de	 eerstvolgende	
werkdag,	belt	u	de	Calamiteiten-
lijn	0571-27	37	60	(24	uur	per	
dag).	

Tijdens	 de	 feestdagen	 en	 bui-
ten	de	openingstijden	zijn	Veilig	
Thuis	en	Spoedeisende	Zorg	(voor	
jeugd)	via	de	gebruikelijke	tele-
foonnummers	bereikbaar:
Als	er	sprake	is	van	dreigend	ge-
weld:	bel	de	politie	112	of	Veilig	
Thuis	0800	-20	00
Spoedeisende	Zorg	(voor	 jeugd)	
0900	–	99	55	599
Spoedeisende	 hulp	 bij	 psy-
chiatrische-	 en	 psychosociale	
problemen:	 via	 dienstdoende	
huisarts(enpost)		■



voorstwijzer
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	7	december	2020	tot	en	met	
vrijdag	11	december	2020.

Bekendmakingen

Week	51:	16-12-2020

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Streilerweg 9 in Wilp Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend

30/11/20

Z-20-11361_2020-74543

Teugsewg 7A in Teuge Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend

30/11/20

Z-20-11217_2020-74545

Wijziging milieuvergunning 

Middendijk 70 in Nijbroek Wijzigen enige ventilatoren en plaatsen houtgestookte cv-
kachel stallen

Vergunning verleend Z-WIJZ-2020-001359

Omgevingsvergunning

Bandijk 13 in Terwolde Verleggen inrit Vergunning verleend SXO-2020-0697

Bandijk 69 in Terwolde Realiseren dakopbouw op bestaande uitbouw Vergunning verleend SXO-2020-0504

Beethovenlaan 25 in Twello Aanleggen in-/uitrit Vergunning verleend SXO-2020-0739

Dernhorstlaan 16 in Twello Kappen 4 bomen Vergunning verleend SXO-2020-0710

Dorpsstraat 15 in Twello Verbouwen monumentale woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0791

Eendenkooiweg 10 in Nijbroek Bouwen vrijstaande woning met garage/berging Vergunning verleend SXO-2020-0633

Ganzevlesweg 12 in Teuge Verplaatsen inrit Aanvraag ontvangen SXO-2020-0801

Hessenlaan 28 in Teuge Bouwen rechterhelft twee-onder-een-kapwoning Vergunning verleend SXO-2020-0627

Hessenlaan 30 in Teuge Bouwen linkerhelft twee-onder-een-kapwoning Vergunning verleend SXO-2020-0628

Holthoevensestraat 22A in Teuge Bouwen kapschuur Aanvraag ontvangen SXO-2020-0802

Johan Willem Frisostraat 26 in Twello Verplaatsen inrit Vergunning verleend SXO-2020-0675

Kruisvoorderweg 4 in Twello Kappen 6 eiken Vergunning verleend SXO-2020-0648

Leusvelderweg 2 in Voorst Vervangen deeldeur raam door 1 raam met spijl en aanbrengen 
luiken binnenkant staldeuren

Vergunning verleend SXO-2020-0665

Mercurius 25 in Twello Bouwen carport Vergunning verleend SXO-2020-0695

Middendijk 68 en 70 Nijbroek Actualiseren milieuvoorschriften Vergunning verleend SXO-2020-0605

Nabij Kamperfoeliestraat 32 in Voorst Kappen boom Vergunning verleend SXO-2020-0670

Oude Rijksstraatweg 4A in Twello Verbouwen en in gebruik nemen pand als kinderopvang Aanvraag ontvangen SXO-2020-0795

Park van Teuge F2/K12 in Teuge Bouwen linkerhelft twee-onder-een-kapwoning Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0661

Park van Teuge kavel 11 Fase 2 in Teuge Bouwen rechterhelft twee-onder-een-kapwoning Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0662

Park van Teuge kavel 25 Fase 2 in Teuge Bouwen rechterhelft twee-onder-een-kapwoning Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0669

Park van Teuge kavel 26 Fase 2 in Teuge Bouwen linkerhelft twee-onder-een-kapwoning Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0668

Parkelerweg 15 in Twello Uitbreiden woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0803

Polveensweg 17 in Klarenbeek Kappen 3 bomen Vergunning verleend SXO-2020-0722

Quabbenburgerweg 1 in Twello Bouwen vrijstaande woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0806

Rijksstraatweg 106 in Voorst Wijzigen entree en badkamer Vergunning verleend SXO-2020-0698

