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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Ronde-tafelgesprekken maandag 15 maart 19.30 uur 
(let op: tijdelijk alleen digitaal!)

Doel
Maandag 15 maart 2021 heeft de gemeenteraad weer ronde-tafel gesprekken. In 
deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde on-
derwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbe-
reiding van de raadsvergadering over onderstaande onderwerpen op 29 maart 2021 
vanaf 19.30 uur. Alle gesprekken kunt u via https://voorst.raadsinformatie.nl live 
volgen (beeld + geluid. Klik hiervoor in de kalender op de ronde-tafelgesprekken 
van 15 maart 2021. Daarna klikt u op de knop ‘live’. 

Deelnemen
U kunt digitaal deelnemen aan een gesprek en hier uw mening geven over een 
onderwerp dat op de agenda staat. Aanmelden? Stuur dan uiterlijk vrijdag 12 maart 
12.00 uur een e-mail naar raad@voorst.nl maar liever eerder. De griffie neemt 
daarna contact met u op.
U kunt, als u dat liever doet, ook schriftelijk reageren op geagendeerde onderwer-
pen. Ook dan stuurt u een e-mail naar raad@voorst.nl. 

Agenda
Maandag 15 maart 19.30 uur 

1. Startnotitie Transitievisie Warmte
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere gemeente in 2021 een Transitievisie 
Warmte vaststelt. De bedoeling is in 2022 te starten met twee wijkuitvoerings-
plannen en voor 2050 de hele gemeente aardgasvrij te maken. Deze startnotitie 
beschrijft het proces om tot de Transitievisie Warmte te komen. De gemeente werkt 
samen met IJsseldal Wonen, Waterschap Vallei en Veluwe, Liander en energiecoö-
peratie Energie Rijk Voorst. 

2. Beschermd Thuis 2022 – 2030 
Voor mensen die gebruik maken van maatschappelijke opvang of begeleid wo-
nen verandert veel. De gemeentes in de regio werken samen om te zorgen dat 
die veranderingen geleidelijk gaan. Het budget voor deze zorg is verkleind en 
de gemeentes hebben afspraken gemaakt om het budget eerlijk te verdelen. De 
gemeentes starten een nieuwe inkoopprocedure, die moet leiden tot een nieuwe, 
zogenaamde raamovereenkomst per 2023.
 
3. 1e Wijziging van de Financiële verordening gemeente Voorst 2017 (2021-05744)
In de financiële verordening staan de uitgangspunten voor het financiële beleid, 
het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie. Zo staat het in 
artikel 212 van de Gemeentewet. Maar voor het onderhoud van de openbare ruimte 
worden de afspraken voortaan in programma’s opgeschreven. Daarom wordt de 
financiële verordening aangepast. 

4. Evaluatie beleid en functioneren verbonden partijen 
Het college geeft in deze raadsmededeling een overzicht van de organisaties waarin 
we als gemeente Voorst samenwerken met andere overheden. Zo kan de gemeen-
teraad controleren hoe het met deze organisaties gaat. 

Informatie
Alle stukken die betrekking hebben op de vermelde agendapunten 
kunt u inzien op https://voorst.raadsinformatie.nl of via de (gratis) 
app Politiek Archief (voor tablets).
Als u met uw smartphone of tabletcomputer de QR-code scant 
komt u direct bij de vergaderstukken. 
Via https://voorst.raadsinformatie.nl kunt u de ronde-tafelge-
sprekken live volgen (beeld+geluid). Klik hiervoor u op de knop 
‘live’.

Besluitenlijst raadsvergadering 1 maart 

Besluiten
	Bestemmingsplan Landgoed Grote Noordijk, Wilp
	Mutatie fractievertegenwoordiger
	Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 8 februari 2021
	Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 9 februari 2021
	Woningbouwontwikkeling in Twello Noord (Twello.250+); bekrachtigen geheime 

karakter Informatieve Beeldvormende Bijeenkomst 15 februari 2021
	Motie over brandweerkazerne Twello van VVD-Liberaal2000, Gemeente 
 Belangen, D66, Lijst Arend, Fractie Suelmann 

	Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 
	Motie ‘Meer dan 0 treffers over tiny houses’ van D66, Fractie Suelmann en Lijst 

Arend
	Nota Activabeleid 2021 
	Motie ‘Nu even niet’ over Younger at heart van PvdA-GroenLinks, Lijst Arend, 

VVD-Liberaal2000, Fractie Suelmann, CDA, Gemeente Belangen en D66
	Evaluatie Vitaal Voorst: beleid voor volksgezondheid en sport en bewegen
	Motie ‘Kansen voor Wilp-Achterhoek’ over leefbaarheid Wilp Achterhoek van PvdA-

GroenLinks, D66, Gemeente Belangen, CDA, Lijst Arend, Fractie Suelmann en 
VVD-Liberaal2000 

Verworpen motie
	Motie ‘…op de zere plek’ van PvdA-GroenLinks, Lijst Arend en CDA. 

De motie is verworpen met 4 stemmen voor (PvdA-GroenLinks, CDA, Lijst Arend) 
en 14 stemmen tegen (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, D66, Fractie Su-
elmann). De heer mr. S.J.T. Homan (Gemeente Belangen) heeft zich onthouden 
van stemming.

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om op 
https://voorst.raadsinformatie.nl direct bij de besluitenlijst te komen. 
Via https://voorst.raadsinformatie.nl kunt u de videotulen van de 
raadsvergadering van 1 maart terugkijken. In de kalender klikt u op 
de gewenste datum. 
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de raadsgriffier, 
Bernadette Jansen: 0571-27 92 17, raad@voorst.nl

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 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 de digitale vergaderingen live 
volgen (beeld + geluid). In de kalender kiest u de vergadering en daarna klikt u op ‘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.



voorstwijzervoorstwijzer
De gemeente Voorst geeft op overheid.nl dagelijks 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 1 maart 2021 tot en met 
vrijdag 5 maart 2021.

Bekendmakingen

Week 10: 10-03-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Bekendijk 13 in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend

24/02/21

Z-21-02088_2021-13382

Bolkhorstweg 1 in Teuge Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend

23/02/21

Z-21-01807_2021-13364

Diverse wegen in de gemeente Voorst Auto sterrit ‘The Creepy Edition’ Melding ontvangen BW-2021-0007

Diverse wegen in de gemeente Voorst Auto sterrit ‘The Creepy Edition’ Melding ontvangen BW-2021-0008

Hazeltweg 1 in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
24/02/21

Z-21-02114_2021-13380

Kopermolenweg 11 in Klarenbeek Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
24/02/21

Z-21-01859_2021-13385

Marktplein in Twello Standplaatsvergunning voor hobbyartikelen en wenskaarten Besluit genomen Z-21-02039_2021-12037

Middendijk 15 in Nijbroek Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
24/02/21

Z-21-02045_2021-13384

Rozendaalseweg 20 in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
22/02/21

Z-21-01609_2021-13352

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

H.W. Iordensweg, Noordijkpad en Voorderpad in 
Wilp

Herontwikkeling mogelijk maken van landgoed Grote Noordijk Vastgesteld NL.IMRO.0285.20277-VS00

Omgevingsvergunning

Appenseweg 15 in Voorst Kappen notenboom Vergunning verleend SXO-2021-0015

Beentjesweg 4 in Terwolde Bouwen schuur Aanvraag ontvangen SXO-2021-0131

Bloemenksweg in Voorst Realiseren tijdelijke pop-up glamping Aanvraag ontvangen SXO-2021-0108

Burgemeester van der Feltzweg 63 in Twello Herbouwen overkapping Aanvraag ontvangen SXO-2021-0132

Dillestraat 2 in Voorst Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0821

Donizettiplaats 22 in Twello Kappen prunus Vergunning verleend SXO-2021-0096

Dorpsstraat 15 in Twello Verbouwen monumentale woning Vergunning verleend SXO-2020-0791

Ganzeboomsland 22 in Twello Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0814

Gravenstraat 17 in Voorst Kappen boom Vergunning verleend SXO-2021-0031

Gravenstraat 2A in Voorst Verbouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0122

Groen van Prinstererstraat 15 in Twello Plaatsen erker Aanvraag ontvangen SXO-2021-0121

