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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad
Ronde-tafelgesprekken maandag 2 maart om 19.30 uur 
(gemeentehuis Twello; let op: tijdelijke locatie Hietweideweg 20)

Doel
Op maandag 2 maart 2020 heeft de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken. In deze 
gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde onderwerp 
door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van de 
raadsvergadering over onderstaande onderwerpen op 16 maart 2020 vanaf 19.30 uur.

U bent welkom!
U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij te wo-
nen. Ook hebt u de mogelijkheid om in het ronde-tafelgesprek aan de raadsleden uw 
mening te geven over het geagendeerde onderwerp. U kunt zich via de griffie hiervoor 
melden: telefoonnummer 0571-27 93 87, e-mailadres raad@voorst.nl óf bij aanvang 
van de vergadering. 

De volgende onderwerpen staan op de agenda. Let op: de aanvangstijdstippen ná de 
pauzes zijn richttijden; het is mogelijk dat deze gesprekken eerder of later beginnen. 

Maandag 2 maart 19.30 uur  (De Kuil)

1. Bestemmingsplan Rioolgemaal Kruisakkerweg 5, Twello
Op het perceel aan de Kruisakkerweg 5 in Twello is het rioolgemaal van het Waterschap 
Vallei en Veluwe gevestigd. Het gemaal moet gerenoveerd worden en de capaciteit moet 
vergroot worden. Er is één zienswijze ingediend. Het college stelt de raad voor het be-
stemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. 

2. Bestemmingsplan Derde herziening De Schaker Twello
Op 26 maart 2012 is het bestemmingsplan De Schaker Twello vastgesteld. Het bestem-
mingsplan maakt het mogelijk om circa 320 woningen te realiseren aan de oostzijde van 
Twello. Het gaat bij De Schaker om drie verschillende bebouwingsgebieden en bij dit 
3e deelplan zijn enkele wijzigingen nodig om tot een kwalitatieve uitvoering te komen. 
Het gaat nu om het verplaatsen van woningbouwaantallen op de verbeelding (het totale 
aantal woningen blijft ongewijzigd); het aanpassen van de bestemming Verkeers- en 
Verblijfsgebied; en het wijzigen van een drietal stroken met de bestemming Groen 
('snippergroen') naar Wonen.

3. Beantwoording schriftelijke vragen van Lijst Arend over handhavend 
optreden tegen een krantendistributiepunt
Op 6 december 2019 zijn vragen gesteld vanuit de raadsfractie Lijst Arend over handha-
vend optreden tegen de aanwezigheid van een krantendistributiepunt. De belangrijkste 
vraag is of het college heeft onderzocht of het krantendistributiepunt daar mogelijk kon 
blijven. Met deze raadsmededeling heeft het college de vragen beantwoord.

Maandag 2 maart  19.30 uur  (Kamer 0.19)

1. Integraal Veiligheidsplan 2020 – 2024
De gemeenten Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen, de politie en het Openbaar 
Ministerie werken al ruim tien jaar samen aan veiligheid en stellen daarvoor integrale 
veiligheidsplannen (IVP) vast. Het geactualiseerde IVP 2020-2024 is in lijn met de re-
sultaten van de eerder gehouden evaluatie, maar ook met de landelijk geactualiseerde 
veiligheidsagenda, de Veiligheidsstrategie en het Meerjarenbeleidsplan van de politie 
Eenheid Oost-Nederland. De gemeenteraad stelt met het IVP de doelen vast die de ge-
meente nastreeft op het gebied van veiligheid.

2. Gelimiteerde achtervangovereenkomst met Stichting Waarborg-
fonds Sociale Woningbouw voor IJsseldal Wonen [voorhangprocedure] 
Het college wil een zogenaamde gelimiteerde achtervangpositie innemen bij de Stichting 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) voor IJsseldal Wonen. Als de WSW niet aan 
zijn betaalverplichtingen kan voldoen, verstrekken de gemeenten en het Rijk renteloze 
leningen aan de WSW. Zo kan IJsseldal Wonen slagvaardiger en goedkoper opereren op 
de geldmarkt. IJsseldal Wonen gebruikt de achtervangovereenkomst alleen voor herfi-
nanciering en financiering van projecten / onderpanden in gemeente Voorst. Voordat 
het college hierover besluit, vraagt het college de raad om zijn mening.
 
