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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Digitale ronde-tafelgesprekken maandag 6 december 
vanaf 18.00 uur [afwijkende tijd] 

Maandag 6 december 2021 houdt de gemeenteraad ronde-tafel gesprekken. Deze 
digitale bijeenkomst begint om 18.00 uur. Met de ronde-tafelgesprekken vormen de 
raadsleden zich een beeld van de onderwerpen die op de agenda staan. Raadsleden 
stellen vragen aan insprekers en het college. Dat doen ze als voorbereiding op de 
raadsvergadering van 20 december.

Digitaal deelnemen
U kunt digitaal deelnemen aan een ronde-tafelgesprek. Tijdens dat gesprek kunt u uw 
mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Stuur voor vrijdag 3 de-
cember 12.00 uur een e-mail naar raad@voorst.nl om u aan te melden. Na ontvangst 
van uw e-mail neemt de griffie contact met u op. Elke inspreker krijgt maximaal 3 
minuten tijd om een opvatting te geven. Reageert u liever schriftelijk op geagendeerde 
onderwerpen? Stuur dan een e-mail met uw reactie naar raad@voorst.nl  

Digitale publieke tribune
De gemeenteraad laat de bespreking live streamen. Via 
https://voorst.raadsinformatie.nl kunt u de ronde-tafelgesprekken volgen. Klik hiervoor 
op de datum 6 december en daarna op ‘live’. Zo kunt u ook alle stukken inzien waar 
de raadsleden vragen over stellen aan de insprekers en het college. 

Agenda
Maandag 6 december 2021 18.00 uur 
Op deze agenda staan acht onderwerpen waarbij de gemeenteraad als plaatselijke 
wetgever optreedt. Dat is het geval bij het bestemmingsplan en de verordeningen. De 
landelijke overheid ziet dat als een lokale democratische waarborg.

	Bestemmingsplan Wilpsedijk-N790
 De provincie Gelderland wil de verkeersveiligheid op de N790 – de Wilpsedijk- ver-

beteren. Dat kan door een vrij liggend fietspad naast de autoweg aan te leggen. Daar 
is een wijziging van het bestemmingplan voor nodig. Burgemeester en wethouders 
hebben reacties op de vijf ingediende zienswijzen opgesteld. Het college vraagt de 
raad om de reacties op de zienswijzen samen met het gewijzigde bestemmingplan 
vast te stellen. 

	Regionale Energie Strategie (RES) voor de Cleantech Regio
 De raad van Voorst heeft zich eerder over een concept RES en een ontwerp RES 1.0 

voor de Cleantech Regio gebogen. Alle reacties op die stukken zijn verwerkt in het 
definitieve voorstel voor de Cleantech Regio RES 1.0. Het college stelt de gemeente-
raad voor om nu deze definitieve versie vast te stellen.

	Antwoord op vragen over een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van sierteelt 
 Burgemeester en wethouders hebben op verzoek een vergunning verleend voor de 

uitbreiding van sierteelt aan de Lange Klarenbeekseweg. Over het verlenen van die 
vergunning heeft een raadsfractie vragen gesteld. In reactie op die vragen maakt 
het college duidelijk waarom de vergunning is verleend. Bij dat antwoord heeft het 
college de geanonimiseerde correspondentie gevoegd.

	Actualisering beleidsregels subsidie Leefbaarheid Kleine Kernen Voorst 2021 
Burgemeester en wethouders willen de beleidsregels actualiseren. Het gaat om regels 
over subsidie voor de leefbaarheid in de kleine kernen van Voorst. Met een raadsme-
dedeling maakt het college duidelijk wat de bedoeling is van die actualisering. Zo 
krijgen de raadsleden de mogelijkheid om daar vragen over te stellen. De raadsleden 
kunnen daar zo nodig tijdens een volgende raadsvergadering een opvatting over 
duidelijk maken.

	Actualiseren van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
 Het college stelt voor om de APV te actualiseren. Dat is onder meer nodig omdat de 

Alcoholwet de Drank- en Horecawet gaat vervangen. Daarnaast stellen burgemeester 
en wethouders voor om gebruik te maken van het Digitaal Opkopers Register. Tot 
slot bevat het voorstel iets over carbidschieten. Het vaststellen en wijzigen van de 
plaatselijke wetgeving in de APV is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

• Verordening Onroerende Zaakbelasting (OZB) 2022
 Het college stelt de raad voor om een verordening voor de OZB voor het komende 

jaar vast te stellen. In de tekst van de verordening zijn kleine aanpassingen verwerkt. 
Daarnaast zijn de  tarieven voor 2022 in het voorstel opgenomen. Alleen de gemeen-
teraad kan deze verordening vaststellen. 

• Verordening rioolheffing 2022
 Burgemeester en wethouders stellen de raad ook voor om voor het jaar 2022 een 

aangepaste verordening rioolheffing vast te stellen. In deze verordening zijn wat 

tekstuele wijzigingen verwerkt. Daarnaast stelt het college voor om de tarieven te 
indexeren. Het is de gemeenteraad die verordeningen vaststelt. 