Grotenhuisweg 50A in Wilp Tijdelijk plaatsen luxe kampeerpod voor 10 jaar Vergunning verleend SXO-2020-0876

het Wildezand 12 in Wilp Veranderen bestemming van bedrijfswoning naar  
plattelandswoning

Vergunning verleend SXO-2020-0842

Hoofdweg 71 in Klarenbeek Kappen beuk Vergunning verleend SXO-2021-0041

Keizershofweg 7 in Voorst Kappen notenboom Vergunning verleend SXO-2021-0080

Kopermolenweg 11 in Klarenbeek Renoveren dak Aanvraag ontvangen SXO-2021-0136

Kruisakkerweg 12 in Twello Plaatsen nieuwe kozijnen Aanvraag ontvangen SXO-2021-0141

Leigraaf 16 in Twello Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0829

Middendijk 22A in Nijbroek Uitbreiden woning Vergunning verleend SXO-2020-0421/ 
NL.IMRO.0285.20297-VS00

Mozartstraat 92 in Twello Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2021-0137

Oude Binnenweg 12 in Twello Kappen acacia Vergunning verleend SXO-2021-0105

Oude Broekstraat 16 in Klarenbeek Kappen eik Vergunning verleend SXO-2021-0017

Oude Rijksstraatweg 43A, 43B, 43C, 43D, 43E, 
43F, 43G 43H en 43N in Twello

Bouwen woongebouw met 8 appartementen en showroom Vergunning verleend SXO-2020-0656

Oude Veldjes 41 in Twello Bouwen berging en veranda Aanvraag ontvangen SXO-2021-0140

Vlasakker 34 in Twello Bouwen berging met carport Vergunning verleend SXO-2021-0005

Vollehandsweg 9 in Terwolde Bouwen 2 schuren Aanvraag ontvangen SXO-2021-0119

Watergatstraat 3 in Voorst, Deventerweg 4 in 
Voorst, Wellinkhofweg 18 in Terwolde, Achter ‘t 
Holthuis 3 in Twello, Vaassenseweg 12 in  
Terwolde, Hazeltweg 1 in Terwolde

Plaatsen 6 borden ‘IJsselvallei Boert en Eet Bewust’ Aanvraag ontvangen SXO-2021-0139

Weteringserf 8 in Terwolde Kappen 2 essen Aanvraag ontvangen SXO-2021-0134

Sloopmelding

Achter Engelenburgstraat 37 in Twello Slopen houten overlaat in de Hondsgrift voor stuw in  
watersysteem

Melding ontvangen SXO-2021-0127

Beentjesweg 4 in Terwolde Slopen stal Melding ontvangen SXO-2021-0130

de Zanden in Teuge Verwijderen schuifoverlaat voor stuw in watersysteem Melding ontvangen SXO-2021-0129

Diverse locaties gemeente Voorst Renoveren stuwen in watersysteem Melding ontvangen SXO-2021-0126
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Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk dan 
op overheid.nl en ga onder Be-
leid & regelgeving 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 be-
roepschrift 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 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 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 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 wij 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 belang-
hebbende rekening mee dat 
een ingediend bouwplan al 
behandeld kan zijn in een 
welstandsvergadering.

Ennestraat 45 in Steenenkamer Verwijderen asbest en slopen schuurtjes Melding ontvangen SXO-2021-0133

Hofstraat 35 in Wilp Afvoeren asbesthoudende bloembak Melding ontvangen SXO-2021-0142

Kopermolenweg 11 in Klarenbeek Verwijderen asbesthoudend dak schuur/praktijkruimte Melding ontvangen SXO-2021-0135

Nieuwe Veldjes 17 in Twello Slopen garage Melding ontvangen SXO-2021-0100

Quabbenburgerweg 25 in Terwolde Slopen bijgebouw Melding ontvangen SXO-2021-0109

Rijksstraatweg 156 in Voorst Slopen garage met asbesthoudende dakbedekking Melding ontvangen SXO-2021-0138

Slangengatweg nabij 3 in Wilp Verwijderen duiker Melding ontvangen SXO-2021-0123

Vloeddijk 7 in Nijbroek Verwijderen asbesthoudende dakbedekking Melding ontvangen SXO-2021-0143

