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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Op 1 juli 2021 heeft de gemeenteraad besluiten 
genomen voor de werving en selectie van een nieuwe 
burgemeester

Vertrouwenscommissie, profielschets en waarneming
Burgemeester Jos Penninx gaat op 2 augustus 2021 met pensioen. Daarom wordt 
er een nieuwe burgemeester gezocht. Volgens de Gemeentewet moet de werving 
en selectie van een burgemeester aan een aantal eisen voldoen. Daarom heeft de 
gemeenteraad in een vergadering de spelregels voor een zorgvuldige werving en 
selectie van een goede burgemeester voor de gemeente Voorst vastgesteld. Aan 
die vergadering nam ook de Commissaris van de Koning John Berends deel. De 
Commissaris heeft voor de tussentijd een waarnemend burgemeester benoemd. Me-
vrouw Renske Helmer-Englebert draagt vanaf 16 augustus tijdelijk de ambtsketen.
 
Verordening Vertrouwenscommissie
Op 1 juli 2021 heeft de raad de ‘Verordening vertrouwenscommissie benoeming 
burgemeester gemeente Voorst 2021’ vastgesteld. In die verordening is onder 
meer de werkwijze van de vertrouwenscommissie vastgelegd. Met die verordening 
is ook geregeld wie lid zijn van de vertrouwenscommissie die een advies zal geven 
over de kandidaten voor het burgemeesterschap. Het is nu aan de raadsleden dhr. 
P.T.M. Jonkman (D’66), mw. I.W.M. Aarnink-Westerbeek (Gemeente Belangen), dhr. 
G.A. Rutgers (VVD-Liberaal 2000), dhr. L. Visser (PvdA-GroenLinks) en dhr. A.A. 
Jansen (Lijst Arend) om een goede opvolger voor burgemeester Penninx te vinden. 
In de verordening heeft de geheimhouding een stevige plek gekregen. Het lekken 
van informatie is strafbaar.

Profielschets burgemeester
Samen met de Commissaris van de Koning hebben de raadsleden het concept 
voor een profielschets voor de te vinden burgemeester besproken. De inwoners 
van de gemeente Voorst zijn met een enquête gevraagd om mee te denken over 
hun nieuwe burgemeester. De reacties op deze enquête zijn meegenomen bij het 
opstellen van de profielschets. De Commissaris en de raadsleden hebben een 
goed gesprek gevoerd over het concept van de profielschets. Na dat gesprek heeft 
de gemeenteraad de profielschets definitief vastgesteld. De Commissaris maakt 
vervolgens de vacature bekend. Als de kandidaten zich hebben gemeld kan de 
Vertrouwenscommissie aan de slag. 
 
Besluitenlijst

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 raadsvergade-
ring van 1 juli 2021 terugkijken. Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de 
raadsgriffier, Bernadette Jansen: 0571-27 92 17, of de loco-griffier, Dini Vriezekolk: 
0571-27 93 87. Of stuur een e-mail naar de griffie: raad@voorst.nl

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?     
Laat u zelf horen bij de lokale politiek. Benader raadsleden, praat mee in de ronde-
tafelgesprekken of stuur een e-mail of brief naar de raad: raad@voorst.nl , Postbus 
9000, 7390 HA Twello. Volg de gemeenteraad via het twitteraccount: @RaadVoorst. 
Op dit moment adviseren we om telefonisch of per e-mail contact op te nemen met 
de raadsleden en de raadsfracties.

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 november 2021. Via https://voorst.raadsinformatie.nl kunt u de digitale ver-
gaderingen live in beeld en geluid volgen. In de kalender kiest u de vergadering en 
daarna klikt u op ‘live’.  
 