• Legesverordening 2022
 Voor verschillende diensten die de gemeente levert heft de gemeente leges. De 

wettelijke basis voor het innen van leges is de legesverordening. Het college stelt 
de gemeenteraad jaarlijks voor om die verordening te actualiseren. In het voorstel 
zijn kleine aanpassingen verwerkt en zijn de nieuwe prijzen voor de gemeentelijke 
diensten opgenomen. Alleen de gemeenteraad kan deze verordening vaststellen.

	Verordening toeristenbelasting Voorst 2022
 De raad stelt jaarlijks een verordening toeristenbelasting vast met daarin onder meer 

de tarieven voor het komende jaar. De verordening kent ook tekstuele veranderingen. 
Het college vraagt de gemeenteraad om de verordening 2022 vast te stellen. Alleen 
de gemeenteraad kan verordeningen vaststellen. 

	Verordening reinigingsheffingen Voorst 2022
 Het college stelt de gemeenteraad voor om een verordening op het heffen van 

afvalstoffen- en reinigingsrechten voor 2022 vast te stellen. In dat voorstel is een 
indexatie van de tarieven met 1,6 % verwerkt. Dat is nodig om te zorgen voor een 
kostendekking van 100%. Daarnaast heeft het college wat tekstuele aanpassingen in 
de verordening verwerkt. Ook het vaststellen van deze verordening is de bevoegd-
heid van de gemeenteraad. 

	Verordening lijkbezorgingsrechten Voorst 2022
 Burgemeester en wethouders leggen aan de gemeenteraad ook een geactualiseerde 

verordening lijkbezorgingsrechten voor. Dat voorstel is onder meer nodig omdat 
de kostendekking al een aantal jaren niet meer mogelijk blijkt. In het voorstel zijn 
daarnaast tekstuele aanpassingen verwerkt. Het vaststellen en wijzigen van veror-
deningen is een bevoegdheid van de gemeenteraad. 

Meer informatie
Alle stukken die betrekking hebben op deze agendapunten kunt 
u inzien op https://voorst.raadsinformatie.nl en in de (gratis) app 
Politiek Archief (voor tablets). De QR-code leidt uw smartphone en 
tablet direct naar de vergaderstukken. 
Via https://voorst.raadsinformatie.nl kunt u de ronde-tafelgesprek-
ken digitaal in beeld en geluid volgen. Klik eerst in de kalender op 
de ronde-tafelgesprekken van 6 december 2021 en daarna op ‘live’. 

De griffie kan u met een e-mailservice attenderen op de agenda’s van de komende 
ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen. Stuur een e-mail naar raad@voorst.nl 
als u daar gebruik van wilt maken. Heeft u vragen of suggesties? Neem gerust contact 
op met Bernadette Jansen (griffier): 0571-27 92 17 of Dini Vriezekolk (locogriffier): 
0571-27 93 87. 

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?    
Laat u zelf horen bij de lokale politiek. Benader de raadsleden, praat mee in de 
ronde-tafelgesprekken of stuur een e-mail of brief naar de raad: raad@voorst.nl 
of Postbus 9000, 7390 HA Twello. U kunt de gemeenteraad volgen via het twit-
teraccount: @RaadVoorst

Contact met de raadsfracties
U kunt telefonisch of per e-mail contact opnemen met de raadsleden en raads-
fracties. Kijk op www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling 
voor meer informatie. 
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de onderstaande contactpersonen van 
de raadsfracties:
	Robin Hafkamp, fractievoorzitter Gemeente Belangen, via r.hafkamp@voorst.nl 

of 06-53 11 65 06
	Emiel de Weerd, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, via e.deweerd@voorst.nl  of 

06-13 46 48 23
	Bertine Grevinga, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, via b.grevinga@voorst.nl of 

06-15 41 54 47
	Jürgen Wolff van Wülfing, fractievoorzitter CDA, via j.wolffvanwulfing@voorst.nl  

of 06-43 90 39 27
	Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, via p.jonkman@voorst.nl of 0571-23 82 62
	Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, via a.jansen@voorst.nl of 06-50 66 66 01
	Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann, via m.suelmann@voorst.nl of 

06-37 31 54 22

Scan de QR-code met uw tablet of smartphone voor meer infor-
matie over de raadsleden.
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Digitaal spreekuur over woningbouwlocatie hoek Stationsstraat en 
Veilingstraat in Twello

In Twello worden de gronden op 
de hoek van de Stationsstraat en 
de Veilingstraat herontwikkeld. 
Het gaat om een plan voor de 
bouw van 15 appartementen 
verdeeld over twee gebouwen, 
met daaronder een parkeergara-
ge. Daarvoor is een aanpassing 
van het bestemmingsplan nodig. 
In het bestemmingsplan staan 
de regels voor het gebruik van 
de grond en de gebouwen die 
daarop komen te staan. In deze 
bestemmingsplanprocedure is er 
ruimte om uw mening te geven.