Voorderpad in Wilp Renoveren stuw in het watersysteem Melding ontvangen SXO-2021-0128

Zwarte Kolkstraat nabij 23 in Wilp Verwijderen duiker onder dam Melding ontvangen SXO-2021-0124

Zwarte Kolkstraat nabij 25A in Wilp Verwijderen duiker Melding ontvangen SXO-2021-0125

Wet geluidhinder

Noordijkpad ong. in Wilp (Wilp A 2709 en 2710) Bouw nieuwe woning Ontwerpbesluit Z-21-02209_2021-12705

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 
gebouw aan de achterzijde,

	parkeerruimte aan de zijkant 
van het gebouw. 

Als u Jupiter 2  in Twello in-
voert in uw navigatie, dan komt 
u vanzelf bij de parkeerruimte 
van het gemeentehuis uit. Het 
is niet toegestaan om uw auto 
bij aangrenzende bedrijven te 
parkeren.  ■

We helpen u graag, maak wel eerst online een afspraak
Onze openingstijden zijn anders en we werken alleen op afspraak 

De openingstijden van het 
gemeentehuis zijn aangepast. 
We zijn alleen op afspraak 
geopend. Dit is nodig om ver-
spreiding van het coronavi-
rus te voorkomen. Online en 
telefonisch zijn we gewoon 
bereikbaar. Maak eerst online 
een afspraak op voorst.nl of 
telefonisch om langs te ko-
men. Zonder afspraak naar het 
gemeentehuis 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 verhuizing. Verloopt uw 
product binnen twee weken? Of 
is het absoluut noodzakelijk dat 
u in persoon langskomt om een 
product aan te vragen? Maak dan 
eerst online op voorst.nl of tele-
fonisch een afspraak met ons. U 
kunt nu ook digitaal een afspraak 
maken voor de bouwbalie van de 
gemeente Voorst op voorst.nl.

Frontoffice CJG en 
MNVoorst
Ook de frontoffice van het Maat-
schappelijk Netwerk Voorst 
(MNVoorst) en het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) in het Kul-
turhus is alleen op afspraak ge-
opend. Bel eerst als u langs wilt 
komen. Zonder afspraak naar het 
Kulturhus gaan heeft geen zin, 
omdat de medewerkers u dan niet 
mogen helpen. 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  ■

Eénrichting looproute op de weekmarkt

 
Tijdens de vrijdagmarkt in Twel-
lo moeten bezoekers zich nog 
steeds aan de éénrichting loop-
route houden. Deze looprichting 
staat met bewegwijzering aan-
gegeven. Op deze manier is het 
gemakkelijker om een veilige af-
stand van elkaar te houden.

Bezoek de weekmarkt 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 anderhalve 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.  ■

Onze afvalhelden in het zonnetje!

Tijdens De Week van de Afval-
Helden (van 1 tot en met 7 maart 
2021) staan de medewerkers in 

de afvalbranche centraal. Deze 
medewerkers in de afvalbranche 
zijn onmisbaar voor het draaiende 

houden van onze samenleving in 
Nederland. 

Natuurlijk tonen wij als gemeente 
ook graag onze waardering aan 
de mannen die dagelijks in de 
gemeente Voorst op weg zijn om 
ons afval in te zamelen. Het inge-
zamelde afval kan dan weer om-
gezet worden in grondstoffen en 
energie. Wethouder Harjo Pinkster 
overhandigde onze AfvalHelden 
een smakelijk kadopakket en be-
dankte hen voor hun jarenlange 
inzet in de gemeente Voorst!   ■
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Digitaal spreekuur voor 4 woningbouwlocaties in Twello

Vier locaties in Twello worden her-
ontwikkeld. Het gaat om de voorma-
lige locaties van De Oase (Troelstra-
laan) en De Kruimelkring (Abraham 
Kuyperstraat), en twee locaties aan 
het spoor, aan de Frans Halsstraat 
en aan de Koningin Julianastraat. 
Ontwikkelaar BNC Ontwikkeling B.V. 
wil op de vier locaties in totaal 56 
woningen bouwen. Daarvoor is een 
aanpassing van het bestemmings-
plan nodig. Hierin staan de regels 
voor het gebruik van de grond en 
de gebouwen die daarop komen te 
staan. In deze bestemmingsplan-
procedure is er ruimte om uw me-
ning te geven.

