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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad
Besluitenlijst raadsvergadering 23 maart 
De gemeenteraad heeft kort vergaderd op 23 maart. 
 
Besluiten
■	 Bommenregeling	2019	
■	 Bestemmingsplan	Wellinkhofweg	14,	Terwolde
■	 Bestemmingsplan	Polveensweg	23-25,	Klarenbeek
■	 Nieuwe	inschaling	functie	griffier
■	 Benoeming	plaatsvervangend	voorzitter	van	de	raad	/	lid	werkgeverscommissie
■	 Verordening	rechtspositie	raads-	en	commissieleden	gemeente	Voorst	2019
■	 Verslag	informatieve	beeldvormende	bijeenkomst	20	januari	2020
■	 Verslag	 ronde-tafelgesprekken	 2	maart	 2020,	 met	 uitzondering	 van	 het	 deel	 over	 het	
krantendistributiepunt

■	 Bestemmingsplan	Derde	herziening	De	Schaker	Twello

Informatie
Op	voorst.raadsinformatie.nl.	kunt	u	de	vergaderstukken	en	de	besluitenlijst	bekijken.	In	de	ka-
lender	klikt	u	op	de	gewenste	datum.	

Hoe	komt	u	in	contact	met	de	politiek	in	Voorst?	
In	verband	met	de	richtlijnen	rond	het	corona	virus	kunt	u	alleen	telefonisch	of	per	e-mail	contact	
opnemen	met	raadsleden	en	raadsfracties.

Raadsfracties
De	contactgegevens	zijn:	 
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
■	 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.

Vergaderingen
De	vergaderingen	van	de	raad	t/m	6	april	zijn	vervallen.	Kijk	regelmatig	op	voorst.nl	voor	actuele	
informatie.

E-mail	service	raadsstukken
Wilt	u	zich	aanmelden	voor	de	e-mail	service	raadsstukken?	Stuur	dan	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.

VOORST	GAAT	VOOR	DUURZAAM

Autodeelwedstrijd	‘Auto	
van	de	Straat’
Het	 delen	 van	 een	 elektrische	
auto heeft veel voordelen. De 
Provincie	Gelderland	en	Natuur	
&	Milieu	willen	zoveel	mogelijk	
mensen kennis laten maken met 
deze	 voordelen.	Daarom	orga-
niseren	ze	samen	de	actie	‘Auto	
van	de	Straat’.	Buren	kunnen	hun	
straat	tot	2	april	2020	opgeven	
om kans te maken op een elektri-
sche	deelauto	voor	zes	maanden.	
Drie straten krijgen een elektri-
sche	deelauto	die	bij	gebruik	
€	2,50	per	uur	kost.	De	elektri-
sche	laadpalen	worden	verzorgd.	
De	straat	die	de	deelauto	het	bes-
te	gebruikt	en	daarover	commu-
niceert,	mag	de	deelauto	daarna	
nog eens vier maanden langer in 
deelgebruik	houden.	

Voordelen	deelauto
Autodelen	is	hét	alternatief	voor	
het	 bezit	 van	 een	 eigen	 auto.	
Het	is	schoner,	goedkoper	en	de	

milieubelastende	autoproductie	
neemt af. Ook is er meer ruimte 
op	straat.	Uit	onderzoeken	blijkt	
dat	niet-gedeelde	auto’s	gemid-
deld	95%	van	de	tijd	stil	staan.	Dit	
vraagt een groot aantal parkeer-
plaatsen ten koste van groen en 
mooie	speelplekken	in	wijken.	

Eerste	proef	succesvol
In	2019	is	in	Noord-Brabant	een	
eerste	proef	met	elektrisch	au-
todelen	geweest.	Vier	maanden	
deden	 40	 huishoudens	 in	 drie	
straten	mee.	Twee	straten	gingen	
door	na	afloop	van	de	wedstrijd.	
Zij	maken	nu	permanent	gebruik	
van	deelauto’s.

