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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad
Raadsvergadering 27 januari 
Op maandag 27 januari 2020 heeft de gemeenteraad vergaderd. Het audioverslag van deze 
vergadering is eind deze week in het raadsinformatiesysteem Politiek Portaal via 
voorst.raadsinformatie.nl af te luisteren. Klik hiervoor in de kalender op de gewenste datum. 
Hier staan ook de genomen besluiten. Heeft u vragen over Politiek Portaal? Bel gerust de griffie: 
0571-27 93 87.

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-
sprekken 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 raadsgriffier Bernadette Jansen: 0571-27 92 17, 
de locogriffier 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. 

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 
renovatie 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 
verbouwing van het gemeente-
huis goed op peil blijft. Daarom is 
gezocht naar een passende tijde-
lijke huisvesting in Twello. 
Voor het sociaal domein is die 
gevonden in het Kulturhus. In-
woners kunnen hier terecht voor 
bijvoorbeeld het aanvragen van 
een uitkering of als zij een me-
dewerker 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

Postadres (blijft ongewijzigd):
Postbus 9000
7390 HA  TWELLO  ■

KCA inzameling naar Sportpark Zuiderlaan

Op vrijdag 14 februari is, van 
15.00 uur tot 18.00 uur, voor de 
laatste keer de gratis inzameling 
van kleine hoeveelheden recycle-
baar afval en klein chemisch afval 
(KCA) bij de gemeentewerf, Jupi-
terweg 2 in Twello. Vanaf vrijdag 
13 maart 2020 is de gratis KCA 
inzameling op een andere plek, 
namelijk het parkeerterrein van 
Sportpark Zuiderlaan, Zuiderlaan 
5 in Twello. De tijd blijft ongewij-
zigd: van 15.00 uur tot 18.00 uur. 

Voortaan alleen KCA
De inzameling van KCA is elke 
tweede vrijdag van de maand in 
Twello. Let wel, deze inzameling 
is vanaf maart 2020 alleen voor 
KCA. De inzameling van recycle-
baar afval is voortaan op de Re-
cyclepleinen van Circulus Berkel. 

Bijvoorbeeld op het nieuwe Re-
cycleplein in Deventer, vanaf 9 
maart aan de Westfalenstraat 5 
(tegenover de oude locatie).  ■

Informatieavond nieuw verkeersbeleid
Vanavond, woensdag 29 januari 
2020 organiseert de gemeente 
Voorst een informatiebijeen-
komst in het gemeentehuis over 
het nieuwe verkeersbeleid, Pro-
gramma Mobiliteit 2020-2030. U 
bent van harte welkom! De pre-
sentatie 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 verkeersbeleid. En 
u krijgt informatie over het in-
dienen van een reactie of ziens-
wijze op het Ontwerp Programma 
Mobiliteit. 

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.  ■

Voorster Energie Strategie in uw dorp

Er wordt hard gewerkt aan een 
Voorster Energie Strategie. In de 
Voorster Energie Strategie staan 
de uitgangspunten voor het 
duurzaam opwekken van zon- 
en windenergie in de gemeente 
Voorst. De resultaten die er nu 
liggen zijn ingebracht door onze 
inwoners. 

Inloopdagen in de dorpen
Wilt u meer weten over de Voor-
ster Energie Strategie? Of wilt u 
graag in gesprek over de resul-
taten? Kom dan naar één van de 

onderstaande inloopdagen in de 
dorpen. De beleidsmedewerker 
duurzaamheid is hierbij aanwe-
zig, dus u bent ook hartelijk wel-
kom als u vragen heeft over het 
verduurzamen van uw woning!
■ Wilp: donderdag 6 februari 
10.00 tot 12.00 uur in Dorps-
huis De Pompe
■ Wilp-Achterhoek: donderdag 
6 februari 15.00 tot 17.00 uur in 
het Theekoepeltje
■ Twello: maandag 10 februari 
14.00 tot 17.00 uur in het ge-
meentehuis, H.W. Iordensweg 17

■ Voorst: donderdag 20 febru-
ari 14.30 tot 17.00 uur in De 
Benring
■ Terwolde: vrijdag 21 februari 
14.00 tot 16.00 uur in d’Olde 
Schole
■ Nijbroek: dinsdag 25 februari 
09.30 tot 11.30 uur in Dorpshuis 
De Arend
■ Klarenbeek: woensdag 26 fe-
bruari 10.00 tot 12.00 uur in 
MFC Klarenbeek
Meer informatie: 
voorst.nl/nl/duurzaamheid/
voorsterenergiestrategie  ■
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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, kan 
ook een verzoek tot een voorlo-
pige voorziening worden gericht 
aan: 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 35. 