Binnenkort start het zomerreces. De komende bijeenkomsten van de raad zijn op:
	donderdag 15 juli  vanaf 15.00 uur bijzondere raadsvergadering afscheid 

burgemeester Penninx
	maandag 6 september  vanaf 19.30 uur ronde-tafelgesprekken
	maandag 20 september  vanaf 19:30 uur raadsvergadering 

Contact met de raadsfracties
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties: 
www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling 
Contactpersonen:
	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, a p.jonkman@voorst.nl , 0571-23 82 62
	Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, a 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 locogriffier Dini Vriezekolk: 0571-27 93 87.

Aanvraag voor paspoort en identiteitskaart niet mogelijk van 29 juli 
tot en met 1 augustus
 Op maandag 2 augustus wordt 
een nieuw model van de Ne-
derlandse identiteitskaart ge-
introduceerd. Het automati-
seringsprogramma voor de 
reisdocumenten administratie 
(RAAS) moet daarom aangepast 
worden. Deze update zal in het 
laatste weekend van juli plaats-

vinden. Hierdoor is het niet mo-
gelijk om vanaf donderdag 29 
juli 12.00 uur tot en met zondag 
1 augustus 2021 een aanvraag 
of spoedaanvraag voor een 
paspoort of Nederlandse iden-
titeitskaart aan de balie te doen. 
Houd hier rekening mee en plan 
op tijd een afspraak in voor een 

andere datum.

Voor alle andere producten van 
Burgerzaken kunnen de mede-
werkers u wel op afspraak aan 
de balie helpen. Bel voor een af-
spraak: 0571- 27 99 11 of regel 
het online: https://www.voorst.
nl/regel-snel/afspraak-maken  ■

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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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. Vanwege het corona-
virus 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 op overheid.nl dagelijks 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 5 juli 2021 tot en met 
vrijdag 9 juli 2021.

Bekendmakingen

Week 28: 14-07-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Ter hoogte van Leemsteeg 12A in Wilp Lollebroekse cross op 14 en 15 augustus 2021 Toestemming verleend BW-2021-0041

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Hoofdweg 84A en 86 in Klarenbeek Uitbreiding bestaande winkels en parkeerplaatsen Ontwerp NL.IMRO.0285.3108-OW00 

Zutphenseweg 8/8A in Klarenbeek Wijziging bedrijfsbestemming naar woonbestemming Ontwerp NL.IMRO.0285.20304-OW00

Omgevingsvergunning

Bandijk 3 in Terwolde Plaatsen tijdelijk influentwerk Vergunning verleend tot 
29-7-2023

SXO-2021-0202

Bekendijk 2 in Terwolde Verbouwen boerderij tot woonboerderij Vergunning verleend SXO-2021-0185

Bekendijk 28 in Terwolde Aanleggen paardrijbak Aanvraag ontvangen SXO-2021-0422

Bonenkampsweg 4B in Voorst Bouwen bijgebouw Vergunning verleend SXO-2021-0337

Broekstraat tegenover 31A in Klarenbeek (Voorst G 
1731)

Renoveren gemaal Aanvraag ontvangen SXO-2021-0421

Hoevenallee 2 in Terwolde Renoveren schuur Vergunning verleend SXO-2021-0200

Kneuterstraat 19 in Wilp Uitbreiden kiosk tot strandpaviljoen Vergunning verleend tot 
8-7-2031

SXO-2020-0760

Lochemsestraat 44 in Terwolde Bouwen werktuigenberging Ontwerpvergunning SXO-2020-0284

Marktplein 5 in Twello Veranderen voorgevel Vergunning verleend SXO-2021-0320

Nabij Clabanusweg 24 en Lange Klarenbeekseweg 
42 in Klarenbeek

Aanleggen natuurvriendelijke oevers en retentiege-
bieden langs deel Voorsterbeek

Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0325

Noordijkpad 1A in Wilp Bouwen schuur Aanvraag ontvangen SXO-2021-0430

Rijksstraatweg 186 in Teuge Uitbreiden woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0420

Rijksstraatweg 66 in Voorst Plaatsen 2 dakkapellen Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0336