Plan ter inzage
Vanaf 2 december 2021 ligt het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Hoek 
Stationsstraat -Veilingstraat, 
Twello’ om de woningbouw op 
deze locatie mogelijk te maken 
ter inzage. Ook andere stukken 
die hiermee verband houden 
liggen ter inzage. Het gaat om 
het ontwerpbeeldkwaliteitplan 
en het ontwerpbesluit geen ex-
ploitatieplan vast te stellen.

Bekijk de plannen op 
ruimtelijkeplannen.nl
Door de corona-uitbraak mogen 
er niet te veel mensen tegelijk 
in het gemeentehuis aanwe-
zig zijn. Het ontwerpbestem-
mingsplan en het ontwerp-
beeldkwaliteitplan kunt u op 

ruimtelijkeplannen.nl bekijken. 
Als u dat wilt, mailen wij u de 
verschillende (ontwerp)beslui-
ten. Neem hiervoor contact op 
met de gemeente Voorst, Marike 
Jansman-Weghorst: 0571-27 98 
56. Neem ook contact op met 
Marike Jansman-Weghorst als 
u een afspraak wilt maken om 
de verschillende stukken in het 
gemeentehuis te bekijken of om 
telefonisch vragen te stellen over 
de plannen.

Inloopavond wordt digi-
taal (video)spreekuur
Vanwege de coronamaatregelen 
kunnen we geen inloopavond 
organiseren. Wij vinden het be-
langrijk u persoonlijk te woord 
te staan bij eventuele vragen 
over de plannen en/of de pro-
cedure. Daarom organiseren wij 
een digitaal spreekuur. Hierin 
kunt u gelijktijdig (video)bellen 
met Marike Jansman-Weghorst 
en de ontwikkelaar. Zij geven 
dan toelichting op de plannen 
en beantwoorden uw vragen. Er 
zijn twee momenten voor dit (vi-
deo)spreekuur, dat via MS Teams 
plaatsvindt:

	Maandag 20 december  
19.00 – 21.00 uur

	Dinsdag 21 december  
 14.00 – 16.00 uur

Heeft u interesse voor het (vi-
deo) spreekuur via MS Teams? 
Neem gerust contact op met de 
gemeente Voorst, Marike Jans-
man-Weghorst om een afspraak 
te maken voor één van de boven-
staande data.

Stappen in dit proces
Bij de voorbereiding van het be-
stemmingsplan, afgelopen jaar, 
heeft de ontwikkelaar de direct 
omwonenden op de hoogte ge-
bracht van de eerste plannen, en 
hen de mogelijkheid gegeven om 
hierop te reageren. De reacties 
hebben tot enkele aanpassingen 
geleid. Ondertussen zijn ook de 
kaders voor de beoogde beeld-
kwaliteit (het beeldkwaliteitplan) 
uitgewerkt; hierin ziet u hoe de 
twee appartementengebouwen 
er straks uit komen te zien. 
Voor het uiteindelijke plan is een 
ontwerpbestemmingsplan opge-
steld. Het ontwerpbestemmings-
plan en de bijbehorende stukken 
liggen vanaf 2 december 2021 6 
weken ter inzage. Iedereen kan 
tijdens de inzagetermijn tot 12 
januari 2022 op de plannen re-
ageren door een zienswijze in te 
dienen. De gemeenteraad stelt 
het bestemmingsplan (eventu-
eel in gewijzigde vorm) na de 
zienswijzentermijn vast. Naar 
verwachting vindt dat in maart 
2022 plaats. Na de beslissing van 
de gemeenteraad over de vast-
stelling van het bestemmings-
plan en de bijbehorende stukken 
is er binnen 6 weken beroep mo-
gelijk bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van 
State. Als er een beroep wordt 
ingediend doet de Raad van State 
hier uitspraak over. Afhankelijk 
van de uitspraak van de Raad van 
State, start daarna de bouw.  ■

Let een beetje extra op elkaar en meld geweld 

Nu de coronapandemie weer flink 
om zich heen slaat, maakt wet-
houder Wim Vrijhoef zich zorgen 
om de situatie achter de Voor-
ster voordeuren. Vrijhoef: “Hui-
selijk geweld is iets verschrikke-
lijks. Het komt bij alle lagen van 
de bevolking voor, ook in onze 
gemeente.  Corona heeft het er 
de afgelopen twee jaar niet beter 
op gemaakt. Het is lange tijd erg 
lastig geweest voor hulpverleners 
om bij de mensen thuis te komen. 
Dat zien we nu terug in de cijfers”. 

