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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Digitale en openbare raadsvergadering
Maandag 13 december 2021 vanaf 21.45 uur 
[let op aangepaste tijd]

Op 13 december gaan de raadsleden met elkaar in debat en neemt de raad beslui-
ten. Vanwege corona voeren de raadsleden dat debat tijdens een digitale openbare 
raadsvergadering. Het openbare gedeelte van deze digitale raadsvergadering begint 
om 21:45 uur.

Geheim en Openbaar
Op 13 december 2021 nemen de raadsleden een besluit. Voorafgaand aan dat be-
sluit hebben de raadsleden met ‘gesloten deuren’ beraadslaagd over het voorstel 
van de Vertrouwenscommissie. De Vertrouwenscommissie heeft in het geheim een 
burgemeester voor de gemeente Voorst gezocht. De wet schrijft voor dat alles van 
die zoektocht geheim is. Het resultaat van de zoektocht is de aanbeveling voor het 
benoemen van een kandidaat tot burgemeester. Het besluit over die voordracht 
neemt de gemeenteraad in een besloten vergadering. Om 21.45 uur verwacht de 
gemeenteraad duidelijk te kunnen maken welke kandidaat de gemeenteraad zal 
voordragen voor de benoeming tot burgemeester van Voorst. Al het overige blijft 
geheim. Ook bij deze vergadering van de gemeenteraad bestaat niet de mogelijk-
heid om in te spreken. 

Actuele agenda
De agenda kunt u inzien via het raadsinformatiesysteem: https://voorst.raadsin-
formatie.nl/. In het schema klikt u op de datum 13 december 2021. Zo opent u de 

agenda 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. De raad 
kan eventueel de volgorde van behandeling veranderen.
Met een tablet of smartphone kunt u de QR code scannen om direct 
bij de agenda te komen.

Besluitenlijst raadsvergadering 29 november 2021
 
Besluiten
 De gemeenteraad heeft de Transitievisie Warmte voor de Cleantech Regio met 

algemene stemmen aangenomen;
 De gemeenteraad heeft met alle stemmen van de raadsleden voor besloten om 

een lening te verstrekken aan Coöperatie Polder Nijbroek voor de aankoop van 
3 hectare grond voor het realiseren van een zonneveld.

Stakende stemmen 
 De stemmen staakten over de motie ‘De relatie warmhouden’ bij de Transitievisie 

warmte van PvdA/GroenLinks. Acht raadsleden stemden voor en acht raadsleden 
stemden tegen. In december volgt een tweede stemming. Als de stemmen dan 
weer staken is de motie verworpen.   

Besluitenlijst
De besluitenlijst is te vinden bij de agenda van de vergadering van de raad op 29 
november 2021:  https://voorst.raadsinformatie.nl. Klik op de pijl rechts naast 
‘agendadocumenten’. Vervolgens verschijnt zowel de agenda als de besluitenlijst.  
Met een tablet of smartphone kunt u de QR code scannen om direct bij de beslui-
tenlijst te komen.
 

Informatie
De opnames van de raadsvergadering van 29 november kunt u te-
rugkijken via https://voorst.raadsinformatie.nl. In de kalender klikt 
u dan op de gewenste datum. 
Met vragen kunt u terecht bij raadsgriffier Bernadette Jansen via  
0571-27 92 17 of loco-griffier mevrouw Dini Vriezekolk via 0571-

27 93 87 en via per e-mail via raad@voorst.nl.

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?    
Laat u zelf horen bij de lokale politiek. Dat is op meerdere manieren moge-
lijk. Benader raadsleden, praat mee in de ronde-tafelgesprekken of stuur een 
brief of e-mail naar de raad. Het e-mailadres van de raad is raad@voorst.nl. 
Het adres voor brieven aan de gemeenteraad is Postbus 9000, 7390 HA Twello. 
U kunt de gemeenteraad volgen via het twitteraccount: @RaadVoorst.