Plannen ter inzage
Vanaf 4 maart 2021 ligt het ont-
werpbestemmingsplan ‘De Vier 
Erven, Twello’ ter inzage, om de 
woningbouw op de vier locaties mo-
gelijk te maken. Ook andere stuk-
ken die hiermee verband houden 
liggen ter inzage. Het gaat om het 
ontwerpbeeldkwaliteitplan, het ont-
werpbesluit hogere waarden Wet ge-
luidhinder, het ontwerpbesluit geen 
exploitatieplan vast te stellen en het 
besluit vormvrije m.e.r.(milieu effect 
rapport)-beoordeling.

Door de corona-uitbraak mogen er 
niet teveel mensen tegelijk in het 
gemeentehuis aanwezig zijn. Het 
ontwerpbestemmingsplan en het 
ontwerpbeeldkwaliteitplan kunt u 
daarom op ruimtelijkeplannen.nl 
bekijken. Als u dat wilt, mailen wij 
u de verschillende (ontwerp)beslui-
ten. Neem hiervoor contact op met 
de gemeente Voorst, Stijn Braakman 
via s.braakman@voorst.nl of bel 
0571-279274. Neem ook contact 
op met Stijn Braakman als u een af-
spraak wilt maken om de verschil-
lende stukken in het gemeentehuis 
te bekijken of om telefonisch vragen 
te stellen over de plannen.

Inloopavond wordt digitaal 
(video)spreekuur
Vanwege de coronamaatregelen 
kunnen we geen inloopavond or-
ganiseren. Wij vinden het belangrijk 
u persoonlijk te woord te staan bij 
eventuele vragen over de plannen 
en/of de procedure. Daarom orga-
niseren wij een digitaal spreekuur. 
Hierin kunt u gelijktijdig (video)bel-
len met Stijn Braakman en de ont-
wikkelaar. Zij geven dan toelichting 
op de plannen en beantwoorden 
uw vragen. Er zijn drie momenten 
voor dit (video)spreekuur, dat via MS 
Teams plaatsvindt:

	Dinsdag 23 maart 19:00 – 21:00 
uur

	Woensdag 24 maart 14:00 – 
17:00 uur

	Donderdag 25 maart 19:00 – 
21:00 uur

Heeft u interesse voor het (video) 
spreekuur via MS Teams? Neem 

contact op met de gemeente Voorst, 
Stijn Braakman en maak een af-
spraak voor één van de boven-
staande data.

Stappen in dit proces
Bij de voorbereiding van het bestem-
mingsplan, afgelopen jaar, heeft BNC 
Ontwikkeling de direct omwonenden 
van de vier locaties 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. Onder-
tussen zijn ook de kaders voor de 
beoogde beeldkwaliteit (het beeld-
kwaliteitplan) uitgewerkt; hierin ziet 
u hoe de woningen en de buiten-
ruimte er straks uit komen te zien. 
Voor de uiteindelijke plannen is een 
ontwerpbestemmingsplan opgesteld.  
Het ontwerpbestemmingsplan en de 
bijbehorende stukken liggen 6 we-
ken ter inzage. Deze termijn is op 
4 maart begonnen en eindigt op 14 
april 2021. Iedereen kan tijdens de 
inzagetermijn op de plannen reage-
ren door een zienswijze in te dienen. 
De gemeenteraad stelt het bestem-
mingsplan (eventueel in gewijzigde 
vorm) na de zienswijzentermijn vast. 
Naar verwachting vindt dat in juli 
2021 plaats. Na de beslissing van 
de gemeenteraad over de vaststel-
ling van het bestemmingsplan en de 
bijbehorende stukken is er binnen 
6 weken beroep mogelijk bij de Af-
deling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Als er een beroep 
wordt ingediend doet de Raad van 
State hier uitspraak over. Afhanke-
lijk van de uitspraak van de Raad 
van State, start daarna de bouw. De 
verwachting is dat dit begin 2022 
plaatsvindt.  ■

Bent u 70 jaar of ouder en wilt u per brief 
stemmen?

