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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Raadsvergadering 1 maart 
Op maandag 1 maart (en doorlopend op dinsdag 2 maart) heeft de gemeenteraad 
digitaal vergaderd. De videotulen van deze vergadering kunt u in het raadsinfor-
matiesysteem Politiek Portaal via https://voorst.raadsinformatie.nl terug kijken. 
Klik hiervoor in de kalender op de gewenste datum. Hier staan ook de besluiten 
die genomen zijn.  
Vragen over Politiek Portaal? Bel gerust met de griffie: 0571-27 93 87.

Gemeenteraad start proces voor een nieuwe 
burgemeester
Burgemeester Penninx gaat met pensioen op 2 augustus 2021. Daarom plant een 
aantal raadsleden nu een selectieproces. Dat groepje raadsleden heet een ‘ver-
trouwenscommissie in oprichting’ en deze vertrouwenscommissie in oprichting is 
deze week energiek van start gegaan!

Voorbereiding profielschets
De vertrouwenscommissie in oprichting maakt met de commissaris van de Koning 
van de provincie Gelderland een planning. Op dit moment is de inschatting dat de 
gemeente Voorst voor de verkiezingen van maart 2022 een nieuwe burgemeester 
heeft. Om dat voor elkaar te krijgen, zal (net) voor de zomervakantie een pro-
fielschets moeten worden gepubliceerd waar mensen op kunnen solliciteren. We 
nemen voldoende tijd om een profielschets te maken, want de gemeenteraad hoort 
graag van de inwoners wat voor een burgemeester de inwoners willen hebben. En 
daarnaast wordt ook aan andere mensen, waar de nieuwe burgemeester mee gaat 
samenwerken, gevraagd wat zij denken over een nieuwe burgemeester.  

Tijdelijke waarnemer
Burgemeester Penninx gaat per 2 augustus 2021 met pensioen, en we verwachten 
dat een nieuwe burgemeester pas begin 2022 aan de slag gaat. Daarom wijst de 
commissaris van de Koning voor de tussentijd een waarnemend burgemeester 
aan. De commissaris gaat hierover in gesprek met de vertrouwenscommissie in 
oprichting, maar de commissaris beslist. 

Vervolg
De vertrouwenscommissie in oprichting denkt de komende tijd na over welke stappen 
op welk moment moeten worden gezet, en maakt dat steeds zoveel mogelijk openbaar. 
Later in het proces zal de vertrouwenscommissie geheime bijeenkomsten hebben, als 
ze bijvoorbeeld gaat praten met kandidaten. Datzelfde geldt ook als de raadsleden met 
de commissaris praten over een waarnemer. Dat is geheim omdat het over mensen gaat.  
Maar over alle stappen die worden gezet in het proces wil de vertrou-
wenscommissie graag zoveel mogelijk open zijn. Alle openbare informa-
tie vindt u op:  https://www.voorst.nl/gemeenteraad/nieuwe-burgemeester 
Als er nieuwe informatie beschikbaar is, wordt dit toegevoegd.
 
U bent van harte uitgenodigd om te reageren als u vragen of opmerkingen heeft! 
Reageer naar raad@voorst.nl of bel de griffier, Bernadette Jansen 0571-27 92 17. 

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-
tafelgesprekken of een brief of e-mail sturen aan de raad: raad@voorst.nl of Postbus 
9000, 7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst. 
In verband met de richtlijnen rond het coronavirus kunt u alleen telefonisch of per 
e-mail contact opnemen met de raadsleden en raadsfracties.

Vergaderingen
Momenteel vergadert de gemeenteraad afwisselend fysiek en digitaal, afhankelijk 
van de actuele situatie in relatie tot het coronavirus. Houd www.voorst.nl  daarvoor 
in de gaten.
De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming maakt digitaal vergaderen 
mogelijk. Via https://voorst.raadsinformatie.nl kunt u digitale vergaderingen live 
volgen (beeld + geluid). Hiervoor klikt u in de kalender op de vergadering van uw 
keuze. Daarna klikt u op de knop ‘live’.
	maandag 15 maart 19.30 uur  ronde-tafelgesprekken
	maandag 29 maart 19.30 uur  raadsvergadering 

Contact met de raadsfracties
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties:
www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling   
	Robin Hafkamp, fractievoorzitter Gemeente Belangen, r.hafkamp@voorst.nl  / 
 06-53 11 65 06
	Emiel de Weerd, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, e.deweerd@voorst.nl / 
 06 13 46 48 23
	Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, b.visser@voorst.nl/ 06-53 87 71 61
	Véronique 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? Stuur een e-mail naar 
raad@voorst.nl . U ontvangt dan bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en 
raadsvergaderingen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken. 