Rijksstraatweg 57 in Voorst Kappen boom Vergunning verleend SXO-2020-0745

Tijmstraat in Voorst Kappen 6 esdoorns Aanvraag ontvangen SXO-2020-0792

Tussen Voordersteeg en Vermeersweg in 
Twello

Aanleggen fietspad langs de Fliert Vergunning verleend SXO-2020-0130

Twelloseweg 45 in Terwolde Aanbrengen dakisolatie Aanvraag ontvangen SXO-2020-0807

Twelloseweg 68 in Terwolde Plaatsen zonnepanelen in het land Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0667

van Goghstraat 36 in Twello Plaatsen dakopbouw op bestaande uitbouw Aanvraag ontvangen SXO-2020-0800

van Hogendorpstraat 38 in Twello Realiseren entree Vergunning verleend SXO-2020-0737

Veenhuisweg 61A in Twello Bouwen linkerhelft twee-onder-een-kapwoning Vergunning verleend (revisie) SXO-2020-0622

Veenhuisweg 61B in Twello Bouwen rechterhelft twee-onder-een-kapwoning Vergunning verleend (revisie) SXO-2020-0621

Voordersteeg 33 in Wilp Bouwen woning (wijzigingsaanvraag op SXO-2020-0027) Vergunning verleend (revisie) SXO-2020-0190

Vundelaarsweg 4A in Wilp Uitbreiden schuur Vergunning verleend (revisie) SXO-2019-0522



voorstwijzer voorstwijzer

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	bekendma-
king/publicatie	niet	op	overheid.nl	
staan?	Neem	dan	gerust	contact	op	
met	de	gemeente	Voorst:	0571-27	
99	11.	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	
mogelijk	op	overheid.nl	
LET	OP:	door	een	landelijke	sto-
ring	in	de	app	'Over	uw	buurt'	ko-
men	niet	alle	berichten	via	deze	

app	goed	door.	Daarom	adviseren	
wij	u	om	voorlopig	geen	gebruik	te	
maken	van	de	app	'Over	uw	buurt'.

Op	overuwbuurt.overheid.nl	kunt	
u	 zich	 aanmelden	 voor	 een	 e-
mailservice.	Met	enkele	stappen	
schrijft	u	zich	in.	U	ontvangt	dan	
dagelijks	per	e-mail	een	overzicht	
van	besluiten	en	andere	berich-
ten	die	onder	meer	gemeenten,	
provincies	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	behandelen	

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	tijdelijk	
niet	bij	aanwezig	zijn.	Een	tele-
fonische	toelichting	geven	mag	
natuurlijk	wel.

Houd	 er	 als	 derde	 belang-
hebbende	 rekening	 mee	 dat	
een	 ingediend	 bouwplan	 al	
behandeld	 kan	 zijn	 in	 een	
welstandsvergadering.

Zeedijk 11 in Nijbroek Bouwen werktuigenberging Vergunning verleend SXO-2020-0646

Zutphenseweg 35 in Klarenbeek Legaliseren bijgebouwen en paardenbak Ontwerpvergunning SXO-2020-0271

Sloopmelding

Enkweg 3 in Voorst Slopen schuur met asbesthoudend dak Melding ontvangen SXO-2020-0796

Kortenaerstraat 31 in Twello Verwijderen asbesthoudende dakbedekking berging Melding ontvangen SXO-2020-0793

Rembrandtstraat 6 in Twello Verwijderen asbesthoudende toepassingen Melding ontvangen SXO-2020-0810

Stationsdwarsstraat 10 in Twello Verwijderen asbesthoudende toepassingen Melding ontvangen SXO-2020-0797

Verkeersbesluit

(Deel van) Molenallee nabij Posterenk Invoering maximumsnelheid van 60 km/u Besluit genomen Z-20-11912_2020-70933

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.		■

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	MN-
Voorst
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?	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		■

Inzameling	kerstbomen

Inwoners	van	de	gemeente	Voorst	
kunnen	 na	 de	 feestdagen	 gratis	
hun	kerstboom	inleveren.	Dit	kan	
tijdens	de	KCA	op	vrijdag	8	januari	
tussen	15.00	en	18.00	uur	op	het	
parkeerterrein	van	Sportpark	Zui-
derlaan,	Zuiderlaan	5	in	Twello.	