Teugseweg 5 in Teuge Bouwen vrijstaande woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0419

Trippestraat 4 in Terwolde Legaliseren hooiberg Aanvraag ontvangen SXO-2021-0424

Vaassenseweg ong. in Terwolde Uitvoeren groot onderhoud aan muziektent Vergunning verleend SXO-2021-0244

Veld en Weide 27 in Wilp Kappen beuk Aanvraag ontvangen SXO-2021-0432

Wellinkhofweg 5 in Terwolde Verbouwen boerderij tot woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0429

Zwarte Kolkstraat 64 in Wilp Aanleggen paardrijbak en ophogen gedeelte terrein Aanvraag ontvangen SXO-2021-0416

Overig

Gemeente Voorst Eenmalige subsidie voor het verstrekken van 
waardebonnen voor kleine energiebesparende 
maatregelen

Besluit genomen Z-21-05481_2021-35788

Sloopmelding

Leigraaf 36 in Twello Verwijderen asbestplaten Melding ontvangen SXO-2021-0433

Schubertstraat 35 in Twello Afvoeren 2 asbest platen Melding ontvangen SXO-2021-0428

Vermeersweg 48 in Twello Afvoeren asbesthoudende dakplaten Melding ontvangen SXO-2021-0423

Vollehandsweg 9 in Terwolde Verwijderen asbest na brand Melding ontvangen SXO-2021-0434

Tijdelijke verkeersmaatregel

Leemsteeg, vanaf Achterhoekseweg tot aan Zwalu-
wenweg, Koestraat, Oud Lochemseweg en Oolman-
sweg in Wilp

Tweezijdig parkeerverbod op 15 augustus 2021 van 
7.00-22.00 uur

Besluit genomen BW-2021-0041

Wet geluidhinder

Frans Halsstraat en Koningin Julianastraat in Twello Hogere grenswaarde Besluit genomen Z-21-02091_2021-32465
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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

Uitnodiging aan monumenteigenaren

Op zaterdag 11 september is het 
weer Open Monumentendag. Het 
comité Open Monumentendag 
Voorst is al enthousiast bezig 
om een leuk programma samen 
te stellen. Omdat we nog steeds 
niet helemaal van het coronavirus 
af zijn, kunnen we goed begrij-
pen dat sommige monumentei-
genaren nog geen belangstelling 
hebben om mee te doen. Echter, 
we willen alle monumenteigena-

Gemeente Voorst stimuleert kunst en cultuur na corona
culturele activiteiten maken kans op bijdrage tot 5000 euro

Het college van de gemeente 
Voorst heeft een stimuleringsre-
geling voor culturele activiteiten 
in het leven geroepen. Met deze 
eenmalige regeling wil de ge-
meente cultuurmakers en andere 
creatieve initiatiefnemers stimu-
leren om vernieuwende, klein-
schalige initiatieven te organise-
ren. Ideeën die voor 23 augustus 
2021 ingediend worden maken 
hiermee kans op een bijdrage tot 
maximaal 5000 euro. Een onaf-
hankelijke jury beoordeelt de in-
gediende activiteiten op inhoude-
lijke kwaliteit en kent de subsidie 
toe. In totaal is er binnen de sti-
muleringsregeling 65.000 euro 
beschikbaar.

Een steuntje in de rug
De culturele sector heeft door de 
coronacrisis ruim een jaar stil ge-
legen. Wethouder Harjo Pinkster: 
“Net zoals vele andere sectoren 
heeft ook de culturele sector flink 
te lijden gehad door corona. Ik 
denk dat iedereen, net zoals ik, 
er enorm naar uitziet om weer 
te genieten van allerlei culturele 
activiteiten. Nu, met de versoe-
pelingen, is het een goed mo-
ment om het culturele leven op 
gang te helpen. We zijn als college 
daarom blij dat we de kunst- en 
cultuurmakers met deze financi-

ele bijdrage een steuntje in de rug 
kunnen geven”.