Aanmelden
Bewoners	van	straten	in	Gelder-
land	die	mee	willen	doen	kunnen	
zich	tot	2	april	2020	via	
rijelektrisch.natuurenmilieu.nl	
opgeven. Hier staan ook de spel-
regels	van	de	actie	‘Auto	van	de	
Straat’.		■

Opruimen die hondenpoep!

Kinderen	spelen	graag	buiten	in	het	
gras.	Lekker	een	balletje	trappen,	
rennen,	klimmen	en	verstoppertje	
doen. Dat is niet alleen heel leuk 
maar	ook	goed	voor	hun	gezond-
heid.	Kinderen	die	regelmatig	bui-
ten	spelen,	eten	en	slapen	beter.	
Maar	 als	 kinderen	 schrikken	 van	
loslopende honden en hondenpoep 
is	het	speelplezier	van	de	kinderen	
gauw	afgelopen.	Al	rennend	uitglij-
den	over	de	hondenpoep	of	bij	het	
verstoppertje spelen in de honden-
poep	stappen,	dat	vindt	niemand	
leuk.	En	ook	de	ouders	of	verzor-
gers	worden	niet	blij	van	kinderen	
die	met	schoenen	en	kleren	onder	
de poep thuiskomen. Daarom doen 
we	een	oproep	aan	alle	honden-
bezitters	om	hun	honden	aange-

lijnd te houden en de poep van hun 
hond op te ruimen. Hondenpoep op 
speelveldjes	kan	echt	niet!	Als	ie-
dereen	netjes	de	boel	opruimt	dan	
kunnen	 de	 kinderen	weer	 lekker	
buiten	voetballen	en	spelen.	

Eigenaar	verantwoordelijk
De	 eigenaar	 van	 de	 hond	 is	 zelf	
verantwoordelijk	voor	het	opruimen	
van de hondenpoep in de gemeente 
Voorst.	Dit	is	heel	eenvoudig	door	
altijd	plastic	zakjes	 (en	eventueel	
een	klein	schepje)	mee	te	nemen	als	
u	de	hond	uitlaat.	Thuis	gooit	u	de	
plastic	zakjes	in	uw	container.	Of	in	
één	van	de	hondenpoep	bakken	die	
op	verschillende	plaatsen	staan.	De	
opruimplicht	geldt	voor	alle	open-
baar	toegankelijke	terreinen,	zoals	
straten,	pleinen,	gazons	en	overige	
groenstroken. 

Hondenpoep op speelveld-
jes	kan	echt	niet
Een	hondenpoepvrije	woonomge-
ving	draagt	bij	aan	de	leefbaarheid	
van	uw	buurt.	Dat	 is	prettig	voor	
u	zelf,	voor	uw	buren	en	voor	de	
kinderen	 die	 weer	 lekker	 buiten	
spelen.  ■

Aangepaste	dienstverlening
Onze	openingstijden	zijn	anders	en	we	werken	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.	
Telefonisch	zijn	we	gewoon	be-
reikbaar.	Ook	kunt	u	 veel	pro-
ducten	online	regelen.	Verloopt	
uw	product	binnen	twee	weken?	
Of	 is	het	absoluut	noodzakelijk	
dat u in persoon langskomt om 
een	product	aan	te	vragen?	Dan	
kunt	u	telefonisch	een	afspraak	
maken.	U	maakt	dan	ook	meteen	
een afspraak voor het ophalen van 
het	document.	U	kunt	geen	af-
spraak	maken	voor	producten	die	
u	via	onze	website	digitaal	kunt	

aanvragen. 

De	frontoffice	in	het	Kulturhus	is	
nu	gesloten.	De	collega’s	van	het	
Maatschappelijk	Netwerk	Voorst	
(MNV)	en	het	Centrum	voor	Jeugd	
en	Gezin	 (CJG)	werken	sinds	23	
maart vanuit het gemeentehuis 
aan	de	Hietweideweg	20.	Zo	hou-
den	we	één	 locatie	draaiend	en	
houden	we	onze	dienstverlening	
op peil. 