3. Beantwoording schriftelijke vragen van D66 en VVD-Liberaal2000 
over inhuren medewerker ten behoeve van motie “aan de slag met 
samenwerkingsverbanden” 
Op 3 december 2019 hebben D66 en VVD-Liberaal 2000 schriftelijke vragen gesteld 
over het inhuren van een medewerker ten behoeve van de motie “aan de slag met sa-
menwerkingsverbanden”, d.d. 23 september 2019. De kern van de vragen gaat over het 
niet met het bestaande personeelsbestand en binnen de begroting kunnen verlenen van 
de in de motie bedoelde ambtelijke ondersteuning en de gekozen oplossing. Met deze 
raadsmededeling beantwoordt het college de vragen.

Maandag 2 maart  21.00 uur  (De Kuil)

1. Voorster Energie Strategie 
Op 1 april 2019 heeft de raad de motie ‘Voorst heeft plan RES klaar voor inwoners 
en raad’ aangenomen. 
In deze motie draagt de raad het college op om een concept Energiestrategie voor 
de gemeente Voorst te ontwikkelen. Eén van de belangrijkste onderdelen van dit 
proces is de betrokkenheid van de inwoners. In de maanden oktober en novem-
ber heeft het college meerdere bijeenkomsten georganiseerd waarbij bewoners 
geïnformeerd zijn over de energieopgave en bewoners mee mochten denken over 
de Voorster invulling van de energieopgave. De Voorster Energie Strategie geeft 
een beeld van de opbrengsten van die bijeenkomsten. De opbrengsten kunnen 
gebruikt worden als input van de Voorster inwoners bij de besluitvorming over de 
Regionale Energie Strategie.

Maandag 2 maart  21.00 uur  (Kamer 0.19)

1. Beantwoording schriftelijke vragen van CDA over sluiting De 
Hoenderloo Groep
Op 3 december 2019 heeft de CDA-fractie schriftelijke vragen gesteld over de 
sluiting van De Hoenderloo Groep. De kern van de vragen is of Voorster jongeren 
getroffen zijn door de sluiting en of hier financiële gevolgen aan zitten voor de 
gemeente Voorst. Met deze raadsmededeling beantwoordt het college de vragen.

2. Monitor III Voorst onder de Loep 
Soms hebben mensen problemen en krijgen ze niet op tijd hulp. Daarom startte 
het college het project Voorst onder de Loep. Het project is bedoeld om samen met 
inwoners, verenigingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties problemen 
te voorkomen of op te lossen. Gedurende de uitvoeringsfase (medio 2018-medio 
2022) krijgt de raad twee à drie keer per jaar inzicht in de voortgang van de uit-
voering. In Monitor III staan ook de prioriteiten voor 2020 wat betreft de uitvoering. 
Met de monitor kan de raad het proces volgen en waar nodig bijsturen. 

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij 
de vergaderstukken te komen.  U kunt deze ook inzien via 
voorst.raadsinformatie.nl of via de (gratis) App Politiek Portaal 
Publieksapplicatie.
In de tijdelijke huisvesting van het gemeentehuis is WiFi aanwezig, 
zodat u tijdens de vergaderingen de stukken digitaal kunt bekijken 
via uw eigen apparatuur.

Beste inwoners van de gemeente Voorst,
Vanaf woensdag 11 maart 2020 organiseren wij voor de vierde keer een cursus 
Politiek Actief voor inwoners. Wilt u weten hoe de gemeente werkt? Of wilt u weten 
hoe u meer invloed uit kunt oefenen op de besluitvorming in de gemeente Voorst? 
Speelt u misschien wel eens met de gedachte om politiek actief te worden? Dan 
nodig ik u graag uit om u in te schrijven voor deze gratis cursus Politiek Actief.

Wat houdt de cursus in?
De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten (4x op woensdagavond en 3x op 
donderdagavond). Kennis en vaardigheden wisselen elkaar af op een leuke en 
ontspannen manier. Zo gaan we met elkaar in gesprek, gastdocenten geven pre-
sentaties en u ontmoet lokale politici om ervaringen uit de praktijk te horen. U 
kunt ook een raadsvergadering bijwonen én de voorbereidende vergadering: de 
ronde-tafelgesprekken.

Meer informatie
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie, 
of wilt u zich aanmelden? 
Kijk dan op voorst.nl/politiekactief of mail voor 
5 maart 2020 naar griffie@voorst.nl 
Ik hoop dat wij elkaar mogen ontmoeten tijdens 
de cursus op 11 maart. Ik kijk er in elk geval 
naar uit! 

Met vriendelijke groet,
Jos Penninx, burgemeester.
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VANAF 11 MAART

GRATIS CURSUS

POLITIEK ACTIEF
VOOR JOU!

DENK JE WEL EENS: IK ZOU WEL WILLEN WETEN HOE DE POLITIEK 

WERKT? OF ZOU JE MEER INVLOED WILLEN UITOEFENEN IN JE GEMEENTE? 