Voor wie?
Verenigingen, stichtingen, scho-
len en creatieve kunst- en cul-
tuurmakers in de gemeente 
Voorst kunnen in aanmerking ko-
men voor de subsidie. De subsidie 
kan aangevraagd worden voor ac-
tiviteiten met verschillende cultu-
rele vormen, bijvoorbeeld muziek, 
theater, beeldende kunst, vorm-
geving, mode, film, nieuwe media 
en literatuur, en poëzie.

Voorwaarden
Een onafhankelijke jury beoor-
deelt de ingediende initiatieven 
op inhoudelijke kwaliteit. Hierna 
ontvangen de ideeën die het beste 
scoren op de beoordelingscrite-
ria een subsidie. De belangrijkste 
voorwaarden voor deelname zijn:
	De initiatieven zijn vernieu-

wend. Activiteiten die in precies 
dezelfde vorm eerder uitge-
voerd zijn of tot een standaard 
repertoire of programma beho-
ren komen niet in aanmerking 
voor de stimuleringssubsidie. 

	De initiatieven hebben een so-
ciaal-maatschappelijke impact

	De activiteit moet in de ge-
meente Voorst plaatsvinden

	 De activiteit moet uiterlijk  

31 augustus 2022 uitgevoerd zijn.
Op voorst.nl staan de overige 
voorwaarden en de beoordelings-
criteria voor het aanvragen van de 
subsidie.

Ondersteuning van cul-
tuurcoach
Voor ondersteuning of advies 
bij het aanvragen van de subsi-
die kunnen deelnemers contact 
opnemen met cultuurcoach Kim 
Arntzen: “Wil je sparren over je 
idee, om deze aan te scherpen? 
Of wil je een nieuwe samenwer-
king aangaan met culturele or-
ganisaties, verenigingen, scholen 
of maatschappelijke organisaties? 
Heb je hulp nodig bij het werven 
van vrijwilligers voor je culturele 
activiteit, of bij de organisatie? 
Neem gerust contact met mij op. 
Ik leg gemakkelijk verbindingen 
en ondersteun of adviseer graag 
waar nodig”. Kim Arntzen is be-
reikbaar via: k.arntzen@mensen-
welzijn.nl , 06-19 00 03 51. 

Meer informatie 
Heeft u vragen over de stimule-
ringsregeling? Neem gerust con-
tact op met de gemeente Voorst, 
Chris Frencken, coördinator 
maatschappelijke initiatieven: 
c.frencken@voorst.nl , 0571-27 
99 11.  ■

ren die het leuk vinden om deel 
te nemen graag de kans geven.

Vindt u het leuk om op de Open 
Monumentendag iets van uw mo-
nument te laten zien aan geïnte-
resseerde bezoekers? Dan horen 
we graag van u. 
Het is goed om te weten dat 
deelname aan de Open Monu-
mentendag niet betekent dat u 
uw hele monument hoeft open 
stellen. Het kan ook gaan om een 
mooie kamer, een authentieke 
deel of een fraaie tuin. U beslist 
zelf wat u wilt laten zien. De re-
guliere openingstijden zijn van 
10.00 uur tot 17.00 uur, maar u 
kunt deze tijden ook naar wens 
aanpassen. 

Uiteraard houden we rekening 
met de in september geldende 
corona-maatregelen. U kunt 
bijvoorbeeld gebruik maken van 
een reserveringssysteem voor 
bezoekers. En we kunnen u bij-
voorbeeld desinfecterende hand-
gel leveren.

Wilt u meedoen? Of heeft u vra-
gen over (deelname aan) de Open 
Monumentendag? Neem gerust 
contact op met het comité Open 
Monumentendag Voorst: open-
monumentendag@voorst.nl , 
0571-27 92 19. ■