Alle documenten die u daarvoor 
nodig hebt, ontvangt u thuis. 
Daar zit ook een uitleg bij. Lees 
die uitleg goed door.

Wat ontvangt u thuis?
Uiterlijk op woensdag 3 maart 
heeft u uw stempluspas 
ontvangen. 
Let op: heeft u uw stempluspas 
niet ontvangen of bent u deze 
kwijt? Vraag dan voor vrijdag 12 
maart 17.00 uur een vervangen-
de stempluspas bij ons aan.

Tussen vrijdag 26 februari en 
donderdag 11 maart ontvangt u 
de documenten waarmee u per 
brief kunt stemmen:
	het briefstembiljet;
	een envelop met de tekst 

‘briefstembiljet’;
	de retourenvelop;
	een stapsgewijze uitleg.
Let op: heeft u op donderdag 11 
maart nog niet alle documenten 
ontvangen? Neem dan contact 
met ons op.

Wat moet u doen?
Stap 1 - Maak op het briefstem-
biljet uw keuze.
	Dit mag met elke kleur. 
	Doe alléén het briefstembil-

jet in de envelop met de tekst 
‘briefstembiljet’. 

	Plak de envelop dicht.

Stap 2 - Pak nu uw stempluspas 
erbij, die u eerder ontving.
	Zet uw handtekening op de 

stempluspas.

Stap 3 - Stop in de retourenvelop:
	De dichtgeplakte envelop met 

uw briefstembiljet.
	De stempluspas.
	Plak de retourenvelop dicht. 

Een postzegel is niet nodig.

Stap 4 - Zorg dat uw briefstem 
voor woensdag 17 maart 21.00 
uur aankomt:

	Doe uw briefstem vóór vrijdag 

12 maart 17.00 uur op de post.
	Óf lever deze in bij ons af-

giftepunt: de tijdelijke locatie 
van het gemeentehuis aan de 
Hietweideweg 20 te Twello. Het 
afgiftepunt is op werkdagen 
open van woensdag 10 maart 
tot en met dinsdag 16 maart 
van 09.00 tot 17.00 uur en op 
woensdag 17 maart van 07.30 
tot 21.00 uur.

Voorkom fouten!
Het is belangrijk dat u boven-
staande stappen juist uitvoert. 
Dan wordt uw stem meegeteld. 
Dus:
	Vergeet uw stempluspas niet.
	Vergeet uw briefstembiljet 

niet.
	Doe uw stempluspas niet in de 

briefstembiljetenvelop. 
	Gebruik de voorgeadresseerde 

retourenvelop om de briefstem 
op te sturen.

Heeft u nog vragen?
U kunt bellen met 0800-1351 
(dagelijks bereikbaar van 08.00 
tot 20.00 uur).
	Kijk ook op www.elkestemtelt.

nl. Daar vindt u meer informa-
tie en een instructiefilmpje.

	Duidelijke uitleg vindt u ook op 
www.hoewerktstemmen.nl.

	Of neem contact op met de 
afdeling publiekszaken van de 
gemeente, via 0571-279213 
of verkiezingen@voorst.nl  ■

Stembureaus in de gemeente Voorst

Op woensdag 17 maart 2021 
zijn de Tweede Kamerverkie-
zingen. In dit artikel geven we 
u een overzicht van de stem-
bureaus in de gemeente Voorst. 
Mensen die vanwege een kwets-
bare gezondheid tot een risico-
groep behoren, kunnen op 15 
en 16 maart vervroegd stemmen 
in Sportcafé Jachtlust in Twello 
en in het Dorpshuis in Voorst. 

