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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 

Openbare raadsvergadering in MFC Klarenbeek 
maandag 8 november 2021 vanaf 19.30 uur 

Op 8 november gaan de raadsleden met elkaar in debat en daarna neemt de raad tot slot 
besluiten. De openbare raadsvergadering in het Multifunctioneel Centrum Klarenbeek 
(MFC) begint om 19.30 uur. Op de agenda staat een van de belangrijkste stukken in de 
planning- en control-cyclus van de gemeente Voorst: de Meerjarenprogrammabegroting 
2022 – 2025. Deze raadsvergadering is een vervolg op de vergadering van 25 oktober.

Gasten zijn welkom 
Wilt u de vergadering bijwonen op de publieke tribune? Dat is mogelijk en u hoeft daar 
niet meer voor te reserveren. Iedereen hoort toegang te hebben tot een bijeenkomst 
van een democratisch orgaan, daarom is voor het bijwonen van een raadsvergadering 
geen CoronaCheck nodig.

Onderwerpen
Bij de stemming over het raadsvoorstel Bestuursrapportage 2021 op 25 oktober staakten 
de stemmen. Daarom stemmen de raadsleden nu weer over hetzelfde voorstel. Over de 
Tussenevaluatie Woonvisie hebben de raadsleden op 25 oktober een verkennend debat 
gevoerd. Nu volgt het finale debat en de besluitvorming.

Jaarlijks politiek hoogtepunt
Op 25 oktober lieten alle fracties weten wat zij van de financiële en inhoudelijke stand van 
zaken in de gemeente Voorst vinden. Dat deden ze in hun algemene beschouwingen. De 
bespreking van het meerjarenprogramma 2022 – 2025 is een van de hoogtepunten in het 
politieke jaar. De fracties lieten onder andere weten wat ze goed vinden gaan. Daarnaast 
hebben de fracties duidelijk gemaakt waar ze mogelijkheden voor verbetering zien. 

Verbetervoorstellen
Naar aanleiding van de bespreking op 25 oktober kunnen de fracties op 8 november 
met behulp van moties of amendementen laten weten wat ze vinden van de meerjaren-
begroting 2022 – 2025. Op 8 november zal blijken waar de fracties mogelijkheden voor 
verbetering zien en waar ze dingen anders willen. De meerderheid van de gemeenteraad 
kan met een amendement een wijziging aanbrengen in het voorstel van burgemeester 
en wethouders. Met een motie kan een meerderheid van de raadsleden duidelijk maken 
op welke manier het college dingen hoort te doen of dat er iets anders moet gebeuren. 

Actuele agenda
Bij het opmaken van deze tekst waren de initiatieven van de fracties 
nog niet bekend. Op https://voorst.raadsinformatie.nl staat de actuele 
conceptagenda. Klik op de datum 8 november voor de agenda en de 
achterliggende informatie van die raadsvergadering. De raad stelt bij 
aanvang van de vergadering de agenda definitief vast. De gemeenteraad 
kan dan nog wijzigingen aanbrengen in de te bespreken onderwerpen. 
Ook kan de raad eventueel de volgorde van behandeling veranderen. 

Audioverslag
Van de bespreking op 8 november laat de gemeenteraad een audioverslag maken. 
Op https://voorst.raadsinformatie.nl kunt u het audioverslag de volgende dag terug-
luisteren. Na enkele dagen is het audioverslag bewerkt en is het ook mogelijk om op 
agendapunt en spreker te zoeken. 

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor bieden de 
ronde-tafelgesprekken juist wel ruimte. De gemeenteraad houdt als regel twee weken 
voor een raadsvergadering de ronde-tafelgesprekken. 

