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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Digitale openbare raadsvergadering
maandag 29 november 2021 vanaf 19.30 uur 

Op 29 november gaan de raadsleden met elkaar in debat en neemt de raad besluiten. 
Vanwege corona voeren de raadsleden dat debat tijdens een digitale openbare raads-
vergadering. De digitale raadsvergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda staan 
drie inhoudelijke onderwerpen. Deze raadsvergadering is een vervolg op het ronde-
tafelgesprek van 15 november 2021.

Gasten op afstand 
Gasten zijn altijd welkom bij een raadsvergadering. Bijeenkomsten van democratische 
organen horen in principe openbaar te zijn. Vanwege corona is fysiek vergaderen nu 
helaas niet mogelijk. Gasten kunnen het debat en de beraadslaging thuis via https://
voorst.raadsinformatie.nl digitaal volgen. Klik hiervoor op de datum 29 november 2021 
en daarna op ‘live’.  Hier staan ook de stukken die bij de onderwerpen horen. De bur-
gemeester, de raadsleden en de griffier, gaan ook allemaal digitaal deelnemen aan de 
raadsvergadering.  

Actuele agenda
Op de agenda staan drie inhoudelijk te bespreken onderwerpen. In het raadsinforma-
tiesysteem op https://voorst.raadsinformatie.nl  staat de actuele conceptagenda. Klik 
hiervoor op de datum 29 november. Daar staat ook de achterliggende informatie.
De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda definitief vast. De gemeenteraad 
kan dan nog wijzigingen aanbrengen in de te bespreken onderwerpen, of de volgorde 
van behandeling veranderen. 

Onderwerpen
 Transitievisie Warmte
 Lening coöperatie Polder Nijbroek voor aankoop grond zonneveld
 Stimuleren gescheiden afvalinzameling door middelbare scholen en maatschappelijke 

organisaties

Opvattingen
Naar aanleiding van de bespreking op 15 november laten de fracties op 29 november 
weten wat ze van de voorstellen vinden en of ze mogelijkheden voor verbetering zien of 
dat ze zaken anders willen. De meerderheid van de gemeenteraad kan met een amen-
dement een wijziging aanbrengen in het voorstel van burgemeester en wethouders. Met 
een motie kan de meerderheid van de raadsleden duidelijk maken op welke manier het 
college zaken hoort te doen of dat er iets anders moet gebeuren. 

Live volgen
Via https://voorst.raadsinformatie.nl kunt u de bespreking op 29 no-
vember live volgen. Klik hiervoor op de datum 29 november en daarna 
op ‘live’. Gebruikers van een smartphone of een tablet kunnen de 
QR-code scannen om direct bij de livestream en de stukken te komen. 

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor bieden 
de ronde-tafelgesprekken juist wel ruimte. De gemeenteraad houdt de ronde-tafelge-
sprekken twee weken voor de raadsvergadering.  

Informatie
In het raadsinformatiesysteem https://voorst.raadsinformatie.nl/dashboard  staan 
alle stukken die betrekking hebben op de vergaderingen van de gemeenteraad van 
Voorst. Met de e-mailservice kan de griffie u attenderen op agenda’s van de komende 
ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen. Stuur een e-mail naar raad@voorst.nl  om 
u hiervoor aan te melden. Heeft u vragen of suggesties? Neem gerust contact op met 
Bernadette Jansen (griffier): 0571-27 92 17, of Dini Vriezekolk (locogriffier): 0571-27 
93 87.

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-ta-
felgesprekken of stuur een e-mail of brief naar de raad: raad@voorst.nl  , Postbus 9000, 
7390 HA Twello. U kunt de gemeenteraad volgen via het twitteraccount: @RaadVoorst

Contact met de raadsfracties
U kunt telefonisch of per e-mail contact opnemen met de raadsleden en raadsfracties. 
Op www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling staat informatie 
over de fracties en de raadsleden. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de on-
derstaande 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 betreffende datum en daarna op ‘live’. 

De komende bijeenkomsten van de raad zijn op:
 maandag 29 november  vanaf 19:30 uur raadsvergadering
 maandag 6 december  vanaf 19:30 uur ronde-tafelgesprekken
 maandag 20 december vanaf 19:30 uur raadsvergadering

E-mail service raadsstukken
Met de e-mailservice ontvangt u een bericht met een directe link naar de vergaderstuk-
ken. Stuur een e-mail naar raad@voorst.nl om u hiervoor aan te melden. 

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.