Stembureaus in de 
gemeente Voorst
Op woensdag 17 maart kunt u 
tussen 7.30 en 21.00 uur stem-
men op de volgende locaties: 

Twello
	De Megafoon
 Stinzenlaan 81
	Verenigingsgebouw Lawa 

Mena
 Mr Dr. Chris Soumokilplein 1
	Kulturhus ‘Jachtlust’
 Jachtlustplein 11
	Sportcafé Jachtlust
 Jachtlustplein 7
	Gebouw PIGIKA
 Kerklaan 3

	Stationskoffiehuis
 Stationsstraat 31
	Restaurant ‘Korderijnk’
 Stationsstraat 31
	Trefpunt Duistervoorde
 St. Maartenserf 85

Terwolde
	Gymzaal Terwolde 
 (ingang schoolstraat)
 Vaassenseweg 3B

Nijbroek
	Dorpshuis ‘De Arend’
 Dorpsplein 2

Teuge:
	Dorpshuis ‘Op den Toega’
 De Zanden 92

Voorst
	Dorpshuis Voorst
 Schoolstraat 14
	Gymzaal Voorst ‘De Wiekslag’ 
 Kruizemuntstraat 17

Wilp-Achterhoek
	Restaurant Bosgoed
 Zwarte Kolkstraat 104

Wilp
	Dorpshuis ‘De Pompe’
 Dorpsstraat 41

Bussloo
	Out of the Office (was SV Cupa)
 Baron van Wijnbergenlaan 12

Steenenkamer
	Deventer Buitensociëteit
 Twelloseweg 1A

Klarenbeek
	MFC ‘De Pauw’
 Bosweg 14

Vervroegd stemmen
Op 15 en 16 maart kunt u, als u 
vanwege een kwetsbare gezond-
heid tot een risicogroep behoort, 
tussen 7.30 en 21.00 uur vervroegd 
stemmen op de volgende locaties:

Twello
	Sportcafé Jachtlust
 Jachtlustplein 7, Twello

Voorst
	Dorpshuis Voorst
 Schoolstraat 14, Voorst  ■
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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

NL-Alert ontvangen? Wees alert

De overheid zet NL-Alert steeds 
vaker in bij een noodsituatie. Bij-
voorbeeld bij een grote brand. 
Ook in Gelderland wordt het 
alarmmiddel regelmatig ingezet. 
Ontvangt u een NL-Alert? Lees het 
bericht meteen, kom in actie en 
help anderen. 

Kom in actie na ontvangst 
van een NL-Alert
Uit onderzoek (IFV Rapport Bur-
gerbeleving NL-Alert 2019) blijkt 
dat 8 op de 10 mensen het waar-
deert wanneer een NL-Alert wordt 
ingezet bij een incident in hun 
omgeving. Bijna driekwart (73%) 

vindt het daarnaast terecht als 
zij een NL-Alert ontvangen. Ook 
komen veel Gelderlanders in actie 
als zij een NL-Alert ontvangen. Bij 
een grote brand sluiten zij ramen 
en deuren en zetten zij de mecha-
nische ventilatie uit. Ook infor-
meren zij hun directe omgeving 
zoals buren, vrienden of familie. 
Bijvoorbeeld via de groepsapp van 
de buurt.

Zo ontvangt u NL-Alert
U ontvangt NL-Alert op uw mo-
biel. Hiervoor hoeft u niets te 
doen. Als er een NL-Alert op uw 
mobiel binnenkomt, hoort u een 

hard en doordringend alarm-
geluid. Dat klinkt anders dan 
een normaal bericht. Ook ziet u 
NL-Alert op steeds meer digi-
tale reclameschermen en digitale 
reisinformatieschermen van het 
openbaar vervoer.

Wees alert bij een NL-Alert
NL-Alert waarschuwt en infor-
meert u over noodsituaties, bij-
voorbeeld bij een grote brand, 
gifwolk of noodweer. In een NL-
Alert staat wat er aan de hand is, 
wat u moet doen en waar u meer 
informatie kunt vinden. Ziet u een 
NL-Alert? Lees het meteen, kom 

in actie en help anderen.

Over de campagne
De campagne ‘Wees alert bij een 
NL-Alert’ is tot en met 21 maart te 
zien op TV en online media. Kijk 
op nl-alert.nl voor meer informa-
tie over NL-Alert.

EU-subsidie
De publiekscampagne ‘Wees alert 
bij een NL-Alert’ is mede mogelijk 
gemaakt dankzij een subsidie van 
het Fonds voor interne veiligheid 
van de Europese Unie in het kader 
van ‘Balancing Security and Mo-
bility’.  ■