Contact met de raadsfracties
Met raadsleden en raadsfracties kunt u telefonisch of per e-mail in contact komen. 
Informatie over de fracties en de raadsleden vindt u op de website van de ge-
meente Voorst: www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling. 
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 informatie 
over de raadsleden.

 
Vergaderingen
Vanwege de coronamaatregelen vergadert de gemeenteraad momenteel digitaal. 
De digitale vergaderingen zijn via een livestream te volgen. Ga naar 
https://voorst.raadsinformatie.nl en klik op de juiste datum. Vervolgens klikken 
op de knop ‘live’ en u kunt de bespreking volgen. 
 
De komende bijeenkomsten van de raad zijn op:
 maandag 13 december vanaf 21:45 uur raadsvergadering
 maandag 20 december vanaf 19:30 uur raadsvergadering
 maandag 24 januari 2022 vanaf 18:00 uur ronde-tafelgesprekken

E-mail service raadsstukken
Dankzij de e-mailservice kunt u een bericht ontvangen met een directe link naar 
de vergaderstukken. Vraag deze e-mailservice aan door een e-mail te sturen naar 
raad@voorst.nl. 

Vragen?
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met raadsgriffier Bernadette Jansen 
(0571-27 92 17) of 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.

Veel producten kunt u online regelen op voorst.nl

Regel het
online op

voorst.nl
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De gemeente Voorst geeft dagelijks alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm volledig weer op 
overheid.nl. 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 29 november 2021 tot 
en met vrijdag 3 december 2021.

Bekendmakingen

Week 49: 08-12-2021

 
Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk dan 
op overheid.nl, onder Beleid & re-
gelgeving 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 bekendmaking/
publicatie staat of het mogelijk 
is om een inspraakreactie, ziens-
wijze, bezwaarschrift of beroep-
schrift in te dienen. En zo ja, tij-
dens 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 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-mail-
service. Met enkele stappen schrijft 
u zich in. U ontvangt dan dagelijks 
per e-mail een overzicht van be-
sluiten 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 bekendmakingen/
publicaties binnen de door u aan-
gegeven 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 (Hietwei-
deweg 20). De vergadering begint 

om 10.00 uur. 

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

Volgens artikel 12 van de Woning-
wet is deze vergadering openbaar. 
Wilt u hierbij aanwezig zijn? Dan 
horen wij dat graag van u. 

Houd er als derde belangheb-
bende voor de goede orde ook 
rekening mee dat een ingediend 
bouwplan al behandeld kan zijn in 
een welstandsvergadering.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Henkenburgweg 3 in Klarenbeek Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
23/11/21

Z-21-10827_2021-67302

Hoofdweg 48 in Klarenbeek Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
18/11/21

Z-21-10828_2021-67294

Kadijk 22 in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
23/11/21

Z-21-10814_2021-67312

Noord Emperweg 11 in Voorst Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
23/11/21

Z-21-10747_2021-67309

Weide aangrenzend Bandijk in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
18/11/21

Z-21-11548_2021-67286

Wilpse Klei (2 locaties) in Wilp Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
23/11/21

Z-21-10986_2021-67299

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Aanwijzingsbesluit twee toezichthouders recht-
matigheid en kwaliteit Wmo 2015 en twee toezich-
thouders rechtmatigheid Jeugdwet

Vastgesteld Z-21-09992_2021-67531

Gemeente Voorst Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle 
op coronatoegangsbewijzen

Vastgesteld Z-21-12361_2021-67621

Omgevingsvergunning

Duistervoordseweg 104 in Twello Bouwen schuur Aanvraag ontvangen SXO-2021-0701

Leemsteeg 2 in Wilp Aanpassen gevel en plaatsen 3 dakramen Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0629

Leigraaf 13 in Twello Kappen eikenboom Aanvraag ontvangen SXO-2021-0702

Overig

Adriaen van Ostadestraat 20 in Twello Proces-verbaal aan degene die de goederen onder 
zijn beheer had/Ontruiming woning

