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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Openbare vergadering gemeenteraad
maandag 25 januari 19.30 uur

Digitaal, via livestream te volgen

U kunt de raadsvergadering live volgen (beeld + geluid) via 
https://voorst.raadsinformatie.nl Vervolgens klikt u op de knop ‘Live’. Als u ook de 
stukken wilt bekijken klikt u in de kalender op de raadsvergadering van 25 januari 
2021.

Doel
De gemeenteraad debatteert over onderwerpen die in de meeste gevallen eerder in 
een ronde-tafelgesprek (beeldvormende vergadering) zijn besproken. 

Agenda
▪ Bestemmingsplan Middendijk 33-35, Nijbroek [besluit]
▪ Aanvullende ondersteuningsmaatregel voor zwembad De Schaeck [finaal debat]
▪ Randweg Twello [finaal debat]
▪ Evaluatie en herijking Woonagenda Cleantechregio 2018 – 2023 [finaal debat]
▪ Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Voorst 2021 
 [finaal debat]
▪ Uitgangspuntennota 2020 GGD NOG [finaal debat; voorhangprocedure]

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is mogelijk dat de 
gemeenteraad dan nog wijzigingen aanbrengt in de onderwerpen of de volgorde 
van behandeling. In deze vergadering neemt de gemeenteraad besluiten over de 
onderwerpen waarover het finale debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp 
wordt gevonden. 

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor zijn de 
ronde-tafelgesprekken. Deze worden meestal twee weken voor de raadsvergadering 
gehouden. 

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om op 
www.voorst.nl direct bij de vergaderstukken te komen. Deze staan 
ook op https://voorst.raadsinformatie.nl  en in de (gratis) app Poli-
tiek Portaal Publieksapplicatie.

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 , 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 digitale vergaderingen live volgen 
(beeld + geluid). In de kalender kiest u de vergadering van uw keuze. Daarna klikt u 
op de knop ‘live’.
▪ maandag 25 januari 19.30 uur raadsvergadering (digitaal)
▪ maandag 8 februari 19.30 uur ronde-tafelgesprekken
▪ maandag 1 maart 19.30 uur  raadsvergadering

Contact met de raadsfracties
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties:
www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling 
▪ Robert Bosch, fractievoorzitter Gemeente Belangen, r.bosch@voorst.nl / 
 06-55 53 21 13
▪ Gerrit Schimmel, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, g.schimmel@voorst.nl / 
 06-22 37 82 24
▪ 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.

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

De openingstijden van het ge-
meentehuis zijn aangepast. We 
zijn alleen op afspraak geopend. 
Dit is nodig om verspreiding van 
het coronavirus 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 telefonisch een afspraak met 
ons. U kunt nu ook digitaal een 
afspraak maken voor de bouw-
balie van de gemeente Voorst op 
voorst.nl.

Frontoffice CJG en MN-
Voorst
Ook de frontoffice van het Maat-
schappelijk Netwerk Voorst 

(MNVoorst) en het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG) in het 
Kulturhus is alleen op afspraak 
geopend. Bel eerst als u langs 
wilt komen. Zonder afspraak 
naar het Kulturhus gaan heeft 
geen zin, omdat de medewer-
kers u dan niet mogen helpen. 
De frontoffice is telefonisch ge-
woon bereikbaar. 

Heeft u een vraag aan de ge-
meente? 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  ■

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.  ■
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Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk dan 
op overheid.nl en ga naar de pa-
gina 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/pu-
blicatie staat of het mogelijk is om 
een inspraakreactie, zienswijze, 
bezwaarschrift of beroepschrift 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. 

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 mo-
gelijk op overheid.nl 

LET OP: door een landelijke sto-

ring in de app 'Over uw buurt' ko-
men 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 bekendmakingen/
publicaties binnen de door u aan-
gegeven afstand. 

WELSTAND
Burgemeester en wethouders van 
Voorst maken het volgende bekend:

Door de corona-uitbraak behande-
len wij bouwplannen zoveel mogelijk 

digitaal. De agenda (met daarin de 
lijst met te behandelen bouwplan-
nen) maken we op voorst.nl bekend.

Volgens artikel 12 van de Woning-
wet is deze vergadering openbaar. 
Door de corona-uitbraak kunt u 
daar helaas tijdelijk niet bij aanwe-
zig zijn. Een telefonische toelichting 
geven mag natuurlijk wel.

Houd er als derde belanghebbende 
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 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 11 januari 2021 tot en met 
vrijdag 15 januari 2021.

