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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Voortzetting openbare raadsvergadering
maandag 21 juni vanaf 19.30 uur, digitaal en via livestream te volgen

Op 21 juni 2021 gaan de raadsleden met elkaar in debat over onder meer de pri-
oriteitennota. Deze raadsvergadering is daarmee het slotakkoord van een aantal 
hoogtijdagen in de lokale democratie. Op 21 juni 2021 vindt het finale debat over 
de hoofdlijnen van het toekomstige beleid in Voorst plaats en neemt de raad hier-
over besluiten. Via https://voorst.raadsinformatie.nl is de raadsbijeenkomst live in 
beeld en geluid te volgen. Klik op de vergadering in de raadskalender en daarna op 
‘Live’. Als u de stukken wilt bekijken klikt u in de kalender op de raadsvergadering 
van 21 juni 2021.

Doel
Deze raadsvergadering is een voorzetting van de bijeenkomst op maandag 14 juni 
2021. Toen gaven de fracties hun algemene beschouwing bij de prioriteitennota. 
De fracties hebben daarmee duidelijk gemaakt hoe zij de toekomst van Voorst zien. 

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.  
Op https://voorst.raadsinformatie.nl staat de actuele agenda in de kalender met 
activiteiten van de raad. Als u op 21 juni 2021 klikt, verschijnt de agenda in beeld.  
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
 Mutaties fractievertegenwoordigers [besluit]
 Verantwoording fractiebijdragen 2020 [besluit]
 Jaarstukken 2020 gemeente Voorst (besluit; indien accountantsverklaring 

ontvangen)
 Werkwijze raad en aanschaf audiovisuele middelen raadzaal en  
 ronde-tafelgesprekruimte [besluit]
 Voortgangsbericht 2021 gemeente Voorst [besluit]
 Prioriteitennota 2022 – 2025 [finale debatten aan de hand van ingediende moties 

en amendementen; gevolgd door besluiten]
 
Besluiten na finaal debat
Tijdens een raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten over de onder-
werpen waarover het finale debat is gevoerd. Over een deel van de voorstellen 
gaan de raadsleden niet in debat. De raad neemt over deze besluitrijpe voorstellen 
een besluit zonder finaal debat. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de benoeming van 
drie nieuwe fractievertegenwoordigers en twee personen die hiermee stoppen. 
 
Geen inspreekmogelijkheid
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor 
bieden de ronde-tafelgesprek ken 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 maan-
dag 21 juni te komen. Deze staan ook op  
https://voorst.raadsinformatie.nl en in de (gratis) app Politiek Por-
taal Publieksapplicatie.

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?    
Laat u zelf horen bij de lokale politiek. Benader hiervoor de 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.  
De gemeenteraad heeft een twitteraccount: @RaadVoorst. 
Door de richtlijnen voor het coronavirus kunt u op dit moment alleen telefonisch of 
per e-mail contact opnemen met de raadsleden en de raadsfracties.

Vergaderingen
Momenteel vergadert de gemeenteraad afwisselend fysiek en digitaal. De manier van 
vergaderen is afhankelijk van de actuele situatie met het coronavirus. Houd daarvoor 
www.voorst.nl 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’.  
De komende bijeenkomsten van de raad:
 maandag 21 juni  vanaf 19.30 uur  raadsvergadering (digitaal)
 maandag 28 juni  vanaf 19.30 uur  ronde-tafelgesprekken
 donderdag 1 juli  vanaf 19.30 uur  raadsvergadering
 maandag 12 juli  vanaf 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
 Bertine Grevinga, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, b.grevinga@voorst.nl , 
 06-15 41 54 47
 Jürgen Wolff van Wulfing, raadslid, 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 raadsgriffier 
Bernadette Jansen: 0571-27 92 17 of locogriffier Dini Vriezekolk: 0571-27 93 87.

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 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.  ■

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 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: 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 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-belang-
hebbende rekening 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 7 juni 2021 tot en met 
vrijdag 11 juni 2021.