Landelijke trend: inciden-
ten steeds ernstiger
Uit cijfers van het CBS over 2020 
blijkt dat er steeds later aan de 
bel wordt getrokken als het om 
huiselijk geweld gaat. Het totale 
aantal meldingen is vrijwel gelijk 
gebleven vergeleken met voor-
gaande jaren. Maar het aantal 
acute meldingen is wel toegeno-
men. Dit zijn ernstige meldingen 
waarbij direct actie nodig is. “We 
komen minder bij elkaar over de 
vloer”, zegt Vrijhoef. “Daarom 
pikken we signalen dat het niet 
goed gaat veel later op, en ko-
men niet in actie. Dat is zonde, 
want juist die vroege signalen 
zijn belangrijk: dan kan er vaak 
met hulpverlening veel verbeterd 
worden en kan erger worden 
voorkomen”.

Jonge vrouwen vaker de 
dupe
Ook blijkt uit de cijfers dat jonge 
vrouwen vaker slachtoffer zijn van 
huiselijk geweld dan jonge man-
nen. “Jonge vrouwen maken dan 

met name vaker seksueel geweld 
en stalking mee”, aldus Vrijhoef. 
“Dit zijn landelijke cijfers, maar 
we mogen aannemen dat ze ook 
voor onze gemeente gelden”. In 
totaal gaf, volgens het CBS, 20% 
van de Nederlandse jongeren tus-
sen de 16 en 24 jaar aan in 2020 
slachtoffer te zijn geworden van 
huiselijk geweld. 

Toename digitaal geweld 
én digitale hulpverlening
Sinds de coronacrisis speelt het 
dagelijks leven van jongeren zich 
steeds meer online af: van lessen 
volgen tot sociale media. Dit is 
terug te zien in een stijging van 
het aantal meldingen van digi-
taal seksueel geweld onder die 
doelgroep. “Toch is er ook goed 
nieuws”, weet Wim Vrijhoef. “Ook 
de hulpverlening werkt steeds 
meer digitaal en wordt goed ge-
vonden door de mensen die het 
nodig hebben. Het gebruik van 
anonieme online chats van hulp-
organisaties zoals Fier is flink 
toegenomen. Er blijkt dus echt 
behoefte te zijn aan dit soort 
laagdrempelige manieren van 
hulpverlening”.

Orange the World
Internationaal is er deze weken 
aandacht voor de VN-campagne 
‘Orange the World’. Door stoep-
graffiti aan te brengen, vlaggen 
te hijsen en gebouwen oranje uit 
te lichten vraagt de organisatie 
aandacht voor geweld tegen vrou-
wen. “Vorig jaar werd voor deze 
campagne de dorpskerk in Wilp 
oranje verlicht. Dit jaar ben ik met 
de organisatie op pad gegaan om 
milieuvriendelijke kalkgraffiti te 
spuiten met de oproep aan ieder-
een om geweld altijd te melden. 
Alleen zo kun je ervoor zorgen dat 
het geweld stopt”, aldus Vrijhoef. 
“Je kunt bij de gemeente terecht, 
maar ook bij Veilig Thuis of Fier. 
Ook als je alleen maar een ver-
moeden hebt. Melden kan geen 
kwaad, en je kan er zo maar ie-
mand ontzettend mee helpen!”  ■

 
Vergaderingen
Vanwege de coronamaatregelen vergadert de gemeenteraad digitaal. De digitale vergaderingen 
zijn via een livestream op https://voorst.raadsinformatie.nl te volgen. Klik hiervoor op de datum 
en daarna op ‘live’.
 
De komende bijeenkomsten van de raad zijn op:
maandag 6 december  vanaf 18.00 uur  ronde-tafelgesprekken
maandag 13 december  vanaf 21.45 uur  raadsvergadering
maandag 20 december  vanaf 19.30 uur  raadsvergadering
maandag 17 januari  vanaf 19.30 uur  ronde-tafelgesprekken

E-mailservice raadsstukken
Met de e-mailservice ontvangt u een bericht met een directe link naar de vergaderstukken. Stuur 
een e-mail naar raad@voorst.nl om u hiervoor aan te melden.

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.
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De gemeente Voorst geeft dagelijks op overheid.nl alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm vol-
ledig 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 22 november 2021 tot 
en met vrijdag 26 november 2021.

Bekendmakingen

Week 48: 01-12-2021

 Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk 
dan op overheid.nl onder Be-
leid & regelgeving 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 

LET OP: per 1 december 2021 

functioneert de app 'Over uw 
buurt' niet meer. Kijk hiervoor 
in de plaats op overheid.nl/
berichten-over-uw-buurt

Op overuwbuurt.overheid.nl kunt 
u zich aanmelden voor een e-
mailservice. Met enkele stappen 
schrijft u zich in. U ontvangt dan 
dagelijks per e-mail een overzicht 
van besluiten en andere berich-
ten die onder meer gemeenten, 
provincies en waterschappen via 
overheid.nl publiceren. U stelt 
het type bericht in en van welke 
organisatie u deze berichten wilt 

ontvangen. Daarbij is het ook 
mogelijk een afstand ten opzich-
te van uw adres aan te geven. U 
krijgt dan bericht over de actuele 
locatiegebonden bekendmakin-
gen/publicaties binnen de door u 
aangegeven afstand. 

