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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Openbare digitale vergadering maandag 12 juli  
vanaf 19.30 uur 

Digitaal en via livestream te volgen
Op 12 juli 2021 gaan de raadsleden met elkaar in debat over onder meer de jaar-
rekening 2020 van de gemeente Voorst. Eerst staan diverse andere onderwerpen 
op de agenda. Via de raadskalender op https://voorst.raadsinformatie.nl is de 
raadsvergadering live in beeld en geluid te volgen. Klik hiervoor op ‘Live’. Klik in de 
kalender op de raadsvergadering van 12 juli 2021 als u de stukken wilt bekijken.

Doel
Tijdens deze raadsvergadering voeren de raadsleden het finale debat over verschil-
lende voorstellen. Die onderwerpen zijn eerder tijdens een ronde-tafelgesprek 
beeldvormend besproken met inwoners en burgemeester en wethouders. 

Agenda 
De vergadering van de gemeenteraad begint met het vaststellen van de agenda. 
De gemeenteraad kan dan nog wijzigingen aanbrengen in de concept-agenda. 
Daardoor kunnen de onderwerpen of de volgorde van behandeling nog wijzigen. 
De actuele agenda staat op https://voorst.raadsinformatie.nl , klik hiervoor op 12 
juli 2021 in de kalender met activiteiten van de raad.  

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
 Het bestemmingsplan Zeedijk 23 in Nijbroek vaststellen [besluit]
 Vaststellen van het bestemmingplan IJsbaanweg in Twello [besluit]
 De eerste wijziging van de Legesverordening Voorst 2021 vaststellen [besluit]
 Vaststellen van het controleprotocol en het normenkader voor de 
 accountantscontrole op de jaarrekening 2021 [besluit]
 De Jaarstukken 2020 vaststellen en akkoord gaan met de bestemming van het 

resultaat [besluit]
 Vaststellen van het bestemmingsplan De Vier Erven in Twello [finaal debat]
 De openbare ruimte tussen het gemeentehuis en de school De Wingerd 
 [finaal debat]
 Brieven over schade door de aanleg van een ijskelder in het gemeentehuis 
 [finaal debat]
 De gevolgen van een Luchthavenbesluit op het Ontwikkelplan Luchthaven Teuge 

[finaal debat]
 Beantwoording van de schriftelijke vragen van Fractie Suelmann over een 
 drive-thru bruiloft [finaal debat]
 Nieuwe generieke achtervangovereenkomst gemeente Voorst met het 
 Waarborgfonds Sociale Woningbouw [voorhangprocedure]
 Het lidmaatschap van Tribuut Belastingsamenwerking van de Landelijke 
 Vereniging Lokale Belastingen [voorhangprocedure]

Besluiten na een finaal debat
Tijdens een raadsvergadering neemt de gemeenteraad onder meer besluiten over de 
onderwerpen waarover het finale debat is gevoerd. Over een deel van de voorstellen 
gaan de raadsleden niet met elkaar in debat. De raad stemt over deze besluitrijpe 
voorstellen zonder een finaal debat. 
 
Geen inspreekmogelijkheid
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor bie-
den de ronde-tafelgesprekken wel ruimte. De gemeenteraad houdt als regel twee 
weken voor een raadsvergadering ronde-tafelgesprekken. 

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om op www.voorst.nl 
direct bij de vergaderstukken van de raadsvergadering van maandag 
12 juli te komen. Deze staan ook op 
https://voorst.raadsinformatie.nl en in de (gratis) app Politiek Por-
taal Publieksapplicatie.

Openbare raadsvergadering donderdag 15 juli  
vanaf 15.00 uur
afwijkende dag en aanvangstijd

Afscheid
Burgemeester Penninx heeft een verzoek voor zijn ontslag ingediend. Hij gaat genie-
ten van zijn pensioen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft hem eervol ontslag 

verleend. Op donderdag 15 juli 2021 nemen de gemeenteraad en de burgemeester 
formeel afscheid van elkaar. Dat gebeurt tijdens een bijzondere raadsvergadering. Die 
vergadering is alleen toegankelijk voor genodigden. Andere belangstellenden kunnen 
de bijeenkomst volgen via internet of de lokale TV Voorst Veluwezoom.