Informatie
In het raadsinformatiesysteem op https://voorst.raadsinformatie.nl/dashboard staan 
alle stukken die betrekking hebben op de vergaderingen van de gemeenteraad van 
Voorst. De griffie kan u attenderen op agenda’s van de komende ronde-tafelgesprekken 
en raadsvergaderingen. Stuur een verzoek naar raad@voorst.nl als u hiervan gebruik 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 , Post-
bus 9000, 7390 HA Twello. U kunt de gemeenteraad volgen via het twitteraccount:  
@RaadVoorst

Contact met de raadsfracties
Met de raadsleden en de raadsfracties kunt u telefonisch of per e-mail contact op-
nemen. Op www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling staat 
informatie over de fracties en de raadsleden. U kunt rechtstreeks contact opnemen 
met de onderstaande contactpersonen van de raadsfracties:
 Robin Hafkamp, fractievoorzitter Gemeente Belangen, r.hafkamp@voorst.nl of 
 06-53 11 65 06
 Emiel de Weerd, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, e.deweerd@voorst.nl of 
 06-13 46 48 23
 Bertine Grevinga, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, b.grevinga@voorst.nl of 
 06-15 41 54 47
 Jürgen Wolff van Wülfing, fractievoorzitter CDA, j.wolffvanwulfing@voorst.nl of 
 06-43 90 39 27
 Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, p.jonkman@voorst.nl of 0571-23 82 62
 Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, a.jansen@voorst.nl of 06-50 66 66 01
 Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann, m.suelmann@voorst.nl of 
 06-37 31 54 22

Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer informatie 
over de raadsleden.

Vergaderingen
De gemeenteraad vergadert weer fysiek. De vergadering gaat de volgende avond 
digitaal verder wanneer de raadsleden de vergadering niet op dezelfde avond kun-
nen afronden. Van de fysieke vergaderingen wordt een audioverslag gemaakt. Via  
https://voorst.raadsinformatie.nl kunt u het audioverslag de volgende dag terugluiste-
ren. Na enkele dagen is het audioverslag bewerkt en is het ook mogelijk om op agen-
dapunt en spreker te zoeken. Digitale vergaderingen zijn via een livestream te volgen.

De komende bijeenkomsten van de raad zijn op:

 maandag 8 november  vanaf 19:30 uur raadsvergadering in MFC Klarenbeek
 maandag 15 november  vanaf 19:30 uur ronde-tafelgesprekken
 maandag 29 november  vanaf 19:30 uur raadsvergadering

E-mail service raadsstukken
Met de e-mailservice kunt u een bericht ontvangen 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.

Bezoek het gemeentehuis
alleen op afspraak
Maak eerst een afspraak online op voorst.nl
of telefonisch via 0571 - 27 99 11.
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Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk dan 
op overheid.nl, onder Beleid & 
regelgeving en ga naar de pagi-
na 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 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 ont-
wikkelingen in uw buurt volgen 
of de officiële bekendmakingen 
van de gemeente 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 advise-
ren wij u om geen gebruik te ma-
ken van de app '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 over-
zicht van besluiten en andere be-
richten die onder meer gemeen-
ten, 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 
weken houdt de welstandscom-
missie een mandaatvergadering 

in het gemeentehuis in Twello 
(Hietweideweg 20). De vergade-
ring begint om 10.00 uur. 

De agenda (met daarin de lijst 
met te behandelen bouwplan-
nen) maken wij op www.voorst.
nl bekend. Volgens artikel 12 
van de Woningwet is deze ver-
gadering openbaar. Wilt u hier-
bij aanwezig zijn? Dan horen 
wij dat graag van u. Houd er 
als derde belanghebbende re-
kening 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 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 25 oktober 2021 tot en 
met vrijdag 29 oktober 2021.

