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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad
Openbare vergadering gemeenteraad 
maandag 27 januari 19.30 uur 
gemeentehuis Twello; H.W. Iordensweg 17

De gemeenteraad debatteert over onderwerpen, die in de meeste gevallen eerder 
in de ronde-tafelgesprekken besproken zijn. In deze vergadering wordt gesproken 
over:
▪ Mutatie fractievertegenwoordiger [besluit]
▪ Aanwijzing griffi  er en locogriffi  er [besluit]
▪ Nieuwe inschaling functie griffi  er [besluit]
▪ Verslag ronde-tafelgesprekken 13 januari 2020 [besluit]
▪ Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 14 januari 2020 [besluit]
▪ Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 20 januari 2020 [besluit]
▪ Afroming reserve reclamebelasting ten gunste van extra subsidie Ondernemers-

vereniging Twello Centrum [fi naal debat]
▪ Ontwikkelingen Kajak-veldje Twello [fi naal debat]
▪ Evaluatie huisvesting, integratie en participatie statushouders 2014 – 2019 en 
 Uitvoering motie De status van statushouders van 17 juni 2019 en informeren 

over Benchmark statushouders [fi naal debat]
▪ Nota evaluatie transities sociaal domein [fi naal debat]
▪ Beantwoording schriftelijke vragen over monitoring Sociaal Domein [fi naal debat]
▪ Evaluatie Nota Mantelzorg en Vrijwillige inzet 2015 [fi naal debat]
▪ Evaluatie uitvoering motie gratis sporten [fi naal debat]
▪ Beantwoording schriftelijke vragen over communicatie bestemmingsplannen 

[fi naal debat]
▪ Uitgangspuntennota 2021 GGD NOG [fi naal debat; voorhangprocedure] 

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 fi nale 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 Pu-
blieksapplicatie. In de raadzaal is WIFI aanwezig, zodat u tijdens de 
vergadering de stukken digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur.

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 
  H.W. Iordensweg 17
maandag 3 februari 19.30 uur ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello 
  H.W. Iordensweg 17
maandag 17 februari 19.30 uur raadsvergadering gemeentehuis Twello 
  H.W. Iordensweg 17

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. 

75 jaar vrijheid in de gemeente Voorst

In 2020 vieren we 75 jaar vrijheid. 
Ook in de gemeente Voorst zijn er 
gedurende dit jaar verschillende ac-
tiviteiten om de vrijheid te herden-
ken, te beleven en te beseff en. Op 
donderdag 23 januari is bijvoorbeeld 
de eerste lezing van de Oudheid-
kundige Kring Voorst, door Theo 
Schaefers: ‘I Flew, I Fell, I Lived’. 
Aanvang van deze lezing, in Brasse-

rie Kriebelz in Terwolde, is om 20.00 
uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur 
en d e entree is gratis. 
Dit is de eerste, van een aantal le-
zingen georganiseerd door de Oud-
heidkundige Kring Voorst. Tijdens 
deze lezingen worden verschillende 
verhalen verteld over de vaak nog 
jonge jongens uit andere wereld-
delen die hun leven waagden in de 

strijd tegen de Duitse vijand om ons 
onze vrijheid terug te geven.  ■

Bomen en struiken van Heg & Landschap

De stichting Heg&Landschap  
zet zich in voor een mooi en rijk 
cultuurlandschap. Dit doet deze 
stichting onder andere met het 
‘boomplantprogramma’. De stich-
ting helpt, tegen een geringe eigen 
bijdrage, met advies en het aller-
beste, inheemse plantgoed. De 
inheemse bomen en struiken zijn 
te gebruiken voor bijvoorbeeld de 
aanleg van een soortenrijk vogel-
bosje, een voedselbos, een perma-
cultuurtuin, een schitterende heg 
of een houtsingel. Het plantgoed 
breekt de wind, trekt insecten en 

verhoogt de biodiversiteit. 

Ruime keuze uit inheemse 
soorten
Alles bij elkaar is er keuze uit 
meer dan 40 inheemse bomen 
en struiken. Bij deze keuze ad-
viseert Heg&Landschap rekening 
te houden met het doel van de 
aanplant, het toekomstige onder-
houd en te kiezen voor soorten 
die van nature in de streek voor-
komen. Kijk op hegenlandschap.
nl/boomplantprogramma voor 
meer informatie.  ■

Vrije sector bouwkavels De Schaker Twello

Op maandag 3 februari 2020 start 
de inschrijfperiode voor de vrije 
sector bouwkavels in het nieuw-
bouwplan De Schaker in Twello. Op 
voorst.nl/twello-de-schaker leest 
u meer informatie over de bouw-
kavels en hoe u inschrijft. De in-
schrijfperiode is van maandag 
3 februari tot 21 februari 2020 
17.00 uur.

