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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Raadsvergadering 26 oktober 2020
Op maandag 26 oktober 2020 heeft de gemeenteraad digitaal vergaderd. Deze vergadering kunt 
u terugkijken in het raadsinformatiesysteem Politiek Portaal via voorst.raadsinformatie.nl.  In de 
kalender klikt u dan op de gewenste datum. Begin volgende week zijn de videotulen bewerkt en 
kunt u direct zoeken op agendapunt en spreker. De besluiten die genomen zijn kunt u lezen op 
dezelfde pagina. In deze vergadering hebben de fractievoorzitters hun algemene politieke en 
financiële beschouwing  op het jaar 2021 uitgesproken. Deze kunt u eveneens terugkijken, maar 
ook lezen, via bovenstaande link.
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-tafelge-
sprekken of een brief of e-mail sturen aan de raad: raad@voorst.nl , Postbus 9000, 7390 HA 
Twello. Twitter: @RaadVoorst. 

In verband met de richtlijnen rond het coronavirus kunt u alleen telefonisch of per e-mail contact 
zoeken 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 is het mogelijk om de digitale vergaderingen live te volgen met beeld en 
geluid. In de kalender kiest u de vergadering van uw keuze. Daarna klikt u op ‘live’.
▪ maandag 09 november  19.30 uur raadsvergadering (fysiek, vooralsnog)
▪ maandag 30 november  19.30 uur raadsvergadering
▪ maandag 14 december 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? Als u een e-mail naar raad@voorst.nl 
stuurt, dan ontvangt u 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.

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

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 
gewoon bereikbaar. Maak eerst 
online een afspraak op voorst.
nl of telefonisch om langs te ko-
men. Zonder afspraak naar het 
gemeentehuis 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 te-
lefonisch een afspraak met ons. 

Frontoffice CJG en 
MNVoorst
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  ■

Week van de pleegzorg

Op 28 oktober start de week van 
de pleegzorg. Ieder jaar is in deze 
week aandacht voor pleegouders, 
pleegkinderen én worden nieuwe 
pleeggezinnen gevraagd. Dat is hard 
nodig. In 2019 woonden 23.272 kin-
deren en jongeren, voor kortere of 
langere tijd, in een pleeggezin. En in 
2018 waren er 22.741 pleegkinde-
ren. Het aantal kinderen en jongeren 
in de pleegzorg groeit gestaag sinds 
2000. 48 procent van de pleegkin-
deren is geplaatst bij bekenden, 
bijvoorbeeld grootouders, tantes 
en ooms, maar ook onderwijzers of 
buren.  

Online bijeenkomst
Op woensdag 11 november van 
20.00u tot 21.30u organiseert 

zorgaanbieder Pactum  voor de ge-
meenten Brummen, Epe, Lochem, 
Voorst en Zutphen een online infor-
matiebijeenkomst over pleegzorg. 
Tijdens de online bijeenkomst krijgt 
u informatie over de diverse vormen 
van pleegzorg. U kunt vragen stellen 
over pleegzorg en bij interesse kunt 
u zich aanmelden voor verdere in-
formatie over het aanmeldproces om 
pleegouder te worden. Aanmelden 
voor de online bijeenkomst is nood-
zakelijk en kan via wordpleegouder@
pactum.org 

Meer informatie
Wilt u ook graag een kind of jongere 
tijdelijk een warm thuis geven? Kijk 
voor meer informatie op 
www.openjewereld.nu  ■



voorstwijzer
De gemeente Voorst geeft dagelijks alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm op overheid.nl 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 19 oktober 2020 tot en met 
vrijdag 23 oktober 2020.