Vragen?
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de raadsgriffier, Bernadette Jansen 
0571-27 92 17 of de locogriffier, Dini Vriezekolk 0571-27 93 87.

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 van-
zelf bij de parkeerruimte van het 
gemeentehuis uit. Het is niet toe-
gestaan om uw auto bij aangren-
zende bedrijven te parkeren.  ■

Eénrichting looproute op de weekmarkt

 
Tijdens de vrijdagmarkt in Twello 
moeten bezoekers zich nog steeds 
aan de éénrichting looproute hou-
den. Deze looprichting staat met be-
wegwijzering aangegeven. Op deze 
manier is het gemakkelijker om een 
veilige afstand van elkaar te houden.

Bezoek de markt alleen
Bezoek de markt zoveel mogelijk 
alleen, dus niet in gezelschap. 
Volg deze oproep in het belang 
van uw eigen gezondheid en die 
van uw medemens.

Veiligheidsmaatregelen
Verder gelden ook de volgende 
maatregelen op de markt:

	Het openbaar toilet is gesloten 
voor publiek.

	Eet en drink niet op het
 marktplein.
 Houd anderha lve  me-

ter afstand van elkaar en 
van onze marktlieden.

	Ga niet in groepjes bij elkaar 
staan.

	Voorkom drukte bij kramen 
	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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Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk dan 
op overheid.nl en ga naar de pa-
gina 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 bekendmaking/pu-
blicatie staat of het mogelijk is om 
een inspraakreactie, 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. Wij helpen u graag.

Berichten over uw buurt via 
overuwbuurt.overheid.nl
Snel en overzichtelijk alle ontwikke-
lingen in uw buurt volgen of de of-
ficiële bekendmakingen van de ge-
meente Voorst inzien? Dat is mogelijk 
op overheid.nl 

LET OP: door een landelijke sto-

ring in de app 'Over uw buurt' ko-
men niet alle berichten via deze app 
goed door. Daarom adviseren wij u 
om voorlopig geen gebruik te maken 
van de app 'Over uw buurt'.

Op overuwbuurt.overheid.nl kunt u 
zich aanmelden voor een e-mailser-
vice. Met enkele stappen schrijft u 
zich in. U ontvangt dan dagelijks per 
e-mail een overzicht van besluiten en 
andere berichten die onder meer ge-
meenten, provincies en waterschap-
pen via overheid.nl publiceren. U stelt 
het type bericht in en van welke orga-

nisatie 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 locatiegebonden be-
kendmakingen/publicaties binnen de 
door u aangegeven afstand. 

WELSTAND
Burgemeester en wethouders van 
Voorst maken het volgende bekend:

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

De agenda (met daarin de lijst met 
te behandelen bouwplannen) ma-
ken wij op voorst.nl bekend.

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

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

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

Bekendmakingen

Week 09: 24-02-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Diverse wegen in de gemeente Voorst Autosterrit ‘The Creepy Edition’ Melding ontvangen BW-2021-0005

Hoevenallee 2 in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
16/02/21

Z-21-01410_2021-11675

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

IJsbaanweg 5 in Twello Herontwikkeling naar woningbouw Voornemen bestemmingsplan voor te  
bereiden

Z-18-01540_2021-12307

Troelstralaan, Abraham Kuyperstraat, Frans 
Halsstraat en Koningin Julianastraat in Twello

Woningbouw op de voormalige school- en 
de spoorlocaties

Ontwerp en besluit vormvrije m.e.r.-
beoordeling

NL.IMRO.0285.171049-OW00 

Omgevingsvergunning

Dijkhofstraat 12B en 16 in Twello Veranderen bouwwerken en verplaatsen 
woonfunctie

Aanvraag ontvangen SXO-2021-0116

Ganzeboomsland oneven 15 t/m 21, Stobben-
akker oneven 3 t/m 9, Stobbenakker oneven 
13 t/m 19 en 43 t/m 49, Stobbenakker even 
10 t/m 24