Melding Z-21-11722_2021-67220

Sloopmelding

Voordersteeg 4 in Twello Verwijderen asbest dakbedekking schuur Melding ontvangen SXO-2021-0698

Tijdelijke verkeersmaatregel

Dorpsplein, vanaf kerk tot aan  
Middendijk in Nijbroek

Afsluiten voor alle verkeer op 10 december 2021 
van 16.00-21.30 uur

Besluit genomen BW-2021-0104

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
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voorst.nl
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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 aanmer-
king komen voor de Gemeentepo-
lis. Deze collectieve zorgverzeke-
ring heeft de gemeente met Salland 
Zorgverzekeringen afgesloten. De 
Gemeentepolis biedt aantrekkelijke 
voordelen. Via gezondverzekerd.nl/
voorst kunt u de premie berekenen 
en u aanmelden.

Voordelen van de 
Gemeentepolis
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 schie-

ten; vrijwel alle rekeningen 
gaan rechtstreeks naar Salland 
Zorgverzekeringen.

- Kinderen tot 18 jaar zijn gratis 
meeverzekerd voor de basisver-
zekering (ook voor de uitgebreide 
aanvullende verzekeringen en de 
tandartsverzekering als u deze 
heeft afgesloten). 

Extra vergoedingen:
- Vijf extra behandelingen algemene 

fysiotherapie en oefentherapie per 
kalenderjaar.

- Maximaal € 75 extra vergoeding 
van de kosten voor brillen en len-
zen per 2 kalenderjaren.

- Voor mondzorg een aanvulling tot 

maximaal € 250,- per kalenderjaar. 

Stap ook over
Komt u in aanmerking? Stap dan 
voor 1 januari 2022 over. Salland 
Zorgverzekeringen zegt uw huidige 
zorgverzekering automatisch voor 
u op. Lopende machtigingen bij uw 
huidige zorgverzekeraar worden 
overgenomen.

Meer informatie en 
aanmelden
Kijk op gezondverzekerd.nl/voorst 
voor meer informatie, de premie-
berekening 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.  ■

Vergroening Rijksstraatweg Twello – fase 2

Vanaf december start de provin-
cie Gelderland met de tweede fase 
van de vergroening van de Rijks-
straatweg in Twello. In deze fase 
worden verschillende vakken met 
gazon en enkele vakken bestrating 
vervangen door groenvakken met 
vaste planten. De vakken in deze 
tweede fase liggen tussen de Ko-
ningin Julianastraat en de rotonde 

Terwoldeseweg. 

Kleurrijke plantenborders
De provincie Gelderland transfor-
meert ongeveer 1200m2 gazon/ver-
harding tot plantenborders. In deze 
plantenborders worden 8 verschil-
lende soorten vaste planten toege-
past. Deze planten zijn bijvoorbeeld 
beter bestand tegen strooizout. 

De kleurrijke plantenborders zor-
gen voor een fleurig aanzicht van de 
wegen. Daarnaast wil de Provincie 
Gelderland hiermee ook de biodiver-
siteit in de bermen vergroten. 

Werkzaamheden
De provincie Gelderland voert de 
werkzaamheden uit in december van 
dit jaar en in januari 2022.  U kunt 
enige hinder van de werkzaamheden 
ondervinden.  ■

Voorkom schoorsteenbrand, stook veilig

Het klinkt als een zware storm in 
het rookafvoerkanaal. Anderen heb-
ben het over ‘een loeiend geluid’. 
Van buiten af zie je de vlammen 
uit de schoorsteen opstijgen. De 
schrik zit er in elk geval meteen in: 
schoorsteenbrand! 