Bekendmakingen

Week 24: 16-06-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Rijksstraatweg 69 in Twello Wijziging van agrarisch naar wonen Ontwerp NL.IMRO.0285.171050-OW00 

Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Vermeersweg 46N in Twello Aanleggen gesloten bodemenergiesysteem Melding ontvangen Z-HZ_MGBBI-2021-0013

Omgevingsvergunning

Broekstraat 13 in Klarenbeek Verbouwen woning Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0252

Broekstraat 14 in Klarenbeek Kappen 4 kastanjebomen Aanvraag ontvangen SXO-2021-0363

de Zanden ong. in Teuge (VOO P 699) Bouwen hangar Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0256

Dorpsstraat 36 in Wilp Realiseren aanbouw Vergunning verleend SXO-2021-0177

Fokkerstraat in Teuge Bouwen 4 woningen Aanvraag ontvangen SXO-2021-0370

Helmbloem 3 in Twello Uitbreiden woning met aangebouwde berging en  
bouwen tuinhuisje

Vergunning verleend SXO-2021-0273

Hoevenallee 2 in Terwolde Renoveren schuur Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0200

Koppelstraat 49 in Twello Bouwen wasstraat Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0197

Lange Klarenbeekseweg 33 in Voorst Vernieuwen schuur Aanvraag ontvangen SXO-2021-0369

Nabij Molenallee 53 in Wilp Verwijderen ooievaarsnest door uitvoeren werkzaam-
heden antennemast

Aanvraag ontvangen SXO-2021-0355

Oude Wezeveldseweg 18 in Twello Verbouwen monumentale woonboerderij Aanvraag ontvangen SXO-2021-0366

Paulus Potterstraat 8 in Twello Realiseren dakkapel Vergunning verleend SXO-2021-0250

Rijksstraatweg 5 in Wilp Intern verbouwen en verduurzamen monumentale 
woonboerderij

Vergunning verleend SXO-2020-0828

Rijksweg A1 De Paal 931 in Wilp Realiseren 2 elektra fastchargers met powerunits en 
transformator

Vergunning verleend SXO-2021-0245

Twelloseweg 68 in Terwolde Plaatsen zonnepanelen in het land Vergunning verleend SXO-2020-0667

Voordersteeg 39 in Wilp Bouwen berging en kapschuur Aanvraag ontvangen SXO-2021-0357

Withagenweg Vorstersweg in Wilp Aanleggen middenspanningskabels Vergunning verleend SXO-2021-0216

Zonnenbergstraat 41 in Wilp Bouwen schuurwoning (wijzigingsaanvraag op SXO-
2021-0348)

Vergunning verleend SXO-2021-0374

Zwarte Kolkstraat 100 in Wilp Opslaan roerende goederen Aanvraag ontvangen SXO-2021-0353

Sloopmelding

Bandijk 3 in Terwolde Slopen onderdelen voor groot onderhoud Melding ontvangen SXO-2021-0371

Bandijk 48 in Terwolde Slopen schuur met asbest dakbedekking Melding ontvangen SXO-2021-0360

Dijkhuizenweg 20 in Nijbroek Afvoeren asbest plaatmateriaal Melding ontvangen SXO-2021-0373

Haanstraat 7 in Voorst Verwijderen asbest dakbeschot van woning en asbest 
dakbedekking schuur

Melding ontvangen SXO-2021-0377

Lange Klarenbeekseweg 33 in Voorst Slopen schuur met asbest dakbedekking Melding ontvangen SXO-2021-0368

Oude Wezeveldseweg 18 in Twello Gedeeltelijk intern slopen monumentale woonboerderij Melding ontvangen SXO-2021-0365

Rijksstraatweg 103 in Voorst Verwijderen asbest dakbeschot uit woning Melding ontvangen SXO-2021-0376

Rijksstraatweg 66 in Twello Afvoeren 2 asbest golfplaten Melding ontvangen SXO-2021-0362
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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  anderha l ve  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, 

koorts of griep heeft.
 Gebruik papieren zakdoekjes, 

en nies in uw elleboog.  ■

Naar het gemeentehuis? Maak altijd eerst (online) een afspraak

Het gemeentehuis is alleen op 
afspraak geopend. Dit is nodig 
om verspreiding van het coro-
navirus te voorkomen. Online en 
telefonisch zijn we gewoon be-
reikbaar. Maak eerst online een 
afspraak op voorst.nl of telefo-
nisch om langs te komen. Zon-
der afspraak naar het gemeen-
tehuis 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