Verwijder	potten	en	plastic	en	ver-
geet	niet	eerst	de	slingers,	haakjes	
en	engelenhaar	uit	de	kerstboom	te	
verwijderen!			■
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	Ophalen	grof	huisvuil	en	grof	groenafval

Eens	in	de	vier	weken	op	vrijdag	haalt	Circulus	Berkel	grof	huisvuil	
en	grof	groen	afval	op	in	de	gemeente	Voorst.	Als	u	grof	vuil	wilt	
laten	ophalen,	dan	moet	u	dit	vooraf	aanmelden	én	betalen.	Zie	de	
website	van	de	gemeente	Voorst	voor	meer	informatie:	
voorst.nl/afval-duurzaamheid-milieu/afval/grofvuil-en-grofgroen	

De	ophaaldata	van	grof	huisvuil	en	grof	groen	afval	in	2021	zijn:
▪	 15	januari	2021
▪	 12	Februari	2021
▪	 12	Maart	2021
▪	 9	April	2021
▪	 7	Mei	2021
▪	 4	Juni	2021
▪	 2	Juli		2021
▪	 30	Juli	2021
▪	 27	Augustus	2021
▪	 24	September	2021
▪	 22	Oktober	2021
▪	 19	November	2021
▪	 17	December	2021
▪	 14	Januari	2022

afvalinformatie

Zorgverzekering	voor	inwoners	met	een	laag	
inkomen
Inwoners	van	de	gemeente	Voorst	
met	een	netto	inkomen	tot	125%	
van	 de	 bijstandsnorm	 kunnen	
in	 aanmerking	 komen	 voor	 de	
Gemeentepolis.	 Deze	 collec-
tieve	 zorgverzekering	 heeft	 de	
gemeente	met	Salland	Zorgver-
zekeringen	 afgesloten.	 De	 Ge-
meentepolis	biedt	aantrekkelijke	
voordelen.	Via	gezondverzekerd.
nl/voorst	kunt	u	de	premie	bere-
kenen	en	u	aanmelden.

Voordelen	en	vergoedin-
gen	van	de	Gemeentepolis
De	Gemeentepolis	heeft	meerdere	
voordelen:
▪	Een	zorgverzekering	met	extra	
ruime	vergoedingen.

▪	Geen	eigen	risico.
▪	De	 gemeente	 Voorst	 betaalt	
mee	aan	uw	zorgverzekering.

▪	U	 hoeft	 bijna	 niets	 voor	 te	
schieten;	vrijwel	alle	rekenin-
gen	 gaan	 rechtstreeks	 naar	
Salland	Zorgverzekeringen.

▪	Kinderen	tot	18	jaar	zijn	gra-
tis	meeverzekerd	voor	de	ba-
sisverzekering.	 Ook	 voor	 de	
uitgebreide aanvullende en 
tandartsverzekering	als	u	deze	
heeft	afgesloten.	

Daarnaast	biedt	de	Gemeentepolis	
extra	vergoedingen:

▪	 Vijf	extra	behandelingen	algeme-
ne	fysiotherapie	en	oefentherapie	
per	kalenderjaar.

▪	 Maximaal	€	75	extra	vergoeding	
van	de	kosten	voor	brillen	en	len-
zen	per	2	kalenderjaren.

▪	 Voor	 mondzorg	 een	 aanvul-
ling	 tot	 maximaal	 €	 250,-	 per	
kalenderjaar.	

Stap	over	voor	1	januari
Komt	 u	 in	 aanmerking?	 Stap	 dan	
over	voor	1	 januari	2021.	Salland	
Zorgverzekeringen	zegt	uw	huidige	
zorgverzekering	automatisch	voor	
u	op.	Lopende	machtigingen	bij	uw	
huidige	 zorgverzekeraar	 worden	
overgenomen.

Meer	informatie	en	
aanmelden
Kijk	op	gezondverzekerd.nl/voorst	
voor	meer	informatie,	de	premiebe-
rekening	en	om	u	aan	te	melden.	Wilt	
u	weten	of	u	 in	aanmerking	komt	
voor	de	Gemeentepolis?	Neem	dan	
contact	op	met	de	gemeente	Voorst,	
Eva	van	Dijk:	0571-27	92	81.		■

Randweg	Twello	in	voorbereiding

De	voorbereidingen	voor	de	door-
trekking	 van	 de	 randweg	 aan	 de	
westzijde	van	Twello	komen	in	een	
nieuwe	fase.	Na	het	raadsbesluit	in	
2017,	waarin	de	gemeenteraad	ak-
koord	ging	met	de	keuze	voor	het	
doortrekken	van	de	westelijke	rand-
weg	 om	 Twello	 met	 spooronder-
doorgang	en	de	daarmee	samenhan-
gende infrastructurele maatregelen 
aan	de	bestaande	wegen,	zijn	er	vele	
en	grote	stappen	gezet.