Wat is een 
schoorsteenbrand?
Het loeiende geluid in de schoorsteen 
is de zuurstof die een schoorsteen-
brand aantrekt. Een schoorsteenbrand 
ontstaat doordat de aanslag in de 
schoorsteen vlam vat. Die aanslag kan 
roet zijn, maar ook het zeer brand-
bare creosoot. Nat of rot hout veroor-
zaakt creosoot in het rookkanaal. Dit 
zijn onverbrande brandstofdeeltjes 
die zich tegen de schoorsteenwand 
afzetten en kunnen aankoeken tot 
een dikke laag teerachtige substantie. 
Creosoot ontbrandt bij circa 500°C. 
Een temperatuur die in het rookkanaal 
makkelijk wordt behaald.

Laat de schoorsteen vegen!
Wist u dat 40% van de woningbran-
den in de regio worden veroorzaakt 
door de schoorsteen? In november en 
december zijn er vaak schoorsteen-
branden. Steeds meer mensen laten 
daarom hun schoorsteen meerdere 
keren per jaar vegen.  Een schoor-
steenveger schraapt met een stalen 
borstel de wand van de schoorsteen 
schoon. Een afspraak maken met 
een schoorsteenveger kan via www.
schoorsteenveger.nl of bel direct uw 
eigen schoorsteenveger. Kies een be-

drijf dat is aangesloten bij Algemene 
Schoorsteenvegers Patroons Bond 
(ASPB). 

Toch schoorsteenbrand?
Hoort u een loeiend geluid in het 
rookkanaal? Kom direct in actie!

 Blus nooit met water!
 Doof snel het vuur in de haard 

met zand of zout, om rook in huis 
te voorkomen.
 S lu i t  d i r ec t  h i e rna  de 

schoorsteenklep
 Sluit de luchttoevoer van de ka-

chel, of bij een open haard de 
deurtjes
 Bel 1-1-2
 Ventileer direct na het doven 

van het vuur de ruimte. Er zou 
koolmonoxidevorming kunnen 
plaatsvinden. Plaats bij de kachel 
of haard daarom een CO-melder 
aan het plafond.

De Zwitserse methode
Wordt het wat kouder en wil je 
graag de kachel aandoen buiten? 
Stook dan vooral niet als het mis-
tig of windstil is, maar gebruik een 
kachel met een hoge en schone 
schoorsteenpijp! Daarnaast is be-
langrijk om droog en onbehandeld 
hout te gebruiken. Maak verder ge-
bruik van de Zwitserse methode en 
doof het vuur met zand!

Ga als volgt te werk:

 Open de luchttoevoer van je 

kachel.
 Leg in de lengterichting grote 

blokken hout
 Dwars erbovenop leg je blokken 

van dezelfde grootte
 Hier bovenop leg je in de leng-

terichting blokken van ongeveer 
drie centimeter dik
 Dwars bovenop de vorige laag leg 

je weer blokken van ongeveer drie 
centimeter dik
 Vervolgens plaats je in de leng-

terichting blokken van twee cen-
timeter dik
 Plaats aanmaakblokjes tussen de 

laatste twee lagen
 Dek de stapel af met wat 

sprokkelhout
 Nu kun je de aanmaakblokjes 

aansteken
 Door het vuur van boven naar on-

der te geleiden, komen er minder 
schadelijke stoffen vrij. Houd de 
luchttoevoer open, ook als het 
vuur uit is. Pas als de blokken 
niet meer zichtbaar gloeien, kan 
de luchttoevoer dicht.  ■

Eénrichting looproute op de weekmarkt en 
aangepaste sluitingstijd

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. 

Aangepaste sluitingstijd
Er is aangekondigd dat alle niet-
essentiële verkooppunten/win-
kels om 17.00 uur sluiten. Om 
de goede gang op de markt te 
behouden geldt dit voor alle 
kramen. De sluitingstijd van 
17.00 uur geldt in ieder geval 
tot en met 18 december.

Bezoek de weekmarkt 
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 gesloten 
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.  ■