WELSTAND
Burgemeester en wethouders 
van Voorst maken het volgende 
bekend:

Iedere maandag in de even we-
ken houdt de welstandscommis-
sie een mandaatvergadering in het 

gemeentehuis in Twello (Hiet-
weideweg 20). De vergadering 
begint om 10.00 uur. 

De agenda (met daarin de lijst 
met te behandelen bouwplan-
nen) maken wij op voorst.nl be-
kend. Volgens artikel 12 van de 
Woningwet is deze vergadering 
openbaar. Wilt u hierbij aan-
wezig zijn? Dan horen wij dat 
graag van u. Houd er als derde 
belanghebbende rekening mee 
dat een ingediend bouwplan 
al behandeld kan zijn in een 
welstandsvergadering.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Grotenhuisweg 50 in Wilp Posterenks Winterdorp Vergunning ingetrokken BW-2021-0112

Molenweg 4 in Klarenbeek Kerstmarkt op 12 december 2021 Vergunning ingetrokken BW-2021-0109

van Ghentstraat 5 in Twello Bakken oliebollen voor de winkel van 15 november 
2021 t/m 31 december 2021

Melding ontvangen BW-2021-0125

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Nieuwe branchelijst voor de weekmarkt in Twello Vastgesteld Z-16-04342_2021-56026

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Hoek Stationsstraat-Veilingstraat in Twello Bouw van 15 appartementen mogelijk maken Ontwerp NL.IMRO.0285.171051-OW00 

Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Zonnenbergstraat 47 in Wilp Aanleggen bodemenergiesysteem Melding ontvangen Z-HZ_MGBBI-2021-0018

Milieumelding

Middendijk 33 in Nijbroek Verplaatsen werkzaamheden naar aangevraagde 
bebouwing

Melding ontvangen Z-MELD840-2021-001294

Omgevingsvergunning

Broekstraat 13 in Klarenbeek Verbouwen woning Vergunning verleend (re-
visie)

SXO-2021-0252

de Windvang 23-25 in Voorst Brandveilig gebruiken van locatie als (zorg) logeer-
functie

Vergunning verleend SXO-2020-0831

de Zanden 107 in Teuge Bouwen hangar Aanvraag ontvangen SXO-2021-0691

Hoenweg in Voorst - kadastrale percelen K 78 en K 80 
Voorst

Vervangen en repareren pijpleiding Vergunning verleend SXO-2021-0651

Kerkstraat 2 in Voorst Kappen walnotenboom en snoeien bomen (terrein/
kant openbare weg)

Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0588

Landgoed ‘t Schol Wilpsedijk in Wilp - kadastraal per-
ceel A 2988 Wilp

Aanleggen poel Aanvraag ontvangen SXO-2021-0684

Meermuidenseweg 11 in Twello Kappen tulpenboom Aanvraag ontvangen SXO-2021-0685

Middendijk 33 in Nijbroek Uitbreiden en herbouwen bedrijfsgebouwen Vergunning verleend SXO-2021-0602

Rijksstraatweg 75A in Twello Kappen 2 eiken Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0590

Schoolstraat 31 in Voorst Plaatsen 15 zonnepanelen op plat dak Aanvraag ontvangen SXO-2021-0686

Veenhuisweg 62 in Twello Oprichten blokhut Vergunning ingetrokken VROM-5414

Veluwsedijk 33A in Nijbroek Bouwen schuur Vergunning verleend SXO-2021-0580

Vollehandsweg 9 in Terwolde Bouwen 2 schuren Ontwerpvergunning SXO-2021-0119

Weilanden naast en tegenover de Oude Zutphenseweg 
3 in Klarenbeek - kadastrale percelen R569, R823, 
R828 en R210

Wijzigen inrit voor Zonnepark Klarenbeek Vergunning verleend SXO-2021-0584

Zevenhuizenseweg 4 in Twello Plaatsen dakkapel aan voorzijde woning Vergunning verleend SXO-2021-0610

Sloopmelding

Helena H. Wilkensstraat 28 in Voorst Verwijderen asbest dakbedekking schuur en asbest 
dakbeschot van aanbouw

Melding ontvangen SXO-2021-0690

Wet geluidhinder

Stationstraat 30 in Twello Hogere grenswaarde Wet geluidhinder Ontwerpbesluit Z-21-07080_2021-39922

RECTIFICATIE

In het Voorster Nieuws van 24 november 2021 is vermeld 

Tussen woningen Molenallee 56A en 56 in Wilp Kappen eikenboom Aanvraag ontvangen SXO-2021-0674

Dit had moeten zijn:

Tussen woningen Molenallee 56A en 56 in Wilp Kappen 2 eikenbomen Aanvraag ontvangen SXO-2021-0674
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Vrijwilligers gezocht voor controleren 
coronatoegangsbewijs
De Vrijwilligerscentrale Voorst 
zoekt vrijwilligers om (maat-
schappelijke) organisaties in de 
gemeente Voorst te helpen bij 
het uitvoeren van de coronamaa-
tregelen. Clubs, verenigingen, 
buurthuizen en andere organisa-
ties zijn verplicht om bezoekers 
te controleren op een geldig co-
ronatoegangsbewijs. Dat vraagt 
veel organisatie en vrijwilligers. 
Om de planning hiervoor rond 
te krijgen zijn extra vrijwilligers, 
die als gastheer of gastvrouw QR-
codes van bezoekers willen scan-
nen, meer dan welkom! 