Heeft u een vraag aan de gemeen-
te,	het	CJG	of	het	MNV?	Bel	dan	

met	een	van	onze	nummers.	We	
proberen	zoveel	mogelijk	digitaal	
of	telefonisch	af	te	handelen.	Al-
leen	als	het	echt	nodig	is,	plannen	
we	een	afspraak	voor	u	in.

Persoonlijk	langskomen
Heeft u een afspraak om naar het 
gemeentehuis	te	komen?	Dan	vra-
gen	wij	u	om	te	letten	op	de	lan-
delijke	hygiënemaatregelen.	Voor	
uw	eigen	gezondheid	en	die	van	

onze	medewerkers.

Heeft	u	klachten	als	verkoudheid,	
hoesten,	keelpijn	of	koorts?	Zeg	
dan	uw	afspraak	af!

Algemeen	telefoonnummer	
gemeente	Voorst:	0571	27	99	11
Telefoonnummer	 frontoffice	
MNV:	0571	74	51	11
Telefoonnummer	frontoffice	CJG:	
0571	74	51	50		■



voorstwijzer
De	gemeente	Voorst	geeft	dagelijks	alle	officiële	bekendmakingen/publicaties	in	elektronische	vorm	volledig	weer	op	
overheid.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	16	maart	2020	tot	en	met	
vrijdag	20	maart	2020.

Bekendmakingen/
publicaties
Week	13:	25-03-2020

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Bandijk 2 in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
10-03-20

Z-20-01695_2020-16170

Beelelaan 1 in Voorst Nachtvoetbaltoernooi op 20 mei 2020 van 19-4 uur Vergunning verleend BW-2020-0043

Holthoevensestraat 15 in Teuge Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
17-03-20

Z-20-01476_2020-17974

Jachtlustplein 5 in Twello Voorster Muziek Experience op 17 mei 2020 van 15-18 uur Vergunning verleend BW-2020-0047

Molenallee 50 in Wilp Zomerfeest Zozijn op 30 juni 2020 van 10-21 uur en 1 juli 
2020 van 10-21 uur

Vergunning verleend BW-2020-0032

Noord Emperweg 1 in Voorst Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
06-03-20

Z-20-01187_2020-15916

Ossenkolkweg 4 in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
17-03-20

Z-20-01449_2020-17962

Terwoldseweg 1 in Twello Huwelijksvoltrekking op 13 juni 2020 van 15.30-00 uur Melding ontvangen BW-2020-0087

Zonnenbergstraat 26A in Wilp Alpe d’HuZes dag op 9 mei 2020 van 16-1 uur Vergunning verleend BW-2020-0063

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Middendijk 33 in Nijbroek Herinriching bedrijfsperceel Voornemen Z-20-01800_2020-16764

Milieumelding

Kadijk 9 in Terwolde Wijzigen dierenbestand Melding ontvangen Z-MELD840-2020-000371

Rozendaalseweg 12 in Terwolde Veranderen bedrijf Melding ontvangen Z-MELD840-2020-000372

Omgevingsvergunning

Bonenakker 23 in Twello Plaatsen overkapping Aanvraag ontvangen SXO-2020-0141

Burgemeester van der Feltzweg 88 in Twello Plaatsen dakkapel Aanvraag ontvangen SXO-2020-0140

Burgemeester van der Feltzweg 98 in Twello Bouwen kapschuur en veranda Vergunning verleend SXO-2019-1204

Deventerweg 10 in Terwolde Bouwen veranda Ontwerpvergunning SXO-2018-0310

Goeman Borgesiusstraat 32 in Twello Uitbouwen woning en plaatsen erker Vergunning verleend SXO-2020-0040