De gemeente Voorst geeft alle officiële bekendmakingen in elektronische vorm volledig weer op 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 05: 29-01-2020

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Adresonderzoek onbekende verblijfplaats (uitschrijven uit Basisregistratie Personen)

Rijksstraatweg 6 in Voorst V.M. Aleksiev Voornemen besluit  Z-19-10881_2020-03891

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Diverse wegen in Voorst Avondoptocht op 21 februari 2020 Vergunning verleend* BW-2020-0002

Parkelerweg tussen huisnummers 26 en 44 in Twello Straatvoetbaltoernooi op 25 januari 2020 van  
12-18 uur

Vergunning verleend* BW-2019-0269

Rijksstraatweg 40 in Twello Huwelijksfeest op 29 augustus 2020 van 14-2 uur Toestemming verleend BW-2020-0004

Omgevingsvergunning

Ambonstraat 2 in Teuge Kappen negen bomen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0037

Deventerweg in Voorst (kad. VOO B 1017) Kappen drie bomen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0028

Deventerweg in Voorst (kad. VOO C 1276) Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0025

Dorpsstraat 2 in Wilp Bouwen nieuwe schuur Vergunning verleend* SXO-2019-1011

Eendenkooiweg 8 in Nijbroek Bouwen woning Vergunning verleend* SXO-2019-1177

Händelstraat 35 in Twello Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0033

Hoofdweg in Klarenbeek (kad. VOO G 1637) Kappen twee bomen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0023

Hoofdweg in Klarenbeek (kad. VOO G 1957) Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0024

Middendijk 59 in Nijbroek Verbouwen boerderij Vergunning verleend* SXO-2019-1151

Molenallee in Wilp (kad. VOO S 97) Kappen drie bomen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0031

Molenallee in Wilp (kad. WIL C 1643) Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0032

Molenstraat 33 in Twello Wijzigen gevels Aanvraag ontvangen SXO-2020-0019

Nabij Wilpsedijk in Wilp (kad. VOO S 518) Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0029

Nicolaas Maesstraat 10N, 12N, 14N en 16N in Twello Herbouwen vier woningen Vergunning verleend* SXO-2019-1160

Plesmanstraat 23 in Teuge Bouwen garage Vergunning verleend* SXO-2019-1141

Rijksstraatweg (kad. VOO K 336), tegenover de Halmen 2 in 
Voorst

Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0022

Rijksstraatweg in Teuge (VOO P 406) Kappen twee bomen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0021

Rijksstraatweg in Wilp (kad. WIL C 1359) Kappen drie bomen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0026

Ter hoogte van Voordersteeg in Wilp (kad. VOO S 938) Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0027

Vaassenseweg 15B in Terwolde Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0030

Zuiderlaan 5 in Twello Vervangen en uitbreiden veldverlichting Aanvraag ontvangen SXO-2020-0020

Sloopmelding

Hoofdweg 70 in Klarenbeek Verwijderen asbesthoudend dakbeschot woning Melding ontvangen SXO-2020-0034

Tijdelijke verkeersmaatregel

Door Voorst Op 21 februari 2020 van 18.30-21 uur Besluit genomen* BW-2020-0002

Verkeersbesluit

Oranjestraat in Twello Individuele gehandicaptenparkeerplaats Besluit genomen* Z-20-00444_2020-02437

WELSTAND

Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend:

op vrijdag 31 januari 2020 vindt er een mandaatvergadering van de welstandscommissie plaats.

Plaats:  gemeentehuis van de gemeente Voorst, H.W. Iordensweg 17 in Twello. Aanvang: 10.30 uur

H.W. Iordensweg 17 in Twello het renoveren van het gemeentehuis SXO-2019-1199

Conform artikel 12 van de Woningwet is deze vergadering openbaar. Als u aanwezig wilt zijn, dan horen wij dat graag van u. 

Houdt u er als derde belanghebbende ook rekening mee dat een ingediend 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. 
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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

Sporten,  ook met een beperking

Het hebben van een beperking 
kan voor belemmeringen zor-
gen in het dagelijks leven. Ook 
tijdens het sporten. Gelukkig 
zijn er voldoende mogelijkhe-
den om met een beperking fi jn 
te sporten. 

unieksporten.nl
Welke mogelijkheden zijn er om 
met een beperking te sporten? 
Waar is dat mogelijk en hoe 
kom ik aan een sportmaatje? Op 
unieksporten.nl krijgt u de ant-
woorden op al deze vragen en 
ook informatie over fi nanciële 
ondersteuning en hulpmiddelen. 

Buurtsportcoach 
In de gemeente Voorst is voor 
uniek sporten Voorst een buurt-
sportcoach aangepast sporten, 
actief. Deze buurtsportcoach, 
Erica Nap, informeert u graag 
over de verschillende mogelijk-
heden om te sporten met een 
beperking. Uniek sporten Voorst 
maakt onderdeel uit van het re-
gionale samenwerkingsverband 
Stedendriehoek. Met dit samen-

werkingsverband is het mogelijk 
om gemakkelijk verbindingen 
met aanbod in de regio te ma-
ken. Uniek sporten Voorst on-
dersteunt ook verenigingen en 
sportaanbieders met alle vragen 
die bij het aangepast sporten ko-
men kijken. Samen zorgen wij er-
voor dat alle inwoners van de ge-
meente Voorst kunnen sporten!