Bekendmakingen

Week 44: 28-10-2020

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 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-
mailservice of de app downloa-
den. Met enkele stappen schrijft 
u zich in. U ontvangt dan dage-
lijks per e-mail een overzicht van 
besluiten en andere berichten die 
onder meer gemeenten, provin-
cies en waterschappen via over-
heid.nl publiceren. U stelt het type 
bericht in en van welke organisa-
tie u deze berichten wilt ontvan-
gen. Daarbij is het ook mogelijk 
een afstand ten opzichte van uw 
adres aan te geven. U krijgt dan 

bericht over de actuele locatiege-
bonden bekendmakingen/publi-
caties binnen de door u aangege-
ven 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 behande-
len 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 tijde-
lijk niet bij aanwezig zijn. Een 
telefonische toelichting geven 
mag natuurlijk wel.

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

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Aanwijzingsbesluit Toezichthouders en Buitengewone  
Opsporingsambtenaren Noodverordening COVID-19 Veilig-
heidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020

Vastgesteld Z-20-03266_2020-63426

Gemeente Voorst Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-
Gelderland 14 oktober 2020

Vastgesteld Z-20-03266_2020-63409

Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Eendenkooiweg 14 in Nijbroek Realiseren gesloten bodemenergiesysteem Melding ontvangen Z-HZ_MGBBI-2020-0015

Milieumelding

Kruisbosweg 2 in Voorst Wijzigen van 67 jongvee in 105 (stal D) Melding ontvangen Z-MELD840-2020-001160

Omgevingsvergunning

Bandijk 69 in Terwolde Realiseren dakopbouw op bestaande uitbouw Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0504

Domineestraat 16 in Twello Kappen boom Vergunning verleend SXO-2020-0620

H.W. Iordensweg 91 in Wilp Vervangen bestaand bijgebouw Aanvraag ontvangen SXO-2020-0655

Klarenbeekseweg naast nr. 38 in Voorst Uitbreiden functieaanduiding 'sierteelt' Vergunning geweigerd SXO-2020-0527

Lindelaan 28 in Twello Kappen esdoorn Vergunning verleend SXO-2020-0540

Meester Zwiersweg 4 in Twello Plaatsen bijenstal Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0460

Nabij Bussloselaan (kad. VOO B 967) in Voorst Kappen Amerikaanse eik Vergunning verleend SXO-2020-0559

Oude Rijksstraatweg 43 in Twello Bouwen woongebouw met 8 appartementen en winkelruimte Aanvraag ontvangen SXO-2020-0656

Oudhuizerstraat 16 in Klarenbeek Bouwen schuur (wijzigingsaanvraag op SXO-2019-0975) Vergunning verleend SXO-2020-0565

Parmentierstraat 7 in Teuge Kappen beuk Vergunning verleend SXO-2020-0599

Plan de Schaker Oost II kavel 15 in Twello Bouwen woning Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0539

Sint Maartenserf 85 in Twello Verbouwen verpleeghuisdependance Vergunning verleend SXO-2020-0457

Vermeersweg 50 in Twello Bouwen overkapping Vergunning verleend SXO-2020-0395

Wilhelminaweg 4 in Voorst Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0657

Sloopmelding

Bottenhoekseweg 4 in Teuge Verwijderen asbesthoudende daken 2 schuren Melding ontvangen SXO-2020-0660

Industriestraat 10 in Twello Verwijderen asbesthoudend vloerzeil uit keuken en restanten 
golfplaat uit achtertuin

Melding ontvangen SXO-2020-0663

Verkeersbesluit

Doornweerdstraat in Twello Invoeren maximum snelheid van 30 km/u Besluit genomen Z-20-10216_2020-61158

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 
aantal 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.■
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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 invoert in 
uw navigatie, dan komt u vanzelf 
bij de parkeerruimte van het ge-
meentehuis uit. Het is niet toe-
gestaan om uw auto bij aangren-
zende bedrijven te parkeren. ■

Gratis zaaigoed voor particuliere akkerranden en weilanden

De biodiversiteit neemt steeds 
meer af. Gelukkig kan ieder-
een helpen om het tij te keren. 
Bloem- en kruidenrijke gras-
landen zijn een bron van voed-
sel voor allerlei soorten vogels, 
zoogdieren en insecten. Wanneer 
er meer verschillende dieren en 
plantensoorten in een gebied 
aanwezig zijn, draagt dat ook 
bij aan de natuurlijke bestrijding 
van plagen, zoals de eikenpro-

cessierupsplaag. De gemeente 
Voorst stimuleert daarom dat 
meer weilanden en akkerranden 
kruidenrijk worden. 
 