Regel tijdig uw reisdocu-
ment
Overweegt u een buitenlandse 
vakantie? Denk dan ook aan een 
geldig reisdocument! Vaak rea-
liseren mensen zich pas op het 
laatste moment dat hun reisdo-
cument (bijna) verlopen is. Door 
de corona maatregelen werken 
wij alleen op afspraak. Dit zorgt 
voor langere wachttijden. Ver-
geet daarom niet om tijdig een 
nieuw reisdocument aan te vra-
gen. Het kost u namelijk extra 
geld wanneer u een spoeddocu-
ment of zelfs een nooddocument 
moet aanvragen.

Burgerzaken weer op 
maandagavond open
Sinds 31 mei is Burgerzaken weer 
iedere maandagavond van 17.00 
tot 20.00 uur geopend. Ook tijdens 
de avondopenstelling werken wij 

uitsluitend op afspraak. Plan dus 
op tijd uw afspraak online of te-
lefonisch. Zonder afspraak mogen 
de medewerkers u niet helpen. 
Dit geldt ook voor het afhalen van 
documenten.

Frontoffice CJG en MN-
Voorst
Ook de frontoffice van het Maat-
schappelijk Netwerk Voorst (MN-
Voorst) en het Centrum voor Jeugd 
en Gezin (CJG) in het Kulturhus is 
alleen op afspraak geopend. Bel 
eerst als u langs wilt komen. Zon-
der afspraak naar het Kulturhus 
gaan heeft geen zin, omdat de me-
dewerkers u dan niet mogen hel-
pen. 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 ■  

Benoeming lid van de gemeenteraad

De voorzitter van het centraal 
stembureau voor de verkiezing 
van de leden van de raad van de 
gemeente Voorst heeft op 14 juni 
2021 de heer G.W.F.J. (Jürgen) 
Wolff van Wulfing (m) benoemd 
als lid van de raad van de ge-
meente Voorst. 

Mevrouw V.C.J. (Veronique) 
Groothuis-Beijers heeft ontslag 
genomen als raadslid. Hierdoor 
ontstond een vacature voor een 
raadslid voor de partij CDA. De 
heef Wolff van Wulfing, wonende 
in Terwolde, is nu in deze vaca-
ture benoemd.   ■

Uitnodiging 21 juni 20.00 uur
Samen op zoek naar wateroplossingen voor polder Nijbroek. Denk mee!

De verandering van het klimaat 
heeft invloed op het weer. Om wa-
teroverlast en uitdroging van de 
grond in de toekomst te voorkomen, 
is aanpassing van het gemaal aan de 
Bandijk in Terwolde nodig. Het plan 
is om het gemaal aan de Bandijk te 
renoveren en de pompcapaciteit 
uit te breiden. Het gemaal staat in 
verbinding met de weteringen en 
slootjes achter de dijk. Naast de 
aanpassing van het gemaal, moeten 
we ook op zoek naar oplossingen 
in het landschap om water te ber-
gen bij veel regen, en water vast te 
houden bij droogte. Ook in polder 
Nijbroek. Hoe kunnen we hier slim-

mer met water omgaan? Het water-
schap en de gemeente organiseren 
samen een digitale bijeenkomst op 
maandag 21 juni van 20.00 uur tot 
22.00 uur, en nodigen u van harte 
uit om hieraan deel te nemen. 

Samen aan de slag
Gemeente Voorst en Waterschap 
Vallei en Veluwe willen hier samen 
mee aan de slag. Dit kan niet zonder 
samenwerking met de mensen die 
het gebied kennen, er werken en er 
leven. Als vervolg op de visie Polder 
Nijbroek, die in 2018 met Nijbroe-
kers is gemaakt, worden ook nu vier 
bijeenkomsten georganiseerd, on-

der begeleiding van Open Kaart. In 
deze bijeenkomsten gaan we met 
elkaar op zoek naar lokaal maat-
werk. Wat is mogelijk en wenselijk 
in Nijbroek, en bij het gemaal Ter-
wolde? De kwaliteiten van het histo-
rische landschap en de waarden van 
de lokale gemeenschap zijn hierbij 
het uitgangspunt. We zoeken naar 
oplossingen die passen bij de plek 
en misschien ook op andere vlak-
ken meerwaarde bieden. Denk aan 
versterking van het landschap, of 
het maken van fijne plekken om te 
verblijven als inwoner of bezoeker. 