MEEDOEN IN DE LOKALE POLITIEK IS MISSCHIEN WEL LEUKER EN 

EENVOUDIGER DAN JE DENKT!

OP WOENSDAG 11 MAART START VOOR INWONERS VAN 

DE GEMEENTE VOORST DE GRATIS CURSUS POLITIEK ACTIEF. 

ZEVEN AVONDEN (4X OP WOENSDAG EN 3X OP DONDERDAG) ÉN GRATIS.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP 

VOORST.NL/POLITIEKACTIEF

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-tafelgesprekken 
of een brief of e-mail sturen aan de raad: raad@voorst.nl , Postbus 9000, 7390 HA Twello. Twitter: 
@RaadVoorst.

Vergaderingen en bijeenkomsten
maandag 2 maart 19.30 uur ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello (Hietweideweg 20)
maandag 16 maart 19.30 uur raadsvergadering gemeentehuis Twello (Hietweideweg 20)

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. 

De gemeente Voorst geeft dagelijks alle offi  ciële 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 17 februari 2020 tot en met 
vrijdag 21 februari 2020.

Bekendmakingen/
publicaties
Week 09: 26-02-2020

Adres/Locatie Onderwerp Status/datum Nummer

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Algemeen mandaatbesluit Voorst 2020 Vastgesteld
28-01-2020

Z-20-00344_2020-09048

Gemeente Voorst Beleidsregels evenementen 2020 Vastgesteld
30-04-2019

Z-18-03890_2019-38595

Gemeente Voorst Organisatiebesluit gemeente Voorst 2020 Vastgesteld
28-01-2020

Z-20-01847_2020-10915 

Milieumelding

Avervoordseweg 12-12A in Terwolde Wijzigen dierenbestand Melding ontvangen Z-MELD840-2020-000256

Wilpsedijk 2 in Wilp Herstellen stoomhoutzagerij Melding ontvangen Z-MELD840-2020-000252

Omgevingsvergunning

Bandijk 27 in Terwolde Intern verbouwen en restaureren Villa Zorgvliet Aanvraag ontvangen SXO-2020-0090

Burgemeester van der Feltzweg 16 in Twello Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0084

Burgemeester van der Feltzweg 98 in Twello Bouwen kapschuur en veranda Aanvraag ontvangen SXO-2019-1204

Doornweerdstraat 15N in Twello Herbouwen woning met schuur Vergunning verleend 
(revisie)

SXO-2018-0311

Fluitenkruid 4, 6, 8 en 10 in Klarenbeek Bouwen vier woningen (fase 3-1) Vergunning verleend SXO-2019-1228

Grotenhuisweg 24 in Wilp Bouwen buitenberging met veranda Vergunning verleend SXO-2019-1142

Kneuterstraat in Wilp Vernieuwen fietspaden Aanvraag ontvangen SXO-2020-0083

Kruisweg 45 in Twello Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0089

Pendelstraat 35 in Twello Plaatsen dakkapel Vergunning ingetrokken Z-HZ_WABO-2014-081
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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 inspraakreac-
tie, 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 of kom langs bij de receptie 
in het gemeentehuis. 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 mo-
gelijk 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 besluiten en an-
dere berichten die onder meer ge-
meenten, provincies en waterschap-
pen via overheid.nl publiceren. U 
stelt het type bericht in en van 
welke organisatie u deze berich-
ten wilt ontvangen. Daarbij is het 
ook mogelijk een afstand ten op-
zichte van uw adres aan te geven. 
U krijgt dan bericht over de actuele 
locatiegebonden bekendmakingen/

publicaties binnen de door u aan-
gegeven afstand. 

WELSTAND
Burgemeester en wethouders 
van Voorst maken het volgende 
bekend:

Iedere maandag is er een man-
daatvergadering van de welstands-
commissie in het gemeentehuis in 
Twello (H.W. Iordensweg 17). De 
vergadering begint om 9.30 uur. 

De agenda (met daarin de lijst 
met te behandelen bouwplannen) 

maken wij bekend op 
www.voorst.nl.

Volgens artikel 12 van de Woning-
wet is deze vergadering open-
baar. Wilt u hierbij aanwezig zijn? 
Dan horen wij dat graag van u. 

Houd er als derde belangheb-
bende rekening mee dat een inge-
diend bouwplan al behandeld kan 
zijn in een welstandsvergadering.

De balie VROM is op werkdagen 
geopend van 8.30 uur tot 12.15 
uur, 0571-27 93 35.