Bekendmakingen

Week 03: 20-01-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Bekendijk 25 in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
15/12/20

Z-20-11943_2021-
00938

Middendijk 10A in Nijbroek Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
15/12/20

Z-20-11916_2021-
00943

Twelloseweg 1A in Twello Wijzigen voorschriften behorende bij ontheffing  
sluitingsuur

Ontheffing verleend 
12/01/21

Z-20-11887_2021-
01409 en 00343

Omgevingsvergunning

Anthonystraat 5 in Teuge Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0751

Anthonystraat 7 in Teuge Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0753

Appenseweg 15 in Voorst Kappen notenboom Aanvraag ontvangen SXO-2021-0015

Bolkhorstweg 1 Teuge Actualisatie geluidsvoorschriften milieuvergunning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0009

de Windvang 23-25 in Voorst In gebruik nemen locatie als (zorg)logeerfunctie Aanvraag ontvangen SXO-2020-0831

Duistervoordseweg 118 in Twello Realiseren uitbouw Aanvraag ontvangen SXO-2021-0006

Duistervoordseweg 13 in Twello Plaatsen reclame - naamsaanduiding Vergunning van rechtswege verleend Z-HZ_WABO- 
2016-0992

Henkenburgweg 1 in Klarenbeek Uitbreiden woonhuis Vergunning verleend SXO-2020-0767

Kerkstraat 29 in Voorst Oprichten monomestvergistingsinstallatie Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0674

Lochemsestraat 16 in Terwolde Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2021-0003

Oude Rijksstraatweg 43 in Twello Bouwen woongebouw met 8 appartementen en showroom Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0656

Plan de Schaker Oost II K14 in Twello Bouwen woonhuis Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0758

Polveensweg 7 in Klarenbeek Kappen 2 acacia’s Aanvraag ontvangen SXO-2021-0004

Quabbenburgerweg 1 in Twello Bouwen vrijstaande woning Vergunning verleend SXO-2020-0806

Twelloseweg 1A Steenenkamer Wijzigen openingstijden terrassen  
(wijzigingsaanvraag)

Vergunning verleend SXO-2020-0864

Vlasakker 34 in Twello Bouwen berging met carport Aanvraag ontvangen SXO-2021-0005

Zonnenbergstraat naast huisnummer 47 in 
Wilp

Bouwen schuurwoning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0877

Sloopmelding

Deventerweg 29 in Voorst Saneren asbesthoudend dakbeschot Melding ontvangen SXO-2021-0016

Landweg 5 in Klarenbeek Verwijderen asbesthoudende toepassingen woning Melding ontvangen SXO-2021-0013

Lathmerweg 5 in Wilp Verwijderen asbesthoudende gevelbeplating Melding ontvangen SXO-2021-0023

Rijksstraatweg 114T in Voorst Verwijderen asbesthoudende toepassingen uit  
middenspanningsruimte

Melding ontvangen SXO-2021-0020

Rijksstraatweg 48 in Wilp Verwijderen asbesthoudend dakbeschot woning Melding ontvangen SXO-2021-0007

Rijksstraatweg 96 in Voorst Gedeeltelijk slopen bedrijfsgebouw Melding ontvangen SXO-2021-0012

Vermeersweg 46 in Twello Slopen woning en bijgebouwen Melding ontvangen SXO-2021-0010

Stellen maatwerkvoorschriften

Twelloseweg 1A in Steenenkamer Wijzigen openingstijden terrassen (wijzigingsaanvraag) Vergunning verleend Z-MAAT-
WERK-2020-001481

Verkeersbesluit

Kerklaan in Twello (sportpark) Algemene gehandicaptenparkeerplaats Besluit genomen Z-20-12794_2020-
75063
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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

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

Weekmarkt Twello alleen met levensmiddelen en 
primaire levensbehoeften

De weekmarkt in Twello wordt ge-
durende de lockdown aangepast. 
Alleen marktkramen met levens-
middelen en primaire levensbe-
hoeften zijn toegestaan.
Bezoek de markt zoveel mogelijk 
alleen, dus niet in gezelschap. Deze 
oproep is noodzakelijk vanwege de 
landelijke toename in het aantal co-
ronabesmettingen. Volg deze op-

roep in het belang van uw eigen ge-
zondheid en die van uw medemens.

Eénrichting looproute
Tijdens de vrijdagmarkt in Twello 
moeten bezoekers zich nog steeds 
aan de éénrichting looproute hou-
den. Deze looprichting staat met 
bewegwijzering aangegeven. Op 
deze manier is het gemakkelijker 

om een veilige afstand van elkaar 
te houden.

Veiligheidsmaatregelen
Daarnaast gelden er nog een aantal 
maatregelen:
 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 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.  ■

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Geef uw mening over windmolens en 
zonneparken in Voorst 
Heeft u een mening over zonne-
velden of windmolens in uw dorp? 
Of wilt u gewoon graag weten wat 
er zoal over gezegd wordt? Ga dan 
naar voorst.nl/energie of scan de 
QR-code en bezoek onze digitale 
inloopruimte. 

Digitale inspreekavonden
Op de pagina van de digitale in-
loopruimte op voorst.nl/energie 
kunt u zich inschrijven voor lokale 
inspraakavonden, uitgebreide in-
formatie inzien en direct uw reac-
tie achterlaten. De eerstvolgende 
digitale inspraakavonden zijn:

	Voorst op 20 januari 
	Bussloo op 26 januari
	Algemene avond over wind-

energie op 10 februari 

Liever niet online uw mening 
geven? Neem dan telefonisch 
contact op met de gemeente via 
0571-27 99 11 en vraag naar Jel-
leke Bosma.  ■