Holtweg 2 in Wilp Verbouwen woonboerderij Aanvraag ontvangen SXO-2020-0150

Holtweg 3 in Wilp Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0154

Houtwalstraat 2 in Wilp Herplaatsen kas Aanvraag ontvangen SXO-2020-0143

Kadijk 8 in Terwolde Kappen 12 bomen Proceduretermijn  
verlengd

SXO-2020-0050

Langs Bussloselaan (kad. VOO B 967) in 
Voorst

Kappen boom Vergunning verleend SXO-2020-0046

Rijksstraatweg 80 in Voorst Realiseren 2 studio’s Aanvraag ontvangen SXO-2020-0152

Schoolstraat 55 in Twello Vervangen bestaande kozijnen Proceduretermijn  
verlengd

SXO-2020-0043

Vaassenseweg (kad. VOO M 499) in Terwolde Kappen 3 bomen Proceduretermijn  
verlengd

SXO-2020-0045

Withagenweg 17 in Wilp Uitbreiden restaurant en escaperooms Vergunning verleend SXO-2019-0490_
NL.IMRO.0285.20282-VS00

Zuiderlaan 5 in Twello Vervangen en uitbreiden veldverlichting Vergunning verleend SXO-2020-0020

Sloopmelding

Bachstraat 16 in Twello Verwijderen asbesthoudende materialen uit woning Melding ontvangen SXO-2020-0142

Burgemeester van der Feltzweg 106 in Twello Verwijderen asbesthoudende rioleringsbuis Melding ontvangen SXO-2020-0153

Burgemeester van der Feltzweg 84 in Twello Verwijderen asbesthoudende materialen van dak schuur en 
afdak

Melding ontvangen SXO-2020-0149

Enkweg 23 in Wilp Verwijderen asbesthoudend dak van schuur Melding ontvangen SXO-2020-0145

H.W. Iordensweg 1 in Twello Verwijderen asbest uit kantoorpand Melding ontvangen SXO-2020-0148

Mr. van Marlestraat 12 in Steenenkamer Verwijderen asbesthoudende materialen van en uit woning Melding ontvangen SXO-2020-0144

Rijksstraatweg 217 in Teuge Verwijderen asbestplaten van composthoop Melding ontvangen SXO-2020-0147
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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.	

De	Frontoffice	MNVoorst	en	CJG	Voorst,	
tijdelijk in het gemeentehuis 
(Hietweideweg	20,	Twello),	
is alleen op afspraak geopend.

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

Meer	informatie
Wilt u meer weten over een 
bekendmaking/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-mail-
service of de app downloaden. 
Met enkele stappen schrijft u zich 
in. U ontvangt dan dagelijks per 
e-mail een overzicht van beslui-
ten en andere berichten die on-
der meer gemeenten, provincies 
en waterschappen via overheid.
nl publiceren. U stelt het type be-
richt in en van welke organisatie 
u deze berichten wilt ontvangen. 
Daarbij is het ook mogelijk een 
afstand ten opzichte van uw adres 
aan te geven. U krijgt dan bericht 

over de actuele locatiegebonden 
bekendmakingen/publicaties 
binnen de door u aangegeven 
afstand. 

WELSTAND
Burgemeester en wethouders 
van Voorst maken het volgende 
bekend:

Door de corona-uitbraak behande-
len wij bouwplannen zoveel moge-
lijk digitaal. 

De agenda (met daarin de lijst met 

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

Volgens artikel 12 van de Woning-
wet is deze vergadering openbaar. 
Door de corona-uitbraak kunt u 
daar helaas tijdelijk niet bij aan-
wezig zijn. Een telefonische toe-
lichting geven mag natuurlijk wel.

Houd er als derde belangheb-
bende voor de goede orde ook 
rekening mee dat een ingediend 
bouwplan al behandeld kan zijn 
in een welstandsvergadering.

Verkeersbesluit

(Deel van de) Woudweg in Teuge Instellen parkeerverbod Besluit genomen Z-20-02555_2020-15728