Internet en lokale TV
De vergaderingen van de gemeenteraad zijn via https://voorst.raadsinformatie.nl te 
volgen en terug te kijken. Als u op 15 juli op https://voorst.raadsinformatie.nl op de 
knop ‘live’ klikt kunt u ook deze bijzondere raadsvergadering live in beeld en geluid 
volgen. U kunt de raadsvergadering ook op de lokale TV, Voorst Veluwezoom, bekij-
ken. Voorst Veluwezoom gaat de raadsvergadering op 15 juli 2021 via de volgende 
kanalen uitzenden:
 KPN kanaal 1468
 ZIGGO kanaal 36
 Ziggo (CI-module kanaal 328)

QR-code
De QR-code leidt uw smartphone en tablet direct naar de vergadering.

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

Vergaderingen
De gemeenteraad vergadert tot de zomer in de regel digitaal. Na de zomer is de manier 
van vergaderen afhankelijk van de actuele situatie. Houd daarvoor www.voorst.nl in 
de gaten. Digitaal vergaderen en besluiten nemen is in ieder geval wettelijk mogelijk 
tot 1 september 2021. 
U kunt de digitale vergaderingen via https://voorst.raadsinformatie.nl live in beeld 
en geluid volgen. Klik hiervoor in de kalender op de vergadering en daarna op ‘live’.  

De komende bijeenkomsten van de raad zijn op:
 maandag 12 juli vanaf 19.30 uur raadsvergadering (digitaal)
 dinsdag 13 juli vanaf 19.30 uur raadsvergadering (digitaal) reservering 
  voor uitloop
 donderdag 15 juli vanaf 15.00 uur bijzondere raadsvergadering afscheid 
  burgemeester Penninx

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
 Bertine Grevinga, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, b.grevinga@voorst.nl , 
 06-15 41 54 47
 Jürgen Wolff van Wülfing, fractievoorzitter CDA, j.wolffvanwulfing@voorst.nl . 
 06-43 90 39 27
 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
De raad biedt een email service. Hiermee ontvangt u een e-mail met een directe link 
naar de vergaderstukken. Vraag deze email service aan door een e-mail naar 
raad@voorst.nl te sturen. 

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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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: door een landelijke storing 

in de app 'Over uw buurt' komen 
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-mail-
service. 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, 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 opzichte van uw adres aan te 
geven. U krijgt dan bericht over de 
actuele locatiegebonden bekend-
makingen/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 moge-
lijk digitaal. 

De agenda (met daarin de lijst 
met te behandelen 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 tijdelijk 
niet bij aanwezig zijn. Een tele-
fonische toelichting geven mag 
natuurlijk wel.

Houd er als derde belanghebben-
de rekening mee dat een inge-
diend 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 28 juni 2021 tot en met 
vrijdag 2 juli 2021.

Bekendmakingen

Week 27: 07-07-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Wilhelminaweg tegenover huisnr. 2 in Voorst Voorster oldtimertoertocht Melding ontvangen BW-2021-0038

Melding brandveilig gebruik

Withagenweg 17 in Wilp In gebruik nemen bijeenkomstfunctie Melding ontvangen SXO-2021-0412

Omgevingsvergunning

Broekstraat 13 in Klarenbeek Verbouwen woning Vergunning verleend SXO-2021-0252

Buddezand tegen over nr. 25 in Wilp Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0411

IJsbaanweg 7 in Twello Bouwen 7 woningen Aanvraag ontvangen SXO-2021-0409

Lochemsestraat 5B in Terwolde Realiseren zwembad Aanvraag ontvangen SXO-2021-0410

Middendijk 54 in Nijbroek Bouwen schuur Aanvraag ontvangen SXO-2021-0415

Vijverweg 2 in Klarenbeek Kappen 2 eikenbomen Aanvraag ontvangen SXO-2021-0414

Weteringstraat 5 en 9 in Twello Uitbreiden bedrijfsactiviteiten met activiteit mengen lijm Vergunning verleend SXO-2020-0562

Wilpsedijk 2 in Wilp Bouwen tijdelijke constructie met dak Vergunning verleend SXO-2021-0282

Sloopmelding

Burgemeester van der Feltzweg 102 in Twello Verwijderen asbest dakbeschot woning Melding ontvangen SXO-2021-0417

Smittenbergstraat 5T in Wilp Verwijderen asbesthoudende toepassingen uit  
middenspanningsruimte