Uitnodiging voor Nijbroe-
kers en Terwoldenaren 
Maandagavond 21 juni is de eerste 
(digitale) bijeenkomst van 20.00 uur 
tot 22.00 uur. We vertellen dan meer 
over de plannen voor het gemaal en 
het watersysteem in de polder. Ook 
horen we graag lokale ervaringen, 
wensen en ideeën. U bent hartelijk 
welkom om deel te nemen! Vanwege 
de coronamaatregelen is de bijeen-
komst digitaal. 
Via www.waterinpoldernijbroek.nl 
kunt u zich aanmelden, daarna 
ontvangt u een link voor de digitale 
bijeenkomst via Zoom. 

Meer informatie: 
www.waterinpoldernijbroek.nl  ■

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

Online informatiebijeenkomst over het reizen met het OV
Reizen met het openbaar vervoer. Hoe pakt u 
dat aan?

Nu u weer met de bus of trein op 
stap mag, vraagt u zich misschien 
af hoe het reizen nu precies in z’n 
werk gaat. De OV-ambassadeur 
vertelt u hier graag meer over 
tijdens de online OV-informatie-
bijeenkomst. In een klein groepje 
legt een OV-ambassadeur staps-
gewijs uit hoe u een OV-chipkaart 
aanvraagt en hoe u de chipkaart 
gebruikt in het openbaar vervoer. 
OV-ambassadeurs zijn senioren 
met veel ervaring in het reizen met 
het openbaar vervoer. Deze vrij-
willigers maken andere senioren 
wegwijs in het openbaar vervoer.

OV-ambassadeurs helpen 
u graag op weg
Voor het deelnemen aan deze 

gratis bijeenkomst heeft u een 
telefoon, tablet of computer met 
camera en microfoon nodig. Na 
aanmelding via e-mail 
ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl 
ontvangt u een inlogcode. Weet 
u niet precies hoe het werkt? Bel 
gerust met OV-ambassadeurs 
038-45 40 130. 

Na de bijeenkomst is er ook de 
mogelijkheid om een afspraak te 
maken met de OV-ambassadeur 
voor uitleg op het station, en het 
maken van een proefreisje (u be-
taalt uw eigen reiskosten) onder 
begeleiding.

Meer informatie: 
ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur  ■
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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

Nieuwe onderscheiding: het Voorster Jeugdlintje

De gemeente Voorst heeft een nieu-
we onderscheiding voor de jeugd: 
het Voorster Jeugdlintje! Vrijwil-
ligers zijn onmisbaar in onze sa-
menleving. Volwassenen die zich 
jarenlang vrijwillig inzetten voor 
de samenleving kunnen in aan-
merking komen voor een Konink-
lijke onderscheiding, oftewel een 
‘lintje’. In onze gemeente wonen 
ook kinderen en jongeren die zich 
belangeloos inzetten voor anderen. 
Dit doen zij bijvoorbeeld met een 
bijzondere prestatie of een goed 
initiatief. En daar is de gemeente 
Voorst trots op! Vanaf nu kan de 
gemeente deze kinderen en jon-
geren van 6 tot en met 18 jaar in 
het zonnetje zetten met het Voor-
ster Jeugdlintje. De jeugd heeft de 
toekomst en hopelijk motiveert het 
Voorster Jeugdlintje ook andere kin-
deren en jongeren om iets goeds te 
doen voor de samenleving. 