Houtkachel: houdt rekening met de buren

Een brandend haardvuurtje kan 
gezellig zijn, maar houdt dan wel 
rekening met uw buren. Bij het 
verbranden van hout komen fijn-
stof en andere schadelijke stoffen 
in de lucht. Dat is voor iedereen 
ongezond. Mensen met een long-
ziekte hebben hier extra last van 
en worden benauwd, moeten veel 
hoesten of krijgen (blijvend) een 
slechtere longfunctie. 

Stooktips
Hieronder geven we enkele tips 
om minder ongezond te stoken:
- Laat de open haard of houtka-
chel uit als het windstil of mistig 
is. Bij deze weersomstandighe-
den blijft de rook lang hangen 
en wordt de lucht rond uw huis       
erg ongezond. Meld u aan voor de 
stookalert van het RIVM: rivm.nl/
stookalert, u ontvangt dan auto-
matisch een bericht wanneer het 
weer ongeschikt is voor stoken. 

- Stook alleen droog hout, dat 
geeft de minste fijnstof en rook. 
  Droog hout heeft barsten of een 
schors die loslaat. Of check het 
hout met een vochtmeter, onder 
de 20% is voldoende droog. Zelf 
gehakt hout moet minstens twee 
jaar drogen. Gebruik bij voor-
keur haardhout met het FSC- of 
PEFC-keurmerk.
- Stook nooit hout dat geverfd, 
gebeitst of geïmpregneerd is, 
want bij de verbranding van dit 
hout komen zware metalen vrij. 
Ook (spaan)plaat en laminaatvloe-
ren zijn niet geschikt vanwege de 
lijm die hierin zit. Papier en karton 
geven veel rook en vliegas en zijn 
daarom verboden als brandstof. 
- Maak het vuur met de Zwitserse 
methode aan: stapel het hout kruis-
lings, begin met dikke blokken on-
deraan en leg de kleinste houtjes 
en een aanmaakblokje bovenop de 
stapel en steek het vuur van bo-

venaf aan. Gebruik geen spiritus 
of andere brandbare vloeistoffen! 
- Laat de schoorsteen min-
stens één keer per jaar vegen 
zodat de rook goed naar buiten 
kan. Hiermee voorkomt u ook 
schoorsteenbrand. 
- Zet de luchttoevoer in de ka-
chel, en de klep in de schoor-
steen, helemaal open voor een 
betere verbranding van het 
hout. Dit vermindert schadelijke 
en kankerverwekkende stof-
fen. Schuif de luchttoevoerknop 
nooit dicht om het vuur te ‘smo-
ren’, het hout verbrandt dan niet 
volledig waardoor er extra veel 
schadelijke stoffen ontstaan.  
- Zet een raampje en/of de ven-
tilatieroosters open tijdens het 
stoken. Het vuur trekt dan lucht 
(zuurstof) aan en de rook gaat via 
de schoorsteen naar buiten. 
Kijk voor meer informatie op: 
milieucentraal.nl  ■

Vernieuwde Rijksstraatweg in Voorst

Sinds de opening van de vernieuw-
de Rijksstraatweg in Voorst, op 21 
december 2019, zijn er veel reac-
ties ontvangen. Er zijn veel lovende 
woorden over de nieuwe dorps-
straat. Maar het is ook wennen 
en er doen zich soms ongewenste 
situaties voor. In overleg met het 
Voorster Belang, de Dorpscontact-
persoon en de wijkagent werkt de 
gemeente samen met u aan een 
fijne dorpsstraat. 

Meten is weten
De aankomende tijd voert de ge-
meente Voorst samen met de pro-
vincie extra onderzoek uit. Ver-
keersmetingen geven inzicht in 
het gebruik van de rondweg en de 
heringerichte Rijksstraatweg. In het 

voorjaar meten we verkeersaantal-
len, hoeveel vrachtverkeer er rijdt 
en wat de snelheid is. Ook kijken 
we op straat of de nieuwe situatie 
veilig genoeg is. We verwachten na 
de zomer alle resultaten binnen te 
hebben en deze met u te delen. 

Houd rekening met elkaar
De nieuwe situatie is even wen-
nen. Een geheugensteuntje voor de 
nieuwe maximum snelheid is dan 
erg handig. De gemeente schaft 
daarom twee extra snelheidsdis-
plays aan, om voor langere tijd in 
te zetten op de Rijksstraatweg in 
Voorst. Daarnaast verzoeken wij 
iedereen zo te parkeren, dat er 
voldoende ruimte blijft voor voet-
gangers, ouderen met een rollator 

en mindervaliden.