Bekendmakingen

Week 44: 03-11-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Breede Goorstraat 5 in Twello Tijdelijke standplaats Melding ontvangen BW-2021-0115

Gemeenten Voorst/Brummen/Apeldoorn Sterrit ‘The Creepy Edition’ op 6-11-2021 Melding ontvangen BW-2021-0108

Knibbelallee 3 in Wilp Frightning Pampus op 30-10-2021 Toestemming verleend BW-2021-0102

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Hoofdweg 84A en 86 in Klarenbeek Uitbreiding bestaande winkels en parkeerplaatsen Vastgesteld NL.IMRO.0285.3108-VS00

Melding mobiel puinbreken

Bandijk 3 in Terwolde Mobiel puinbreken bouw- en sloopafval Melding ontvangen Z-MELDPUIN-2021-001200

Omgevingsvergunning

Abraham Kuyperstraat 48 in Twello Bouwen aanbouw aan schuur Vergunning verleend SXO-2021-0606

Appenseweg 7 in Voorst Uitbreiden schuur Aanvraag ontvangen SXO-2021-0634

Fokkerstraat 33 in Teuge Plaatsen kachelpijp langs gevel Aanvraag ontvangen SXO-2021-0638

Hoofdweg 18 in Klarenbeek Aanleggen oprit Aanvraag ontvangen SXO-2021-0641

Tienmorgen 9 in Wilp Uitbouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0640

Twelloseweg 100 in Terwolde Verbouwen winkelpand tot woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0644

Twelloseweg 24 in Terwolde Verbouwen woonboerderij Vergunning verleend SXO-2021-0485

Veluwsedijk 19 in Nijbroek Bouwen kas Aanvraag ontvangen SXO-2021-0639

Voordersteeg 16 in Twello Legaliseren bestaande schuur Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0406

Weilanden naast Lange Klarenbeekseweg 39 in 
Voorst - percelen H521, H522, H524

Uitvullen agrarische gronden Vergunning verleend SXO-2021-0578

Zutphenseweg in Voorst - perceel 756R Aanleggen groenstrook Aanvraag ontvangen SXO-2021-0642

Zwarte Kolkstraat 53 in Wilp Vervangen houtwal en verleggen wei Aanvraag ontvangen SXO-2021-0636

Zwarte Kolkstraat 64 in Wilp Aanleggen paardrijbak en ophogen gedeelte terrein Vergunning verleend SXO-2021-0416

Sloopmelding

Bremstraat 11 in Twello Verwijderen en afvoeren asbestverdachte golfplaten Melding beoordeeld SXO-2021-0633

Cederweg 16 in Klarenbeek Verwijderen asbesthoudende toepassingen Melding beoordeeld SXO-2021-0637

Ganzevlesweg 12 in Teuge Afvoeren asbest golfplaten Melding beoordeeld SXO-2021-0635

Prinses Irenestraat 10 en 12 in Twello Verwijderen asbest golfplaat uit erfafscheiding Melding beoordeeld SXO-2021-0643

Verkeersbesluit

de Windvang in Voorst Aanwijzen parkeervoorziening als parkeergelegen-
heid alleen bestemd voor elektrische personenauto’s 
met gebruik van de laadpaal

Besluit genomen Z-21-09386_2021-51849

Mahlerstraat in Twello Aanwijzen parkeervoorziening als parkeergelegen-
heid alleen bestemd voor elektrische personenauto’s 
met gebruik van de laadpaal

Besluit genomen Z-21-09796_2021-54106
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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

Houtkachel: houd rekening met de buren
bij het verbranden van hout komen fijnstof en andere schadelijke stoffen in de lucht.

Aanmelden en aanwijzing als lokale 
media-instelling
In 2017 heeft het Commissariaat 
voor de Media (CvdM) de Stichting 
Lokale Omroep Voorst aangewe-
zen als lokale publieke media-
instelling. Dit betekent dat de 
Stichting Lokale Omroep Voorst 
als enige lokale omroep in de ge-
meente Voorst mag uitzenden. Een 
lokale omroep wordt steeds voor 
vijf jaar door het CvdM aangewe-
zen. Op 12 augustus 2022 eindigt 
deze periode voor de Stichting Lo-
kale Omroep Voorst. Tot 13 febru-
ari 2022 kunnen partijen zich aan-
melden bij het CvdM als zij vanaf 
13 augustus 2022 als lokale om-
roep in aanmerking willen komen. 