Meer informatie
Op unieksporten.nl staat meer 
informatie. Heeft u vragen? Neem 
gerust contact op met de buurt-
sportcoach aangepast sporten 
gemeente Voorst, Erica Nap: 
voorst@unieksporten.nl , 
06-27 36 30 24.  ■

Evaluatie rondweg en Rijksstraatweg Voorst

De vernieuwde Rijksstraatweg in 
Voorst is alweer enkele weken in 
gebruik. Op dit moment vinden 
de laatste werkzaamheden aan 
de voetpaden en de groenvoorzie-
ning plaats. Na de opening in de-
cember 2019 heeft de gemeente 
verschillende reacties ontvangen. 
De gemeente gaat samen met de 
provincie de komende periode het 
eff ect van de rondweg Voorst en 
de heringerichte Rijksstraatweg in 
beeld brengen. Hierbij kijken we 
onder andere naar de verkeersme-
tingen (cijfers), het functioneren 
van de nieuwe situatie en natuur-
lijk alle opmerkingen en reacties 
van inwoners. Met behulp van de 

evaluatie wordt bepaald of er aan-
vullende maatregelen nodig zijn. 

Straatbeeld verbeteren
Voor het dorp Voorst is de komst 
van de rondweg en de vernieuwde 
Rijksstraatweg een hele verande-
ring. Die nieuwe situatie is nog 
wennen, maar het uitgangspunt 
is dat de leefbaarheid van het 
dorp erop vooruit gaat. Op enkele 
plekken zijn al initiatieven om het 
straatbeeld te verbeteren te zien. 
Dat is positief, hopelijk doet goed 
voorbeeld volgen. 

Verzamelen reacties
We ontvangen veel individuele 

reacties over de Rijksstraatweg. 
Daarnaast is er regelmatig con-
tact tussen de gemeente en de 
verkeersadviseur van de politie. 
Daarbij komen ook de meldingen 
via de (wijk)agent aan bod. Alle re-
acties, opmerkingen en suggesties 
worden verzameld. 

Matrixborden
Vooruitlopend op de evaluatie 
heeft de gemeente al twee ma-
trixborden geplaatst. Deze ma-
trixborden attenderen de auto-
mobilisten op hun snelheid. De 
matrixborden zijn bij herhaling 
steeds een periode van twee we-
ken actief.    ■
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

Informatieavond over cursus moestuinieren 

De gemeente Voorst organi-
seert samen met Landgoed Kla-
renbeek en de heer Huizinga in 
2020 een cursus moestuinieren 
ʻEigen moestuin, eigen voor-
raad’ op Landgoed Klarenbeek 

in Klarenbeek. Voorafgaand aan 
deze cursus, die op 7 maart 2020 
start, is er op dinsdag 11 febru-
ari 2020 in het gemeentehuis in 
Twello een informatieavond over 
de cursus om meer informatie te 

geven en vragen te beantwoor-
den. De gratis informatieavond 
start om 19.30 uur, de inloop met 
koffi  e en thee is vanaf 19.15 uur. 
U bent van harte welkom! Laat 
ons wel even weten dat u komt 
en stuur een kort mailtje met uw 
naam en het aantal personen naar 
r.korderijnk@voorst.nl onder ver-
melding van ʻgratis informatie-
avond 11/2’ . 

Cursusdata
Tijdens de cursus ʻEigen 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:

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  ■

Advies bij rioolverstopping

In de gemeente Voorst zijn twee 
soorten riolering: vrijvervalriolering 
(voornamelijk in de kernen) en druk-
riolering (in het buitengebied). In dit 
artikel adviseren we u wat te doen 
bij een rioolverstopping (afhankelijk 
van het soort riolering). 

Vrijvervalriolering
Heeft u een rioolverstopping bij een 
vrijvervalriolering? Zoek het ont-
stoppingsstuk in de riolering (ligt 
meestal op de grens van gemeen-
telijk- en particulier terrein) en graaf 
deze vrij. Vragen? Bel gerust de ge-
meente: 0571- 27 98 42. 

Wanneer het ontstoppings
stuk vrij gegraven is, zijn er twee 
mogelijkheden:
1. De rioolbuis staat ter plaatse van 
het ontstoppingsstuk vol met wa-

ter: er is een verstopping in de lei-
ding op gemeentegrond. Bel in dit 
geval de storingslijn drukriolering 
van de gemeente: 0571-27 37 60.
2. De rioolbuis staat ter plaatse van 
het ontstoppingsstuk niet vol met 
water: de verstopping is dan op par-
ticulier terrein, tussen het ontstop-
pingsstuk en de riolering, binnen 
het gebouw. De bewoner/eigenaar 
van het pand moet in dit geval zelf 
de verstopping oplossen of hiervoor 
een bedrijf inschakelen. 

Drukriolering
Afvalwater bij panden in het bui-
tengebied wordt via kleine gemalen 
weggepompt. Bij problemen met de 
afvoer van het afvalwater belt u de 
storingslijn drukriolering van de ge-
meente Voorst: 
0571-27 37 60.    ■