Knip in Tuinstraat
De laatste werkzaamheden zijn in 
volle gang. De Tuinstraat wordt 
net voorbij de Kamperfoeliestraat 
afgesloten voor autoverkeer. De 
Tuinstraat heeft vanaf het dorp niet 
meer een doorgaande verbinding 
nu de rondweg er ligt en op som-
mige plekken is de straat erg smal. 
Het college heeft besloten een knip 
aan te brengen in het smalle ge-
deelte van de Tuinstraat, net bui-
ten de bebouwing. Voetgangers en 
(brom)fietsers kunnen nog wel via 
de Tuinstraat naar de Enkweg. Het 
overige verkeer kan via de Rijks-
straatweg of de Kruizemuntstraat 
het dorp in en uit.   ■

Cursus moestuinieren: nog enkele plekken vrij

De gemeente Voorst organiseert 
samen met Landgoed Klarenbeek 
en de heer Huizinga in 2020 een 
cursus moestuinieren en groente 
en fruit verwerken ‘Eigen moes-
tuin, eigen voorraad’ op Landgoed 
Klarenbeek in Klarenbeek. Er zijn 
nog enkel plekken vrij voor deze 
cursus, die op 7 maart 2020 start. 

Cursus eigen groenten 
verbouwen en verwerken
Tijdens de cursus ‘Eigen moes-
tuin, eigen voorraad’ leert u meer 
over het verbouwen van uw eigen 
groenten en over het inmaken en 
bewaren van groente en fruit. Het 
cursusbedrag is € 50. De cursus-
data zijn als volgt:

Groep1:
Zaterdag 7 maart:
Eerste werkochtend.
Zaterdag 4 april:   
Tweede werkochtend.

Zaterdag 9 mei: 
Derde werkochtend.
Maandag 31 augustus: 
Workshop groente conserveren.
Maandag 21 september: 
Workshop fruit conserveren.

Groep 2:
Zaterdag 21 maart:  
Eerste werkochtend.
Zaterdag 18 april:   
Tweede werkochtend.
Zaterdag 16 mei:  
Derde werkochtend.

Maandag 7 september: 
Workshop groente conserveren.
Maandag 28 september: 
Workshop fruit conserveren.

Aanmelden
Heeft u interesse om mee te 
doen? Stuur dan een e-mail naar 
I.manders@voorst.nl onder ver-
melding van groep 1 of groep 2.  ■

Rijksweg A1 De Paal 932 in Wilp Realiseren oplaadstation met overkapping Vergunning ingetrokken Z-HZ_WABO-2016-0303

Rozenhofstraat 2A in Steenenkamer Uitbreiden woning Vergunning ingetrokken Z-HZ_WABO-2012-000365

Terwoldseweg 24 in Twello Plaatsen trekkershut Aanvraag ontvangen SXO-2020-0092

Sloopmelding

H.W. Iordensweg 17 in Twello Gedeeltelijk slopen gemeentehuis Melding ontvangen SXO-2020-0088

van der Duyn van Maesdamstraat 33 in Twello Verwijderen asbesthoudende materialen uit woning Melding ontvangen SXO-2020-0093

Verkeersbesluit

Quabbenburgerweg/Trippestraat in Terwolde  
(Quabbenbergerbrug)

Wijziging toegankelijkheid voor bepaalde voertuigen Besluit genomen 
05-02-2020

Z-20-01279_2020-07933
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Duurzame energie in de gemeente Voorst en de regio

We moeten allemaal aan de slag 
met de energietransitie. In Parijs is 
het internationaal verdrag om de 
klimaatverandering tegen te gaan 
getekend en Nederland heeft het 
klimaatakkoord vastgesteld om 
49% CO2 reductie te realiseren. De 
regio’s in Nederland zijn nu ieder 
bezig een Regionale Energie Strate-
gie (RES) op te stellen; de gemeente 
Voorst is druk in gesprek met haar 
inwoners over de grote impact 
van zonnevelden en windmolens. 
Deze inbreng staat in de Voorster 
Energie Strategie (VES). Maar hoe 
verhouden de VES en de RES zich 
tot elkaar?