Bouwkavels deelplan Oost II
Het laatste deelplan, Oost II, van 

nieuwbouwplan De Schaker in 
Twello wordt in 2020 ontwik-
keld . Dit deelplan, tussen de 
Veenhuisweg en de Voorder-
steeg, bestaat uit 72 projectma-
tig te realiseren woningen en uit 
16 bouwkavels in de vrije sec-
tor. Acht van deze bouwkavels 
zijn bedoeld voor vrijstaande 
woningen. De andere acht ka-
vels zijn voor twee-onder-een-
kap woningen. 
De bouwkavels bieden u de mo-

gelijkheid om, binnen de kaders 
van het bestemmingsplan De 
Schaker, uw eigen woning te 
realiseren. 

Meer informatie
Kijk op 
voorst.nl/twello-de-schaker 
voor meer informatie. Heeft u 
vragen? Neem gerust contact op 
met de gemeente Voorst, Arjan 
Klein: a.klein@voorst.nl , 
0571-27 92 65.  ■
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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, is het 
ook mogelijk een verzoek tot een 
voorlopige voorziening te sturen 
naar: de Voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Gelderland, Team 
bestuursrecht, 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 www.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 04: 22-01-2020

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Adresonderzoek onbekende verblijfplaats (uitschrijven uit Basisregistratie Personen)

Everwijnstraat 25 in Terwolde I. Yalçinkaya Besluit genomen* Z-19-08681_2020-03112

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Holtweg 2 in Wilp Agrarische bestemming wijzigen in woonbestemming Vastgesteld NL.IMRO.0285.20286-VS00

Zwarte Kolkstraat 60 in Wilp Realisatie natuurbegraafplaats mogelijk maken Ontwerp NL.IMRO.0285.20287-OW00 

Milieumelding

Avervoordseweg 9 in Terwolde Uitbreiden werktuigenberging Melding ontvangen Z-MELD840-2019-001603

Boevenbrinkstraat 11A in Terwolde Veranderen veehouderij (veranderen huisvestingssysteem voor  
vleesvarkens en vermindering aantal te houden melk- en kalfkoeien)

Melding ontvangen Z-MELD840-2020-000075

Omgevingsvergunning

Avervoordseweg 9 in Terwolde Uitbreiden werktuigenberging en kappen drie populieren Vergunning verleend* SXO-2019-1192

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

Helmbloem 3 in Twello Bouwen tuinhuisje Aanvraag ontvangen SXO-2020-0014

Kruisakkerweg 10 in Twello Bouwen erker voorzijde woning Vergunning verleend* SXO-2019-1168

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

Rijksstraatweg 75 in Twello Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0013

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

Wassenaer Obdamstraat 4 in 
Twello

Realiseren dakopbouw en muurdoorbraak begane grond Vergunning verleend* SXO-2019-1118

Withagenweg 17 in Wilp Uitbreiden restaurant en escape rooms Ontwerpvergunning SXO-2019-0490

Zonnenbergstraat 9 in Wilp Kappen twee bomen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0012

Zonnenbergstraat 36 in Wilp Bouwen afdak en realiseren wasplaats en dieseltank Proceduretermijn verlengd* SXO-2019-1124

Zonnenbergstraat 36 in Wilp Wijzigen gebruik gebouw en terrein voor verhuur machines en ma-
terieel

Proceduretermijn verlengd* SXO-2019-1138

Zonnenbergstraat 59 in Wilp Kappen twee bomen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0017

Zutphenseweg 35 in Klarenbeek Uitbreiden woning Vergunning verleend* SXO-2019-1132

Overig

Marktplein in Twello Standplaats verkoop Syrische producten/gerechten en patat op  
dinsdagen

Vergunning ingetrokken* Z-19-07910_2020-01006

Marktplein in Twello Standplaats verkoop honing en hakhoning op de weekmarkt op  
vrijdagen