Uitreiking eerste Voorster 
Jeugdlintje in november
De burgemeester reikt dit jaar voor 
het eerst het Voorster Jeugdlintje uit. 
Een jury, die onder andere bestaat 
uit de burgemeester, beoordeelt de 
voordracht en beslist welke voorge-
dragen kinderen en/of jongeren het 
Voorster jeugdlintje ontvangen. De 
feestelijke uitreiking gaat jaarlijks 
rond of op de Dag van de Rechten 
van het Kind plaatsvinden. Dit jaar is 
dat op zaterdag 20 november. 

Wie komt er in aanmerking 
voor een jeugdlintje?
Inwoners van de gemeente Voorst 
kunnen een kind of jongere van 6 
tot en met 18 jaar voordragen voor 
het Voorster jeugdlintje wanneer dit 
kind of deze jongere:
 zich buitengewoon en langdurig 

(minimaal 1 jaar) vrijwillig inzet 
voor (een) ander(en) of voor de 
gemeente Voorst en/of:

 een bijzondere prestatie heeft ge-
leverd of een goed initiatief heeft 
genomen en daardoor:

 een voorbeeldfunctie voor ande-
ren vervult en:

 in de gemeente Voorst woont.
Overige voorwaarden zijn dat de acti-
viteit of prestatie niet langer dan één 
jaar geleden heeft plaatsgevonden 
én de inzet niet al door een andere 
(overheids)instantie officieel beloond 
is. Het is ook een voorwaarde dat de 
kandidaat van onbesproken gedrag 
is (strafrechtelijk op basis van de 

Wet justitiële en strafvorderlijke ge-
gevens èn er geen signalen bestaan 
van onbehoorlijk gedrag vanuit de 
samenleving). Als er geen geschikte 
kandidaten zijn, worden er geen 
jeugdlintjes uitgereikt.

Voordragen
Inwoners van de gemeente Voorst 
kunnen tot 1 oktober 2021 een 
kind of jongere voordragen voor het 
Voorster jeugdlintje. Na deze slui-
tingsdatum beoordeelt de jury welke 
kinderen/jongeren in aanmerking 
komen voor het Voorster jeugdlint-
je. De jury, die onder andere bestaat 
uit de burgemeester, beoordeelt 
de voordracht en let daarbij in 
elk geval op de bijzonderheid van 
de activiteit, de uitstraling van de 
verdiensten voor de gemeente 
Voorst en de voorbeeldfunctie naar 
anderen.

Aanvraagformulier
Kent u iemand die misschien in 
aanmerking komt voor het Voor-
ster jeugdlintje? Draag hem of 
haar dan voor door het aanvraag-
formulier op www.voorst.nl  in te 
vullen en een aanvullende moti-
vatie toe te voegen.

Vragen
Heeft u vragen? Neem gerust contact 
op met de gemeente Voorst, Moni-
que Rogier:  m.rogier@voorst.nl of 
0571-27 92 53.   ■

Hart onder de riem voor ondernemers 
horeca en evenementen

De economische en maatschap-
pelijke gevolgen van het corona-
virus zijn voor iedereen voelbaar. 
Onze ondernemers in de horeca- 
en evenementenbranche worden 
al meer dan een jaar extra hard 
geraakt. Daarom bezocht wet-
houder Harjo Pinkster in de afge-
lopen week de ondernemers in de 
horeca- en evenementenbranche 
om hen, namens het hele college, 
een hart onder de riem te steken. 
Bij Take-Off in Teuge was het 

terras gelukkig weer gevuld met 
gasten die zichtbaar genoten van 
hun drankje en de activiteiten op 
het vliegveld. Hier nam eigenares-
se Joyce Bierhof de ‘hart onder de 
riem’, in de vorm van een kaartje 
en een lekker taartje gebakken 
door Elisabeth’s Taartenbakkerij, 
van de wethouder in ontvangst. 
Harjo Pinkster: “We hebben als 
college enorm veel waardering 
en bewondering voor de creati-
viteit en het ondernemerschap 
die onze ondernemers, nood-
gedwongen, blijven inzetten om 
deze crisis goed door te komen. 
We zijn blij dat de maatregelen 
weer versoepeld kunnen worden 
en dat er meer ruimte is om te 
ondernemen. We hopen op een 
mooie zomer!”.   ■

Een
hart
onder 
de 
riem!