Melding ontvangen SXO-2021-0413

Transitievisie Warmte: stapsgewijs naar aardgasvrije dorpen

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

De Rijksoverheid wil de CO2-uitstoot 
verminderen door over te stappen 
van aardgas op duurzame energie. 
Vanaf 2050 is er geen aardgas meer 
beschikbaar om woningen en ge-
bouwen te verwarmen. In de meeste 
huishoudens is aardgas nu nog een 
vanzelfsprekende keuze voor het 
verwarmen en koken. Daar komt de 
komende 30 jaar verandering in met 
de Transitievisie Warmte en Wijkuit-
voeringsplannen. Niet in één keer, 
maar geleidelijk, stap voor stap, met 

een wijkgerichte aanpak. 

Transitievisie Warmte
De Transitievisie Warmte beschrijft 
hoe de gemeente Voorst de route naar 
een aardgasvrije gemeente ziet. Zo-
wel op de korte als op de middellange 
termijn. Een aanpak om voortaan op 
een duurzame manier te koken en het 
huis te verwarmen. De Transitievisie 
Warmte helpt ons om dit op een dui-
delijke manier aan te pakken. Waar 
starten we? In welk tempo? En wat 
zijn de alternatieven voor aardgas? 
De Transitievisie Warmte is een tijds-
pad voor de wijken in de verschillende 
dorpen om deze aardgasvrij te maken.

Waarom maakt de 
gemeente een 
Transitievisie Warmte?
De Transitievisie Warmte geeft be-
woners en huiseigenaren een eerste 
beeld van het stapsgewijze tijdpad 
richting aardgasvrij. Dit helpt huis- 
en gebouweigenaren om keuzes te 

maken in de mogelijkheden om hun 
huis te verduurzamen. Zoals het ver-
vangen van de cv-ketel. Hiervoor is 
het belangrijk om te weten wat er in 
de toekomst verandert. De gemeente 
Voorst onderzoekt op dit moment 
welke alternatieven hier mogelijk 
zijn om het aardgas te vervangen. Dit 
doen wij samen met woningcorporatie 
IJsseldal Wonen, netbeheerder Lian-
der, Waterschap Vallei en Veluwe en 
energie coöperatie EnergieRijk Voorst. 
Dit gebeurt met een wijkgerichte aan-
pak zodat in 2050 alle woningen in 
de gemeente Voorst aardgasvrij zijn. 
De adviesbureaus APPM en Buro Loo 
helpen de gemeente om de mogelijk-
heden voor het stapsgewijs aardgas-
vrij maken van de woningen te be-
schrijven in de Transitievisie Warmte 
gemeente Voorst. Het ontwerp van 
deze transitievisie delen wij na de 
zomer met u.

Wijkuitvoeringsplannen
De Transitievisie Warmte is een 

beleidsdocument waarin alles op 
hoofdlijnen beschreven staat. Uit-
eindelijk moet alles in detail uitge-
werkt worden voor elke wijk. Dit doen 
wij in de Wijkuitvoeringsplannen. 
De komende vijf jaar gaan wij met 
2 tot 3 wijken/dorpen aan de slag. 
De eerste stap is het maken van een 
Wijkuitvoeringsplan. Hierin staat pre-
cies beschreven welke gebouwen er 
zijn, welke gebouweigenaren, wie er 
wanneer betrokken worden en een 
concreet stappenplan. 
Dit Wijkuitvoeringsplan is geen ge-
meentelijk document, maar een plan 
dat wij met de buurt of het dorp gaan 
maken. Iedereen kan meepraten en 
aangeven wat voor hem of haar be-
langrijk is. Inwoners willen weten 
waar zij aan toe zijn. Wat kunnen 
ze doen aan hun woning? Wat gaat 
dat kosten en wie gaat dat betalen? 
Allemaal belangrijke vragen die we 
samen gaan uitzoeken.