Intensief	overleg	ProRail	en	
provincie	Gelderland
Het	college	van	B&W	heeft	intensief	
overleg	gevoerd	met	ProRail	en	de	
provincie	Gelderland	 over	 de	 uit-
voering	en	financiering	van	de	door-
trekking	van	de	westelijke	randweg	
Twello.	Daarom	informeert	het	col-
lege	nu	de	gemeenteraad	over	het	
doorlopen	proces,	het	voorliggende	
plan	en	de	resultaten	uit	de	over-
leggen	met	ProRail	en	de	provincie	
Gelderland.	Het	college	stelt	de	raad	
voor	om	het	overleg	over	de	door-
trekking	van	de	randweg	Twello	en	
maatregelen	aan	het	spoor	voort	te	
zetten	om	tot	uitvoering	te	komen.	

Veiligheid,	leefbaarheid	en	
bedrijventerreinen 
In	de	 jaren	 ’80	en	 ’90	besloot	de	
gemeenteraad	 tot	 aanleg	 van	 een	
randweg	aan	de	zuid-	en	westkant	
van	Twello.	Met	als	doel:	

▪	 het	 doorgaande	 verkeer	 en	 het	
vrachtverkeer	om	de	kern	Twello	
te	leiden;	

▪	 lokale	bedrijventerreinen	 recht-
streeks	 aan	 te	 sluiten	 op	 het	
hoofdwegennet;	

▪	 Twello-centrum	verkeersluwer	te	
maken;

▪	 de	veiligheid	en	leefbaarheid	bin-
nen	Twello	te	verbeteren.	

Met	de	Zuiderlaan	en	Westerlaan	is	
twee	derde	van	de	gewenste	randweg	
Twello	al	aangelegd.	Voor	het	nog	
ontbrekende	deel,	 tussen	de	Wes-
terlaan	en	de	Rijksstraatweg	(N344),	
is	een	MER-studie	‘Randweg	Twello’	
uitgevoerd	en	de	studie	 ‘Een	ver-

keersveilig	en	leefbaar	Twello’.	
Op	 basis	 van	 deze	 laatste	 studie	
heeft	de	gemeenteraad	in	2017	een	
besluit	genomen	en	een	keuze	ge-
maakt	voor	het	doortrekken	van	de	
westelijke	randweg	om	Twello,	met	
een	spooronderdoorgang	en	met	een	
maximale	bijdrage	van	de	gemeente	
Voorst	van	5	miljoen	euro	(excl.	btw)	
en	de	daarmee	samenhangende	in-
frastructurele maatregelen aan de 
bestaande	 wegen,	 waaronder	 de	
H.W.	Iordensweg	en	de	Molenstraat	
voor	een	bedrag	van	1.5	miljoen	euro	
(excl.	btw).	Vanaf	dit	raadsbesluit	is	
er	 intensief	bestuurlijk	overleg	ge-
voerd	met	ProRail	en	de	provincie	
Gelderland	en	zijn	er	verschillende	
studies	gedaan.
Dit	 heeft	 de	 volgende	 resultaten	
opgeleverd:

Het	Woon-Werk-Leef	plan	
gemeente	Voorst	
Voor	kans	op	een	aanzienlijke	rijks-
bijdrage	voor	doortrekking	van	de	
randweg	met	 tunnel	 heeft	 de	ge-
meente	Voorst,	op	advies	van	en	in	
samenwerking	met	ProRail,	een	in-
tegraal	en	gebiedsgericht	plan	ge-
maakt	met	de	titel	‘Woon-Werk-Leef	
plan	gemeente	Voorst’	 (WWL-plan)	
om	het	woon-	en	werkklimaat	aan-
trekkelijker	en	duurzamer	te	maken	
en	de	veiligheid	op	de	spoorlijnen	in	
de	gemeente	Voorst	verder	te	verbe-
teren.	Doortrekking	van	de	randweg	
Twello,	met	ondertunneling	van	het	
spoor	en	veiligheidsmaatregelen	aan	
het	spoor,	zijn	de	aanleiding	en	kern	
van	dit	plan	met	de	volgende	doelen	
en ambities:
▪	 het	woon-	en	leefklimaat	in	Twello	
en	de	buitengebieden	van	Voorst	
en	Klarenbeek	verbeteren.	

▪	 het	spoor-	en	wegennet	veiliger	
maken	 voor	 treinreizigers,	 ver-
keersdeelnemers,	 inwoners	 en	
recreanten.	

▪	 het	 lokale	vestigingsklimaat	ver-
sterken	en	een	impuls	geven.	

Rijk	reserveert	10	miljoen	
euro	voor	randweg	met	tun-
nel	+	spoormaatregelen
De	 randweg	 Twello	 kan	 op	 twee	

manieren	worden	 doorgetrokken:	
met	een	tunnel	of	met	een	gelijk-
vloerse	overweg.	Een	tunnel	is	vei-
liger,	maar	 is	aanzienlijk	duurder.	
Een	gelijkvloerse	overweg	heeft	ook	
een	positief	effect	op	de	veiligheid	
en	is	daarmee	een	alternatief	voor	
een	tunnel	in	de	randweg.