Zadenmengsel
Speciaal voor particulieren stel-
len wij deze winter gratis zaai-
goed ter beschikking. Het is een 
meerjarig zadenmengsel, met 
ongeveer 15 verschillende krui-
den, zoals verschillende soorten 

klaver, margriet, timothee, wilde 
peen, luzerne, duizendblad en 
chicorei. Het is een mengsel met 
bloemensoorten die vooral ge-
selecteerd zijn op hun nut voor 
insecten. Het moet gaan om per-
celen vanaf ongeveer 250 m2 tot 
maximaal 5000 m2.
Het zaaigoed is gratis, maar het 
inzaaien moet u zelf (laten) doen. 
Voordat u kunt inzaaien moet de 
grond eerst opengewerkt worden. 

Interesse?
Heeft u interesse? Stuur dan een 
e-mail naar w.ogg@voorst.nl, 
met een beschrijving of kaartje 
van het in te zaaien perceel, het 
oppervlak (in m2) en uw con-
tactgegevens. U kunt het zaai-
goed vervolgens afhalen bij de 
gemeentewerf in Twello.  U kunt 
zich aanmelden tot 15 december 
2020. Wie het eerst mailt, krijgt 
voorrang. ■

Buurtactie Energiezuinig Wonen in Klarenbeek 

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Dit najaar is de gemeente gestart 
met de Buurtactie Energiezuinig 
Wonen in Klarenbeek. Met deze 
actie wil de gemeente energie-
besparing onder de aandacht 
brengen en stimuleren. De actie 
is opgezet in samenwerking met 
het Regionaal Energieloket en 
gemeente Apeldoorn. 

Adviesrapport voor 
energiebesparing
Afgelopen maand zijn voor vier 
woningen in Klarenbeek een 
uitgebreid adviesrapport voor 
energiebesparing opgesteld 
door de experts van Regionaal 
Energieloket. Dit advies bevat 
onder andere een stappenplan 
naar een aardgasvrije woning. 
De rapporten zijn zo opgesteld 
dat ze te gebruiken zijn voor 
woningen van hetzelfde type en 
uit dezelfde bouwperiode. Daar-

door kan de verduurzaming van 
woningen in Klarenbeek groot-
schalig worden aangepakt. Maar 
de adviesrapporten kunnen na-
tuurlijk voor veel meer woningen 
in de gemeente Voorst worden 
gebruikt. 

Informatiebijeenkomst 
Op dinsdag 3 november om 19.30 
uur organiseren de gemeente 
Voorst, gemeente Apeldoorn en 
het Regionaal Energieloket een 
informatiebijeenkomst voor alle 
woningeigenaren in de gemeen-
te. In verband met COVID-19 zal 
deze online plaatsvinden. U kunt 
zich via uw computer, tablet of 
telefoon aanmelden. Een stap 
voor stap uitleg hoe u online 
kunt deelnemen is te vinden op 
regionaalenergieloket.nl, na het 
invullen van uw postcode. Tij-
dens de bijeenkomst worden de 

rapporten kort toegelicht en kunt 
u vragen stellen aan de gemeente 
en het Regionaal Energieloket.

Wilt u graag het Energiezuinig 
Wonen Rapport per post ont-
vangen? Neem dan contact op 
met Ireen Manders, projectme-
dewerker duurzaamheid en afval. 
Telefoon: 0571- 27 99 11.

Over het Regionaal 
Energieloket
Het Regionaal Energieloket helpt 
woningeigenaren in de gemeen-
te Voorst met het verduurzamen 
van hun woning. Het Regionaal 
Energieloket informeert over 
duurzame maatregelen voor de 
woning en organiseert collectieve 
projecten om samen ook daad-
werkelijk aan de slag te gaan.  Het 
Regionaal Energieloket werkt in 
opdracht van gemeente Voorst. ■
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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

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