Voorwaarden voor 
aanwijzing
Om in aanmerking te komen voor 
een aanwijzing als lokale pu-
blieke media-instelling door het 
CvdM, moet de aanvrager voldoen 
aan een aantal voorwaarden. Zo 
moeten de statuten van de lokale 
omroep aan de Mediawet 2008 
voldoen. In die statuten staat bij-
voorbeeld dat een omroep een 
programmabeleidbepalend or-
gaan (pbo) moet hebben. Het pbo 
bepaalt welk programmabeleid de 

omroep zal voeren.

Eén omroep
Er wordt altijd één representa-
tieve lokale omroep voor vijf jaar 
aangewezen. De Mediawet 2008 
bepaalt namelijk dat niet meer 
dan één lokale omroep per ge-
meente aangewezen kan wor-
den. Het Commissariaat ziet toe 
op de procedure en verleent de 
aanwijzing. Daarvoor vraagt het 
Commissariaat het advies van de 
gemeenteraad van de gemeente 
waar de lokale omroep wil gaan 
uitzenden.

Aanmelden vóór 
13 februari 2022
Partijen die vanaf 13 augustus 
2022 als lokale omroep in aan-
merking willen komen kunnen 
zich hiervoor aanmelden bij het 
CvdM. Dit kunnen ook andere 
partijen dan de Stichting Lokale 
Omroep Voorst zijn. De aanvraag 
moet vóór 13 februari 2022 bij het 
CvdM binnen zijn. Op cvdm.nl/
toestemmingen/lokale-omroep-
beginnen staat meer informatie 
over het aanmelden van een lokale 
omroep.  ■

Een brandend haardvuurtje kan 
gezellig zijn, maar houd dan wel 
rekening met uw buren. Bij het ver-
branden van hout komen namelijk 
fijnstof en andere schadelijke stof-
fen in de lucht. Dat is voor ieder-
een ongezond. En mensen met een 
longziekte hebben hier extra last 
van. Zij worden benauwd, moeten 
veel hoesten en kunnen (blijvend) 
een slechtere longfunctie krijgen.

Stooktips
Hieronder geven we enkele tips om 
minder ongezond te stoken:
 Laat de open haard of houtkachel 

uit als het windstil of mistig is.
 Bij deze weersomstandighe-

den blijft de rook lang han-
gen en wordt de lucht rond 
uw huis erg ongezond. Kijk op  
stookwijzer.nu daar ziet u wan-
neer het vuur beter uit kan blij-
ven. Na aanmelding voor de 
stookalert van het RIVM via rivm.
nl/stookalert ontvangt u auto-
matisch een bericht wanneer het 
weer ongeschikt is voor stoken. 

Een stookalert wordt per provin-
cie afgegeven.

 Stook alleen droog hout, dat 
geeft de minste fijnstof en rook. 

 Droog hout heeft barsten of een 
schors die loslaat. 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 laminaat-
vloeren zijn niet geschikt van-
wege de lijm die hierin zit. Papier 
en karton geven veel rook en 
vliegas en zijn daarom verboden 
als brandstof.

 Maak het vuur met de Zwit-
serse methode aan: stapel het 
hout kruislings, begin met dikke 
blokken onderaan, leg de klein-
ste houtjes en een aanmaak-
blokje bovenop de stapel en 

steek het vuur van bovenaf aan. 
 Gebruik geen spiritus of andere 

brandbare vloeistoffen!
 Laat de schoorsteen minstens 

één keer per jaar vegen zodat 
de rook goed naar buiten kan. 

 Hiermee voorkomt u ook 
schoorsteenbrand.

 Zet de luchttoevoer in de kachel, 
en de klep in de schoorsteen, 
helemaal open voor een betere 
verbranding van het hout. 

 Dit vermindert schadelijke en 
kankerverwekkende stoffen. 
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 (zuur-
stof) aan en de rook gaat via de 
schoorsteen naar buiten.

 
Meer informatie: 
milieucentraal.nl  ■
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