Voorkeur	tunnel
Een	randweg	met	tunnel,	inclusief	de	
spoormaatregelen	uit	het	WWL-plan,	
heeft	de	voorkeur	van	ProRail	en	het	
college	van	B&W.	De	uitvoeringskos-
ten	hiervan	zijn	geraamd	op	17	mln.	
tot	20	mln.	euro.	Het	rijk	heeft	hier-
voor	 binnen	het	 LVO-programma	
(=	 Landelijk	 Verbeterprogramma	
Overwegen)	 inmiddels	een	bedrag	
van	10	miljoen	euro	gereserveerd.	
De	reserveringen	van	het	Rijk	en	de	
gemeente	Voorst	samen	zijn	onvol-
doende	om	uitvoering	aan	het	plan	
te	kunnen	geven.	

Uitvoering	van	het	WWL-plan	met	
een	randweg	met	een	gelijkvloerse	
overweg	is	geraamd	op	6	mln.	tot	
8	mln.	 euro.	 Genoemde	 reserve-
ring	van	het	rijk	kan	hiervoor	echter	
niet	worden	ingezet,	omdat	het	rijk	
niét	financieel	bijdraagt	in	de	aan-
leg	 van	 gelijkvloerse	 overwegen.	
De	gemeentelijke	reservering	van	5	
miljoen	euro	is	dan	onvoldoende	om	
uitvoering	aan	deze	variant	van	het	
plan	te	kunnen	geven.	

Gedeputeerde	Staten	van	Gelderland	
investeren	niet	in	het	WWL-plan.	Het	
plan	is	volgens	de	provincie	een	lo-
kale	opgave	en	heeft	geen	provin-
ciale	prioriteit.
 
Meer	overleg	om	tot	een	uit-
voerbaar	plan	te	komen	
Bovengenoemd	WWL-plan	geeft	de	
ambities	van	het	college	en	van	Pro-
Rail	weer.	Deze	sluiten	aan	op	het	
landelijke,	provinciale	en	regionale	
beleid	en	bieden	kansen	om	de	vei-
ligheid,	leefbaarheid	en	ontsluiting	
van bedrijventerreinen structureel en 
voor	de	lange	termijn	te	verbeteren. 
Om	deze	kansen	èn	de	reservering	
van	 het	 rijk	 niet	 voorbij	 te	 laten	
gaan,	stelt	het	college	van	B&W	nu	
aan	de	gemeenteraad	voor	om	ver-
der	onderzoek	te	doen,	met	als	doel	
om	samen	met	ProRail	een	haalbaar	
plan	te	formuleren	voor	doortrek-
king	 van	 de	 westelijke	 randweg	
Twello.	Dat	kan	op	2	manieren:	op	
basis	van	meer	(subsidie)bijdragen	
en/of	een	soberder,	goedkoper	plan	
met	minder	spoormaatregelen.	De	
reacties	en	mate	van	draagvlak	uit	
de	bevolking	zullen	worden	betrok-
ken	bij	de	keuze	van	de	te	nemen	
maatregelen.

Extra	informatie?
De	brochure	‘Het	kan	anders!	Twel-
lo	verbindt’	geeft	alle	maatregelen	
weer	 en	 de	 effecten	 hiervan.	 Alle	
informatie	over	het	WWL-plan,	over	
het	overleg	met	ProRail	en	het	voor-
stel	van	het	college	aan	de	gemeen-
teraad	is	ook	te	lezen	op:	voorst.nl/
westelijke-randweg-twello		■
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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

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	nood-
zakelijk	vanwege	de	 landelijke	
toename	in	het	aantal	corona-
besmettingen.	 Volg	 deze	 op-
roep	 in	het	belang	van	uw	ei-
gen	gezondheid	en	die	van	uw	
medemens.

Eénrichting	looproute
Tijdens	de	vrijdagmarkt	in	Twel-
lo	moeten	bezoekers	zich	nog	
steeds	aan	de	éénrichting	loop-
route houden.	Deze	 looprich-
ting	staat	met	bewegwijzering	
aangegeven.	Op	deze	manier	is	
het	gemakkelijker	om	een	veilige	
afstand	van	elkaar	te	houden.

Veiligheidsmaatregelen
Daarnaast	gelden	er	nog	een	aan-
tal 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	 pin-
pas/smartwatch/	 of	 mobiele	
telefoon.

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

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