Lokaal proces
Om alle ontwikkelingen rondom 
de opwek van duurzame energie 
in goede banen te leiden, zijn we 
in 2019 met de Voorster Energie 
Strategie (VES) begonnen. We heb-
ben lokale bijeenkomsten georga-
niseerd om samen met de inwoners 
te kijken naar de mogelijkheden 
en onmogelijkheden voor duur-
zame energie binnen de gemeente 
Voorst. De inbreng van de inwo-
ners is nu in de VES naar de raad 
gestuurd. Op 2 maart bespreekt 
de raad de VES tijdens het Ronde-
tafelgesprek. De raad kan uiteinde-
lijk deze inbreng meenemen in haar 
overwegingen rondom de RES. Be-
nieuwd naar de VES? Kijk op voorst.
nl/ves en klik onder Downloads op 
Voorster Energie Strategie 

Regionaal proces
Alle regio’s in Nederland maken 
met hun gemeentes samen een 
eigen Regionale Energie Strategie 
(RES). Hierin staat hoeveel duurza-
me energie die regio gaat opwek-
ken. Ook wordt er gezamenlijk in 
de regio nagedacht over de loca-
ties, want windmolens zijn ook bui-
ten de gemeentegrenzen zichtbaar. 
In maart wordt de concept-RES 
voor de Cleantech Regio bekend 
gemaakt en in 2021 moet er een 
definitieve RES vastgesteld worden. 
Op dinsdag 17 maart organiseert 
de gemeente Voorst een informa-

tiebijeenkomst over de RES. Deze 
datum is nog onder voorbehoud 
van het moment van besluitvorming 
over de RES en daarmee samenhan-
gend het beschikbaar komen van 
de noodzakelijke  stukken. Houd 
de Voorstwijzer in de gaten, wij in-
formeren u daar te zijner tijd over. 
De RES wordt op 23 maart tijdens 
een Ronde-tafelgesprek besproken 
met de raad en komt op 6 april in 
de raadsvergadering. 

RES en VES
Binnen het proces van de RES is 
er beperkt ruimte voor inbreng en 
betrokkenheid van inwoners. Via 
de VES is de visie van de inwo-
ners van de gemeente Voorst op 
de energietransitie opgehaald. De 
opbrengst van de VES is bruikbare 
en waardevolle informatie blijkt uit 
(ambtelijke en bestuurlijke) ge-
sprekken over de RES. Ook in de 
oordeelsvorming rond de concept 
RES kan de raad de opbrengst van 
de VES gebruiken. De RES is een 
regionaal product, dat wil zeggen 

een product van zeven gemeenten, 
2 waterschappen en de provincie. 
De RES kan daarom op onderdelen 
afwijken van de VES. 

Verder met de VES
Tijdens het proces is in de afgelo-
pen maanden duidelijk geworden 
dat een groeiend deel van de in-
woners belangstelling heeft voor 
de energietransitie en de moge-
lijke gevolgen daarvan. Deze be-
trokkenheid houden we vast, want 
we gaan verder met de VES tot de 
RES 1.0 in maart 2021 definitief 
gemaakt is. De VES helpt met het 
ophalen van de opvattingen van 
de inwoners over de RES op dat 
moment. We hopen dat de VES u 
enthousiast maakt en dat u zelf 
ook aan de slag gaat met het op-
wekken van duurzame energie. De 
opbrengsten van de VES benaderen 
dan wel de doelstelling Energie-
neutraal in 2030, maar daarnaast 
is ook de inzet van inwoners zelf 
nodig om in 2030 energieneutraal 
te zijn.  ■

Samenvatting van de VES

Gemeentehuis vrijdag 28 februari gesloten 
en de balie Bouwen ook op donderdag 27 februari

In verband met de tijdelijke ver-
huizing van de gemeente, het 
politiesteunpunt en de Clean-
tech Regio naar de Hietweideweg 
20 (oudbouw Veluws College) in 
Twello, is het gemeentehuis aan 
de H.W. Iordensweg 17 op vrijdag 
28 februari 2020 gesloten. De ge-
meente is die dag wel telefonisch 
bereikbaar via 0571-27 99 11 (van 
08.30 tot 14.00 uur). Uitsluitend 
voor de aangifte van geboorte of 
overlijden is de burgerlijke stand 
deze vrijdag van 09.00 tot 10.00 
uur geopend. De balie Bouwen 
verhuist al een dag eerder en is 
daarom op donderdag 27 en vrij-
dag 28 februari gesloten en ook 
niet telefonisch bereikbaar deze 
dagen. De locatie van het sociaal 
domein in het Kulturhus, Jacht-
lustplein 11 in Twello is gewoon 
geopend van 08.30 tot 12.30 uur. 

Laatste verhuisdag
Vanaf half januari staan geregeld 
de verhuiswagens voor de deur 
aan de H.W. Iordensweg 17 en 
wordt er flink gesjouwd met ver-
huisdozen en meubilair. Aanlei-
ding voor de verhuizing zijn de 
werkzaamheden voor de renovatie 
van het gemeentehuis. Op vrijdag 
28 februari is de grote finale van 
het verhuiswerk. Dan verhuizen de 
laatste medewerkers, waar onder 
de medewerkers van Publieksza-
ken, naar de tijdelijke locatie aan 
de Hietweideweg 20. De ervaring 
van de afgelopen weken is dat de 
verhuizing veel onrust en geluids-
overlast met zich meebrengt. De 
gemeente vindt een goede kwali-
teit in de dienstverlening aan haar 
inwoners erg belangrijk. Daarom 
is besloten om deze laatste ver-
huisdag het gemeentehuis te slui-
ten voor publiek. 