Toekomstbestendig wonen
Uiteindelijk gaat het niet alleen om 
het dichtdraaien van de gaskraan, 
maar om de woningen en gebouwen 
toekomstbestendig te maken. Het 

aanpakken van de woning levert na-
melijk niet alleen energiebesparing 
op, maar levert ook veel comfort en 
zorgt er voor dat de woning weer een 
tijd mee kan. De verduurzaming van 
de woning kan hierbij meegaan in 
het gewone onderhoud van de wo-
ning. Net zoals de kozijnen eens in 
de vijf jaar geverfd moeten worden, 
zo zijn de ramen na 20 jaar ook wel 
toe aan vervanging. Er zijn nu veel 
betere ramen die de warmte in de 
winter binnenhouden en in de zomer 
buitenhouden. Ook de ketel heeft na 
20 jaar zijn beste tijd wel gehad en 
is toe aan vervanging. We doen dat 
nu niet meer met een cv-ketel of HR 
ketel, maar bijvoorbeeld met een 
warmtepomp. Misschien bent u toe 
aan een modernere kamer en kiest 
u meteen voor vloerverwarming in 
plaats van radiatoren. Zo maken we 
niet alleen een stap richting verwar-
men zonder aardgas, maar maken we 
de woning ook toekomstbestendig en 
comfortabel. 

Meer lezen? Kijk op 
voorst.nl/duurzaamheid onder Tran-
sitievisie Warmte.  ■
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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

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) verlengd

Is uw inkomen aanzienlijk gedaald 
als gevolg van de coronacrisis en 
kunt u hierdoor de huur, hypo-
theek of servicekosten niet meer 
betalen? Dan kan de Tijdelijke 
Ondersteuning Noodzakelijke 
Kosten (TONK) u misschien hel-
pen. TONK is een financiële tege-
moetkoming voor iedereen die de 
vaste lasten niet meer kan betalen 
als gevolg van de coronacrisis. De 
looptijd van de regeling is met 3 
maanden verlengd en loopt nu tot 
en met 30 september 2021.

Voorwaarde om in aanmerking te 
komen voor de TONK is dat u niet, 
of onvoldoende, aanspraak kunt 
maken op andere regelingen. U 

kunt bijvoorbeeld voor de TONK 
in aanmerking komen als u uw 
baan bent verloren en geen recht 
(meer) heeft op een uitkering. Of 
als u als zelfstandige door de co-
ronamaatregelen opdrachten ver-
liest, maar geen aanspraak kunt 
maken op de Tozo. U komt ook 
voor de TONK in aanmerking als 
u sinds vorig jaar al een uitkering 
(WW, bijstand of Tozo) ontvangt 
vanwege de coronacrisis, maar de 
hoogte van de uitkering onvol-
doende is om uw vaste lasten te 
betalen.  

U kunt de TONK-uitkering nu 
maximaal 9 maanden krijgen, 
van 1 januari 2021 tot en met 30 

september 2021. Korter kan ook. 
De hoogte van de TONK-uitkering 
hangt af van uw situatie. De ge-
meente kijkt hiervoor naar:

 de hoogte van uw (woon)kosten,
 uw inkomen,
 welk deel van de kosten u nog 

zelf kunt betalen.

Heeft u vragen over de TONK-
uitkering? Of heeft u een TONK-
uitkering en verandert er iets in 
uw situatie? Bijvoorbeeld door 
een verandering in uw inkomsten, 
een verhuizing of samenwonen? 
Neem dan snel contact op met een 
klantmanager van het Sociaal Do-
mein: 0571- 27 99 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

Verlenging Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandig ondernemers (Tozo)

Ondanks positieve vooruitzichten 
op een economisch herstel na de 
coronacrisis, zijn er nog veel onze-
kerheden. Daarom wordt de Tozo 
verlengd tot en met 30 september 
2021. Vanaf Tozo 5 ligt de nadruk 
op het ondersteunen, activeren en 
stimuleren van zelfstandig onder-
nemers, zodat zij zo snel mogelijk 
weer op eigen benen kunnen staan. 
Tozo 5 kan aangevraagd worden van 
1 juli tot en met 30 september 2021.

De Tozo is een aanvullende uitke-

ring voor levensonderhoud als het 
inkomen door de coronacrisis tot 
onder het sociaal minimum daalt. 
En het is een lening voor bedrijfs-
kapitaal om liquiditeitsproblemen 
als gevolg van de coronacrisis op 
te vangen. 

Op voorst.nl/coronavirus/voor-
ondernemers staat meer infor-
matie. Heeft u vragen? Neem ge-
rust contact op met de gemeente 
Voorst, Georgette Kamp: tozo-3@
voorst.nl , 0571-27 98 57.   ■

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.  ■