Realiseren diverse aanvullingen op eerder 
verleende vergunning

Aanvraag ontvangen SXO-2021-0091

Grotenhuisweg 50A in Wilp Tijdelijk plaatsen luxe kampeerpod voor een 
periode van 10 jaar

Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0876

Hessenlaan K4/F2 in Teuge Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0114

Lochemsestraat 16 in Terwolde Kappen boom Vergunning verleend SXO-2021-0003

Molenallee 50 in Wilp Kappen bomen Vergunning verleend SXO-2021-0008

Quabbenburgerweg 25 in Terwolde Herbouwen bijgebouw Aanvraag ontvangen SXO-2021-0110

Rijksstraatweg 5 in Wilp Intern verbouwen en verduurzamen  
monumentale woonboerderij

Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0828

Rijksstraatweg 86 in Voorst Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2021-0115

Stobbenakker in Twello Bouwen appartementengebouw met  
18 appartementen en een bergingsblok

Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0816

Twelloseweg 45 in Terwolde Aanbrengen dakisolatie Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0807

Zwarte Kolkstraat 61 in Wilp Kappen wilgen Aanvraag ontvangen SXO-2021-0113

Sloopmelding

Prinses Beatrixstraat 33 in Twello Verwijderen asbesthoudende toepassingen 
uit woning

Melding ontvangen SXO-2021-0107

Rijksstraatweg 185 in Twello Afvoeren asbesthoudende golfplaten Melding ontvangen SXO-2021-0112

van Lith’s erf 15 in Twello Afvoeren asbesthoudend vloerluik Melding ontvangen SXO-2021-0120

Wet geluidhinder

Frans Halsstraat en Koningin Julianastraat in 
Twello

Hogere grenswaarde Wet geluidhinder Ontwerpbesluit Z-21-02091_2021-12480

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

Kwijtschelding voor gemeentebelasting?

Met een bijstandsuitkering, of an-
der minimuminkomen en weinig 
tot geen spaartegoeden, kunt u 
in aanmerking komen voor kwijt-
schelding van de gemeentelijke be-
lastingen. De aanslagen voor een 
aantal belastingen hoeft u dan niet 
te betalen. Kijk op www.tribuut.nl 

onder ‘Kwijtschelding’ voor meer 
informatie, en lees wat kunt doen 
om kwijtschelding aan te vragen. 
Vragen? Neem gerust contact op 
met Tribuut: 055-580 22 22 van 
maandag tot en met donderdag 
08.30 tot 17.00 uur en op vrijdag 
van 08.30 tot 12.30 uur.  ■
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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 ge-
woon bereikbaar. Maak eerst on-
line een afspraak op voorst.nl of 
telefonisch om langs te komen. 
Zonder afspraak naar het ge-
meentehuis 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 ver-
huizing. Verloopt uw product bin-
nen twee weken? Of is het absoluut 
noodzakelijk dat u in persoon langs-
komt om een product aan te vragen? 
Maak dan eerst online op voorst.nl 
of telefonisch een afspraak met ons. 
U kunt nu ook digitaal een afspraak 
maken voor de bouwbalie van de ge-
meente Voorst op voorst.nl.

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 me-
dewerkers u dan niet mogen hel-
pen. De frontoffice is telefonisch 
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  ■

Geen stempas ontvangen?

De stempassen voor de Tweede 
Kamerverkiezingen, op 17 maart, 
zijn nu allemaal verstuurd. Heeft 
u toch geen stempas ontvangen, 
bent u uw pas kwijtgeraakt of 
is uw stempas beschadigd? Dan 
kunt u een vervangende stempas 
aanvragen. 

De aanvraag 
U kunt tot 12 maart 17.00 uur een 
vervangende stempas aanvragen. 
Dit kan op twee manieren: mon-

deling of schriftelijk. 

Uw mondelinge aanvraag doet 
u door op het gemeentehuis 
langs te komen. Wij verzoeken 
u vriendelijk om hiervoor eerst, 
telefonisch of via voorst.nl , een 
afspraak te maken. Neem uw 
identiteitsbewijs mee. 

Uw schriftelijke aanvraag doet u 
door het aanvraagformulier ‘Ver-
zoek om een vervangende stem-
pas’ op voorst.nl/verkiezingen 
in te vullen en op te sturen. Bij 
dit schriftelijke verzoek stuurt u 
een kopie van uw identiteitsbe-
wijs mee. Zorg er voor dat wij uw 
aanvraag vóór 17.00 uur op 12 
maart hebben ontvangen. 