Balie Bouwen donderdag 
27 en vrijdag 28 februari 
gesloten
De medewerkers van de balie Bou-
wen verhuizen al een dag eerder, 

op donderdag 27 februari. De 
balie Bouwen is daarom op don-
derdag 27 en vrijdag 28 februari 
2020 gesloten en deze dagen ook 
niet telefonisch bereikbaar. Vanaf 
2 maart bent u hartelijk welkom 
op de tijdelijke locatie aan de 
Hietweideweg 20 in Twello. De 
balie Bouwen is dan op werkda-
gen geopend van 08.30 uur tot 
12.15 uur en informeert u graag 
over bouwen, omgevingsvergun-
ningen, bestemmingsplannen en 
gronduitgifte. 

Vanaf 2 maart welkom op 
de tijdelijke locaties
Vanaf 2 maart 2020 is de ge-
meente geopend op de volgende 
tijdelijke locaties:

Locatie 1: 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 afdelingen 
gemeentehuis:
maandag t/m vrijdag 8.30 – 12.15 
uur

Locatie 2 (sociaal domein): 
Kulturhus
Jachtlustplein 11
7391 BW Twello 
0571-74 51 11
Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag 08.30 – 
12.30 uur

Postadres (blijft ongewijzigd):
Postbus 9000
7390 HA  TWELLO  ■
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voorstwijzer
Van Ghentstraat Twello afgesloten voor verkeer

Vanaf maandag 24 februari tot 
midden juni 2020 werkt aanne-
mersbedrijf NTP in opdracht van 
de gemeente Voorst aan de her-
inrichting van de Van Ghentstraat 
in Twello. De Van Ghentstraat  is 
vanaf 2 maart afgesloten voor 
doorgaand verkeer. Fietsers en 
voetgangers kunnen langs het 
werkgedeelte lopen. 

Aansluiting Stationsstraat 
op Dorpsstraat afgesloten
In de week van maandag 24 
tot en met vrijdag 28 februari 
(week 9) start Vitens met het 
aanpassen van de waterleiding. 
Deze werkzaamheden zijn in de 
Dorpsstraat ter hoogte van de 
Van Ghentstraat. Hiervoor wordt 
het straatwerk opgebroken. Dit 
betekent dat deze week ook de 
aansluiting van de Stationsstraat 
op de Dorpsstraat afgesloten is 
voor autoverkeer. 

Winkels blijven bereik-
baar
In de week van maandag 2 
maart, week 10, start NTP met 
de totale herinrichting van de 
Van Ghentstraat. Dit gaat in fa-
sen. De eerste fase is het ge-
deelte vanaf de Dorpsstraat tot 
ongeveer Bakker Bart – Schuur-
man Schoenen. Na de aanleg 
van de nieuwe riolering maakt 
NTP een nieuwe verharding op 
het weggedeelte. Tijdens deze 
werkzaamheden blijft de oude 

verharding voor de winkels lig-
gen. Als het weggedeelte klaar is 
volgen de verhardingen voor de 
winkels. De winkels blijven altijd 
bereikbaar, in het uiterste geval 
via loopschotten. 

Medio juni gereed
De tweede fase is de Van Ghent-
straat tot aan de Barteldweg. Ook 
hier legt NTP eerst nieuwe rio-
leringen en verhardingen in het 
weggedeelte en volgen daarna 
de verhardingen voor de winkels. 
Bij elkaar duren de werkzaamhe-
den van NTP volgens planning 
dertien werkweken. In verband 
met de verschillende feestda-
gen, en met uitzondering van 
onvoorziene omstandigheden, 
zijn de werkzaamheden medio 
juni 2020 gereed. 