Vergunning verleend* Z-20-00217_2020-01030

Sloopmelding

Burgemeester van der Feltzweg 
106 in Twello

Slopen aanbouw Melding ontvangen SXO-2020-0016

Informatieavond nieuw verkeersbeleid

Op woensdag 29 januari 2020 
organiseert de gemeente Voorst 
een informatiebijeenkomst in het 
gemeentehuis over het nieuwe 
verkeersbeleid, Programma Mobi-
liteit 2020-2030. U bent van harte 
welkom! De presentatie start om 
20.00 uur, de inloop met koffie 
en thee is vanaf 19.30 uur. Na de 
presentatie is er gelegenheid om 
in gesprek te gaan over het ver-

keersbeleid. En u krijgt informatie 
over het indienen van een reactie 
of zienswijze op het Ontwerp Pro-
gramma Mobiliteit. 

Programma Mobiliteit
In 2018 hebben inwoners, belang-
stellenden en belangenverenigin-
gen de gemeente Voorst geholpen 
bij het evalueren van het Voorster 
Verkeersbeleid. Daarna heeft de 

gemeenteraad in 2019 het eva-
luatierapport vastgesteld. In de 
tweede helft van 2019 is er vol-
op gewerkt aan het nieuwe ver-
keersbeleid dat verder gaat onder 
de naam ‘Programma Mobiliteit 
2020-2030’. Tijdens de informa-
tiebijeenkomst hoort u meer over 
de keuze van deze naam. In dit 
programma geeft de gemeente 
haar visie op verkeer en vervoer 

voor de komende 10 jaar. Het be-
schrijft hoe de gemeente werkt 
aan een veilige en goed bereik-
bare gemeente, per fiets, te voet, 
per bus of trein en per auto. Het 
Ontwerp Programma Mobiliteit is 
van 9 januari tot 20 februari 2020 
ter inzage. In deze periode is het 
mogelijk om een reactie of ziens-
wijze in te dienen. Daarna wordt in 
april of mei 2020 het Programma 

Mobiliteit voorgelegd aan de ge-
meenteraad voor besluitvorming. 

Meer informatie
Kijk op voorst.nl/nl/wonen/
groen-water-en-infrastructuur/
infrastructuur/programma-mo-
biliteit-2020-2030 voor meer in-
formatie over het Programma Mo-
biliteit en over de mogelijkheden 
om een zienswijze in te dienen.  ■
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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

Gemeente tijdelijk in voormalig Veluws College (en Kulturhus)

Vanaf 2 maart 2020 is de ge-
meente tijdelijk gehuisvest in de 
oudbouw Veluws College, Hiet-
weideweg 20 in Twello. De me-
dewerkers van het sociaal domein 
verhuisden al eerder dit jaar naar 
het Kulturhus, Jachtlustplein 11 
in Twello. 

Tijdelijke verhuizing
Aanleiding voor de verhuizing zijn 
de werkzaamheden voor de reno-
vatie 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 verbou-

wing van het gemeentehuis goed 
op peil blijft. Daarom is gezocht 
naar een passende tijdelijke huis-
vesting in Twello. 
Voor het sociaal domein is die ge-
vonden in het Kulturhus. Inwoners 
kunnen hier terecht voor bijvoor-
beeld het aanvragen van een uit-
kering of als zij een medewerker 
van werk en inkomen of onderwijs 
willen spreken. 
Voor alle andere vragen zijn in-
woners vanaf 2 maart welkom in 
het tijdelijke gemeentehuis aan 
de Hietweideweg 20. De mede-
werkers, het college van burge-
meester en wethouders, en de 
raad zijn vanaf 2 maart hier tij-
delijk werkzaam in de oudbouw 
Veluws College. Wilt u langs ko-
men? Dan is het prettig als u van 

tevoren telefonisch via 0571-27 
99 11 een afspraak maakt. De 
parkeermogelijkheden staan met 
borden aangegeven. 
Naar verwachting zijn de werk-
zaamheden aan het gemeente-
huis in maart 2022 afgerond en 
dan verhuizen alle medewer-
kers terug naar het vernieuwde 
gemeentehuis. 

Contact
Bezoekadres tijdelijke locatie 1, 
vanaf 2 maart 2020: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 afdelin-
gen gemeentehuis:
maandag t/m vrijdag 8.30 – 12.15 
uur
Bezoekadres tijdelijke 
locatie 2 vanaf heden:
Sociaal Cultureel Centrum 
Kulturhus
Jachtlustplein 11, 7391 BW Twello 
0571-74 51 11
Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag 08.30 – 
12.30 uur   ■