Contact
Heeft u vragen? Neem gerust con-
tact op met publiekszaken van de 
gemeente Voorst via verkiezingen@
voorst.nl of 0571 – 27 92 13.  ■

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Earth Hour 27 maart: één uur het licht uit voor de aarde

Op zaterdag 27 maart, tijdens 
Earth Hour 2021, gaat van 20:30 
uur tot 21.30 uur overal ter we-
reld één uur het licht uit om aan-
dacht te vragen voor de kwetsbare 
natuur op onze aarde. Miljoenen 
mensen, gemeenten en bedrijven, 
in meer dan 185 landen over de 
hele wereld, doen jaarlijks mee aan 
deze internationale campagne van 
het Wereld Natuur Fonds. Van het 
Opera House in Sydney tot de Mar-

tinitoren in Groningen. 

Cruciaal jaar voor de natuur
Het jaar 2021 is een cruciaal jaar 
voor de natuur op aarde. Wereldlei-
ders beslissen tijdens de Biodiver-
siteitsconferentie, dit najaar, over 
de mondiale aanpak tegen bio-
diversiteitsverlies, ontbossing en 
klimaatverandering. Doe mee met 
Earth Hour én teken de petitie Voice 
for the planet.. Alle stemmen van 

deze petitie worden op de Biodiver-
siteitsconferentie aangeboden. Op 
voicefortheplanet.org staat meer 
informatie. 

Earth Hour LIVE
Tijdens Earth Hour organiseert 
WWF-Nederland van 20:15 tot 
21:45 uur Earth Hour LIVE. Een 
livestream met muziek, interes-
sante sprekers en inspirerende ini-
tiatieven voor de natuur. Om 20.30 
uur, als het licht uitgaat, gaat de 
livestream op zwart. Earth Hour 
LIVE is dan verder als podcast te 
beluisteren.

Doe mee
Doe mee door met zijn allen het 
licht uit te doen én teken op 
voicefortheplanet.org de peti-
tie. Bedrijven die het licht in het 
bedrijfspand uitdoen kunnen ook 
meedoen. Meer informatie: wwf.nl/
kom-in-actie/earth-hour/toolkit   ■

Bloemenrijke weilanden en akkerranden 

Speciaal voor particuliere grond-
eigenaren in het buitengebied 
hebben wij deze winter gratis 
zaaigoed ter beschikking ge-
steld. Het zaaigoed bestond uit 
een meerjarig zadenmengsel, 
met 8 verschillende kruiden. In 
het mengsel zijn vooral bloe-
mensoorten gekozen die goed 
zijn voor insecten. 

Gratis zaaigoed verdeeld
In totaal hebben zo’n 70 inwo-
ners zaaigoed aangevraagd. Alles 
bij elkaar betekent dat zaaigoed 
voor in totaal bijna 6 hectare aan 
oppervlak! Het zaaigoed is in de 
afgelopen weken verdeeld. Ko-
mend voorjaar kan er dus inge-
zaaid worden. Sommige inwoners 
hebben enthousiaste plannen. Zij 

gaan het zaaigoed langs wegber-
men en klompenpaden inzaaien. 
Komende zomer plaatsen we 
foto’s van de mooiste resultaten!

Genieten
Vorige week overhandigde wet-
houder Harjo Pinkster (corona-
proof) het zaaigoed aan André 
Karper in Terwolde. André en 
zijn buurman Ruud Schimmel 
gaan het weiland met het ooie-
vaarsnest, naast speeltuin De 
Driehoek, hiermee inzaaien. Ko-
mende zomer kan iedereen daar 
genieten van een bloemrijk wan-
delpad, vanaf de Twelloseweg 
naar de speeltuin. 

Voordelen
Bloemen- en kruidenrijke gras-
landen zijn een bron van voed-
sel voor allerlei soorten vogels, 
zoogdieren en insecten. Meer 
verschillende dieren en planten-
soorten in een gebied dragen bij 
aan de natuurlijke bestrijding van 
plagen, zoals de eikenprocessie-
rupsplaag. Daarom stimuleren 
wij dat meer weilanden en akker-
randen kruidenrijk worden. Als 
elk huishouden 2 m2 van de tuin 
inzaait met bloemen, dan helpt 
dat al enorm!  ■
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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