Wie zoeken we?
De Vrijwilligerscentrale Voorst 
zoekt vrijwilligers met een vrien-
delijke uitstraling, die stevig in 
hun schoenen staan. Je kunt zelf 
aangeven op welke tijden je inge-
deeld wilt worden. 

Waardering voor jouw 
inzet
De vereniging, club of het buurt-
huis waarderen jouw inzet, want 
dankzij jouw hulp kunnen zij hun 
organisatie draaiende houden. 
Voor jou is het leuk om kennis te 
maken met de organisatie en je 
leert nieuwe mensen kennen.  

Meer informatie en  
aanmelden
Wil je meer informatie of wil je 
jezelf aanmelden als vrijwilliger? 
Neem gerust contact op met de 
Vrijwilligerscentrale Voorst, Kim 
Arntzen: vrijwilligerscentrale@
mensenwelzijn.nl of 
06-19 00 03 51.  ■

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

Vergoeding voor controle op 
coronatoegangsbewijzen 

Het voortduren van de corona-
pandemie en de coronamaatre-
gelen zorgen voor uitdagingen in 
de samenleving. Op dit moment 
is er een verplichte controle op 
het coronatoegangsbewijs bij de 
kunst & cultuursector, de ho-
reca en de (sport)verenigingen. 
Om ondernemers en organisa-
ties enigszins tegemoet te ko-
men stelt de gemeente Voorst 
een vergoeding van maximaal € 
1000 beschikbaar voor de extra 
kosten die de verplichte controle 
van de coronatoegangsbewijzen 
met zich meebrengt. Organisa-
ties die hiervoor in aanmerking 
komen kunnen digitaal via 
voorst.nl/bijdragectb hun aan-
vraag indienen.

Veel waardering voor 
ieders inzet
Het ministerie van Justitie en Vei-
ligheid heeft financiële midde-
len ter beschikking gesteld aan 
alle gemeenten om de controle 
op coronatoegangsbewijzen te 
ondersteunen. Gemeente Voorst 
stelt dit bedrag beschikbaar 
aan organisaties. Burgemees-
ter Renske Helmer-Englebert: 
“Er wordt veel gevraagd van de 
horeca en van locaties waar het 
verenigingsleven actief is. On-
dernemers en beheerders nemen 
elke keer weer hun verantwoor-
delijkheid en dat is niet altijd 

even makkelijk in deze onzekere 
tijd. Daar heb ik veel waardering 
voor. Met deze vergoeding wil-
len we hen ondersteunen in de 
extra onvoorziene kosten die zij 
moeten maken. Ik roep inwoners 
en bezoekers op om de corona-
maatregelen bij de verschillende 
organisaties te respecteren. We 
moeten er samen de schouders 
onder zetten en elkaar zoveel 
mogelijk helpen bij het naleven 
van de coronaregels.”

Vergoeding voor 
personele en/of materiële 
kosten
Maakt u als organisatie perso-
nele of materiële kosten die ver-
band houden met de controle op 
de naleving van het coronatoe-
gangsbewijs, in de periode van 
22 september tot en met 31 de-
cember 2021? Vraag dan voor 30 
december 2021 via 
voorst.nl/bijdragectb een tege-
moetkoming in de kosten aan. 
Via de regeling vergoedt de ge-
meente kosten voor de inzet van 
mensen die coronatoegangsbe-
wijzen controleren. Daarnaast 
vergoeden we ook materiële 
kosten die de controle van het 
coronatoegangsbewijs verge-
makkelijken, zoals de aanschaf 
van een telefoon of tablet voor 
het controleren van de QR-code.

Vragen?
Kijk op voorst.nl/bijdragectb 
voor meer informatie over de 
tegemoetkoming. 
Heeft u vragen? Neem gerust 
contact op met Shavonne Kor-
laar, medewerker recreatie & 
toerisme, 
s.korlaar@voorst.nl / 0571-
279326 of Chris Frencken, co-
ordinator maatschappelijke ini-
tiatieven, c.frencken@voorst.nl / 
0571-279268.  ■

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Inkoopacties zonnepanelen en isolatieactie