Hinder en overlast
De uitvoering van de werkzaam-
heden veroorzaakt hinder. De 
gemeente tracht deze hinder 
zoveel mogelijk te beperken en 
de uitvoering zo te plannen dat 
bedrijven en woningen zo vei-
lig mogelijk bereikbaar blijven. 
Hulpdiensten kunnen te allen 
tijde alle bestemmingen berei-
ken. Heeft u vragen? Neem ge-
rust contact op met de gemeente 
Voorst 0571-27 99 11 en vraag 
naar Geert Meijerink of Henri van 
Veldhuisen of stuur een e-mail 
naar g.meijerink@voorst.nl of h.
vanveldhuisen@voorst.nl  ■

Nieuwe werkwijze inzien bouwdossiers per 2 maart

Een bouwdossier of omgevings-
vergunning van een pand, gebouw 
of perceel is bij de gemeente in te 
zien. Met de tijdelijke verhuizing 
vanaf 2 maart 2020 naar de Hiet-
weideweg 20 in Twello is ons ar-

chief niet meer in hetzelfde pand 
aanwezig en zijn de dossiers dus 
niet direct beschikbaar voor inza-
ge. Wilt u een bouwdossier inzien? 
Zorg dan dat u tijdig de inzage 
aanvraagt bij de gemeente: stuur 

Green Deal maakt de zorg duurzamer

Acht zorginstellingen, de gemeen-
ten Apeldoorn en Voorst, de Om-
gevingsdienst Veluwe IJssel en Mi-
lieu Platform Zorg ondertekenden 
op 19 februari 2020 de Green Deal 
Zorg. Dat betekent dat ze binnen 
korte tijd een significante bijdrage 
leveren aan de duurzaamheids-
ambities van beide gemeenten. 
Zorginstellingen verbruiken veel 
energie, water, voedsel, materialen 
en grondstoffen. Het vastgoed van 
zorginstellingen heeft bovendien 

vaak een hoog energieverbruik. 
Hier is dus veel winst te behalen. 
Wethouder Harjo Pinkster ziet de 
grote meerwaarde van het geza-
menlijke duurzaamheidsplan: “Ik 
voel de energie om samen aan de 
slag te gaan. Ik wens alle zorgin-
stellingen veel succes met de uit-
voering van deze Green Deal Zorg!”

Nulmeting
De samenwerking van deze Green 
Deal Zorg is met enkele locaties van 

de zorginstellingen De Passerel, 
IrisZorg, Klein Geluk, Talma Borgh, 
Atlant, Zozijn, Leger des Heils en ’s 
Heerenloo. Nu zijn de zorginstel-
lingen aan zet om een nulmeting 
uit te voeren en een plan van aan-
pak te maken. Milieu Platform Zorg 
heeft subsidie aangevraagd bij de 
provincie Gelderland. 

Aanzienlijke milieuwinst
Als de zorginstellingen hun am-
bities waarmaken in de komende 
twee jaar, worden ze gecertificeerd 
volgens de Milieuthermometer van 
het Milieu Platfom Zorg en wordt 
er een aanzienlijke milieuwinst be-
haald voorbij wet- en regelgeving. 

Zorginstellingen kunnen 
nog aansluiten
Andere zorginstellingen binnen 
de gemeenten zijn hartelijk wel-
kom om alsnog aan te sluiten. De 
deadline om de doelstellingen te 
halen is begin 2022, dus hoe eer-
der de zorginstelling aansluit hoe 
meer tijd er is om de doelstellingen 
te halen.  ■

Van links naar rechts: Dirk Venema (Zozijn), Menno van Dam (Omgevings-

dienst Veluwe IJssel), Harjo Pinkster (wethouder gemeente Voorst), Adriaan 

van Engelen (Milieu Platform Zorg). Foto van Rob Voss. 
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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

een e-mail naar bouwdossier@
voorst.nl , of bel 0571-27 93 35. 
Het bouwdossier ligt dan na drie 
werkdagen klaar voor inzage in 
het tijdelijke gemeentehuis aan 
de Hietweideweg 20 in Twello.   ■

Aanslagbiljet niet juist, of kwijtschelding aanvragen?

Deze maand ontvingen inwoners 
van de gemeente Voorst het aan-
slagbiljet voor gemeentebelas-
tingen. Denkt u dat deze niet juist 
is? Bijvoorbeeld omdat de WOZ-
waarde niet klopt? Neem dan 
contact op met de medewerkers 
van Tribuut. Zij beantwoorden 
vragen en zorgen dat eventuele 
onjuistheden zo snel mogelijk 
worden hersteld. 
 

Kwijtschelding
Met een bijstandsuitkering of 
ander minimuminkomen komt 
u misschien in aanmerking voor 
kwijtschelding. Op 
www.tribuut.nl vindt u meer 
informatie over kwijtschelding en 
hoe u dit aanvraagt. Wilt u liever 
een persoonlijk gesprek? Tribuut 
is van maandag tot en met don-
derdag van 08.30–17.00 uur, en 

op vrijdag van 08.30–12.30 uur 
telefonisch bereikbaar: 055-580 
22 22. Een e-mail stuurt u naar 
info@tribuut.nl  ■
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