In de gemeente Voorst lopen 
nu twee losse inkoopacties: één 
voor de aanschaf van zonnepa-
nelen, en één voor isolatie. Op 
verzoek van de gemeente Voorst 
heeft het Regionaal Energielo-
ket ervaren installateurs gese-
lecteerd. Dit heeft een aantal 
voordelen:

	kwaliteit: onafhankelijke tech-
nische specialisten hebben het 
aanbod in uw regio bekeken. 
De installateur is gekozen van-
wege zijn garanties en de goe-
de prijs-kwaliteitverhouding;

	scherpe prijs: met de inkoop-

acties bereiken we binnen een 
klein gebied veel woningen. 
Het isolatiebedrijf en/of de 
installateur van zonnepane-
len kunnen hierdoor hun werk 
slimmer plannen en uitvoeren. 
En u krijgt u een scherpe prijs;

	maatwerk: iedere woning is 
anders. Daarom krijgt u al-
tijd een persoonlijke offerte 
op maat voor uw woning en 
wensen.

Zo werkt de 
zonnepanelenactie
	Tot 31 december 2021 kunt u 

zich via 
 regionaalenergieloket.nl/acties 

inschrijven
	Woningopname: de installateur 

bekijkt uw woning en bepaalt 
samen met u het aantal zon-
nepanelen. Vanwege het co-
ronavirus vindt de woningop-
name mogelijk online plaats. 
Dit hoort u vooraf via e-mail.

	U ontvangt een persoonlijke 
offerte. U zit nergens aan vast 
en u beslist zelf of u de zon-
nepanelen laat installeren.

 Installatie: gefeliciteerd, ge-
niet van uw eigen opgewekte 
zonne-energie!

Ontvang 21% btw terug
Als u als particulier zonnepane-
len koopt, kunt u de 21% btw op 
aanschaf en installatie terugvra-
gen van de Belastingdienst. Op 
regionaalenergieloket.nl/voorst 
staat een eenvoudig stappenplan 
van het Regionaal Energieloket.  

Zo werkt de isolatieactie
	Tot 19 januari 2022 kunt u zich 

via regionaalenergieloket.nl/
voorst inschrijven

	Woningopname: de installateur 
bekijkt of uw woning geschikt 
is voor isolatie.

	U ontvangt een persoonlijke 
offerte. U zit nergens aan vast 
en u beslist zelf of u uw woning 
laat isoleren.

	Installatie: gefeliciteerd, geniet 
van uw warme woning!

Kijk op 
regionaalenergieloket.nl/voorst voor 
meer informatie en een terugblik op 
de online informatieavonden.  ■

NL-Alert testbericht op maandag 6 december

NL-Alert is het alarmmiddel van 
de overheid dat waarschuwt en 
informeert over acute noodsitu-
aties. Op maandag 6 december 
zendt de overheid rond 12.00 
uur een NL-Alert testbericht uit in 
heel Nederland. Zo ervaart u hoe 
een NL-Alert klinkt en eruit ziet. U 
ontvangt het NL-Alert testbericht 
op uw mobiele telefoon. Daar-
voor moet uw mobiel opgeladen 
zijn én aanstaan. Let wel op, als 
u oordopjes of een koptelefoon 
gebruikt dan kan het NL-Alert luid 
binnenkomen. 

NL-Alert bij levens- en 
gezondheidsbedreigende 
situaties
Het alarmmiddel NL-Alert waar-
schuwt en informeert bij levens- 
en gezondheidsbedreigende situ-
aties. Denk aan een grote brand 
op een industrieterrein, onver-
wacht noodweer of een rook-
wolk met giftige stoffen. In een 
NL-Alert staat altijd wat er aan de 
hand is, wat u moet doen en waar 
u meer informatie en updates 
kunt vinden. Ontvangt u een NL-
Alert? Lees het bericht direct, kom 
in actie en informeer anderen.

NL-Alert op uw mobiele 
telefoon
NL-Alerts ontvangt u op uw mo-
biele telefoon. Als u een NL-Alert 

binnenkrijgt, hoort u een hard en 
doordringend alarmgeluid. Dit 
klinkt anders dan een normaal 
berichtje. U ziet het NL-Alert ge-
lijk op het beginscherm van uw 
mobiele telefoon. Voor het ont-
vangen van NL-Alerts hoeft u 
niets in te stellen. Het is gratis 
en anoniem, uw telefoonnum-
mer blijft onbekend. U ontvangt 
een NL-Alert ook als het mobiele 
netwerk overbelast is. Naast NL-
Alert op uw mobiel, ziet u NL-
Alerts ook steeds meer op digi-
tale reisinformatieschermen van 
het openbaar vervoer en digitale 
reclameborden. 

Hoe zendt de overheid 
NL-Alerts uit
De overheid kan NL-Alerts uit-
zenden via alle zendmasten van 
Nederlandse telecomproviders. 
Tijdens een noodsituatie bepaalt 
de lokale veiligheidsregio in welk 
gebied het NL-Alert uitgezonden 
moet worden. Dit is afhankelijk 
van de plek van het incident en 
bijvoorbeeld van hoe de wind 
staat. Door de wind kan een ge-
vaarlijke rookwolk met giftige 
stoffen ook uw woonplaats be-
reiken, zelfs als dat kilometers 
verderop is. Bent u verbonden met 
een zendmast die bereik heeft in 
het getroffen gebied? Dan ont-
vangt u het NL-Alert. 

Laad ‘m op en laat ‘m aan
Zet u uw mobiele telefoon weleens 
uit? Bijvoorbeeld wanneer u gaat 
eten, bezoek ontvangt of slaapt? 
Als uw mobiel uitstaat, bestaat 
de kans dat u een NL-Alert mist. 
Want om NL-Alerts te ontvangen, 
moet uw mobiele telefoon opge-
laden zijn én aanstaan. NL-Alerts 
worden alleen tijdens de nood-
situatie verstuurd en komen niet 
binnen wanneer u uw mobiele te-
lefoon op een later moment weer 
aanzet. Staat uw mobiele telefoon 
uit, dan mist u het NL-Alert. Om 
NL-Alerts te ontvangen is het be-
langrijk dat uw mobiel aanstaat. 

Geen NL-Alert ontvangen?
Er kunnen meerdere redenen 
zijn waarom u het NL-Alert niet 
ontvangt.
	Uw mobiele telefoon stond uit 

of op vliegtuigstand.
	U had tijdelijk geen bereik.
	Uw mobiele telefoon was niet 

verbonden met een zendmast 
die het NL-Alert uitzond.  ■
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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 ook 
op maandagavond telefonisch bereikbaar 
17.00-20.00 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

Zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen

Inwoners van de gemeente Voorst 
met een netto-inkomen tot 125% 
van de bijstandsnorm kunnen in 
aanmerking komen voor de Ge-
meentepolis. Deze collectieve 
zorgverzekering heeft de gemeen-
te met Salland Zorgverzekeringen 
afgesloten. De Gemeentepolis 
biedt aantrekkelijke voordelen. 
Via gezondverzekerd.nl/voorst 
kunt u de premie berekenen en u 
aanmelden.

Voordelen van de Gemeen-
tepolis
De collectieve Gemeentepolis heeft 
een aantal voordelen:
  Een zorgverzekering met extra 

ruime vergoedingen.
	 Geen eigen risico.
	 De gemeente Voorst betaalt mee 

aan uw zorgverzekering.
  U hoeft bijna niets voor te 

schieten; vrijwel alle rekeningen 
gaan rechtstreeks naar Salland 
Zorgverzekeringen.
 Kinderen tot 18 jaar zijn gratis 

meeverzekerd voor de basisver-
zekering (ook voor de uitgebrei-
de aanvullende verzekeringen 
en de tandartsverzekering als u 
deze heeft afgesloten). 

Extra vergoedingen:
  Vijf extra behandelingen algeme-

ne fysiotherapie en oefentherapie 
per kalenderjaar.
  Maximaal € 75 extra vergoeding 

van de kosten voor brillen en len-
zen per 2 kalenderjaren.
 Voor mondzorg een aanvul-

ling tot maximaal € 250,- per 
kalenderjaar. 

Stap ook over
Komt u in aanmerking? Stap 
dan voor 1 januari 2022 over. 
Salland Zorgverzekeringen 
zegt uw huidige zorgverze-
kering automatisch voor u op. 
Lopende machtigingen bij uw 
huidige zorgverzekeraar wor-
den overgenomen.

Meer informatie en 
aanmelden
Kijk op gezondverzekerd.nl/
voorst voor meer informatie, 
de premieberekening en om 
u aan te melden. Wilt u weten 
of u in aanmerking komt voor 
de Gemeentepolis? Neem dan 
contact op met de gemeente 
Voorst, Eva van Dijk: 
0571-27 92 81.  ■

Eénrichting looproute op de weekmarkt
 
Tijdens de vrijdagmarkt in 
Twello moeten bezoekers zich 
weer aan de éénrichting loop-
route houden. Deze looprichting 
staat met bewegwijzering aan-
gegeven. Op deze manier is het 
gemakkelijker om een veilige 
afstand van elkaar te houden.

Bezoek de markt alleen
Bezoek de markt zoveel mo-
gelijk alleen, dus niet in gezel-
schap. Volg deze oproep in het 
belang van uw eigen gezond-
heid en die van uw medemens.

Veiligheidsmaatregelen
Verder gelden ook de volgende 
maatregelen op de markt:

	Het openbaar toilet is geslo-
ten voor publiek.
	Eet en drink niet op het 

marktplein.
	Houd anderhalve me-

ter afstand van elkaar en 
van onze marktlieden.
	Ga niet in groepjes bij elkaar 

staan.
	Voorkom drukte bij de 

kramen. 
	Betaal bij voorkeur met pin-

pas/smartwatch/ of mobiele 
telefoon.
	Blijf thuis als u verkouden 

bent, of koorts of griepver-
schijnselen heeft.
	Gebruik papieren zakdoekjes, 

en nies in uw elleboog. ■