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

Vandaag: GGD pop-up corona-vaccinatie in 
Sportcafé Jachtlust Twello
Vandaag, woensdag 24 november 
2021, is de GGD Noord- en Oost-
Gelderland van 11.00 tot 19.30 
uur in de pop-up locatie Sportcafé 
Jachtlust in Twello aanwezig voor 
een corona-prik zonder afspraak. 

Er worden hier alleen eerste of 
tweede corona-vaccinaties ge-
geven, dus GEEN boosterprikken.

 Denk aan het ID-bwijs en het 
mondkapje.   ■



voorstwijzervoorstwijzer
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 15 november 2021 tot 
en met vrijdag 19 november 2021.

Bekendmakingen

Week 47: 24-11-2021

 
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-
mailservice. Met enkele stappen 
schrijft u zich in. U ontvangt dan 
dagelijks per e-mail een overzicht 
van besluiten en andere berich-
ten die onder meer gemeenten, 
provincies en waterschappen via  
overheid.nl publiceren. U stelt het 
type bericht in en van welke organi-

satie u deze berichten wilt ontvan-
gen. 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 bin-
nen de door u aangegeven afstand. 

WELSTAND
Burgemeester en wethouders 
van Voorst maken het volgende 
bekend:

Iedere maandag in de even weken 
houdt de welstandscommissie 
een mandaatvergadering in het 

gemeentehuis in Twello (Hiet-
weideweg 20). De vergadering 
begint om 10.00 uur. 

De agenda (met daarin de lijst 
met te behandelen bouwplan-
nen) maken wij op voorst.nl be-
kend. Volgens artikel 12 van de 
Woningwet is deze vergadering 
openbaar. Wilt u hierbij aan-
wezig zijn? Dan horen wij dat 
graag van u. Houd er als derde 
belanghebbende rekening mee 
dat een ingediend bouwplan 
al behandeld kan zijn in een 
welstandsvergadering.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Dorpsplein in Nijbroek Kerstmarkt op 10 december 2021 Toestemming ingetrokken BW-2021-0104

Melkleenweg 7 in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
15/11/21

Z-21-10866_2021-65178

Rijksstraatweg 76 in Twello Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
15/11/21

Z-21-10829_2021-65221

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Verordening Toekomstbestendig Wonen 
Gelderland gemeente Voorst en Verordening 
Stimuleringslening voor bedrijven en instel-
lingen gemeente Voorst

Vastgesteld Z-21-08744_2021-64663

Omgevingsvergunning

Achter de Molen 12 in Klarenbeek Uitbreiden huisartsenpraktijk Aanvraag ontvangen SXO-2021-0683

Binnenweg 35A in Twello Afwijken regels bestemmingsplan voor  
exploiteren tandartspraktijk

Vergunning verleend SXO-2021-0289

Dernhorstlaan 7 in Twello Kappen beukenboom Vergunning van rechtswege verleend SXO-2021-0328

Fokkerstraat in Teuge - kadastrale percelen D 1596, 
1649, 1650, 1651, 1652 Twello

Kappen 3 bomen Vergunning verleend SXO-2021-0672

Havekespad 12 in Twello Plaatsen en vervangen ramen woning Vergunning verleend SXO-2021-0572

Klarenbeekseweg 14 in Voorst Aanleggen uitrit Aanvraag ontvangen SXO-2021-0677

Lange Klarenbeekseweg in Voorst - kadastraal  
perceel K 268 Voorst

Ophogen grond Aanvraag ontvangen SXO-2021-0678

Leemsteeg 12 in Wilp Bouwen vleeskalverenstal Vergunning ingetrokken SXO-2017-1111

Marktplein 2 in Twello Plaatsen reclame op gevel Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0576

Omloop 30 in Twello Plaatsen dakkapel Aanvraag ontvangen SXO-2021-0671

Oud Lochemseweg 40 in Wilp Aanleggen nieuwe in- of uitrit Vergunning verleend SXO-2021-0569

Oude Rijksstraatweg 40 in Twello Plaatsen reclamezuil met verlichting Aanvraag ontvangen SXO-2021-0681

Rijksstraatweg 79 in Voorst Uitbreiden woning Vergunning verleend SXO-2021-0607

Tussen woningen Molenallee 56A en 56 in Wilp Kappen eikenboom Aanvraag ontvangen SXO-2021-0674

Wilpsedijk 6 in Wilp Kappen 4 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2021-0680

Sloopmelding

Rijksstraatweg 237 in Teuge Verwijderen asbest uit dakkapel Melding ontvangen SXO-2021-0675

Bandijk 37 in Terwolde Verwijderen asbest dakbedekking schuur Melding ontvangen SXO-2021-0679

Verkeersbesluit

Frans Halsstraat in Twello Wijziging parkeervoorziening als parkeerge-
legenheid alleen bestemd voor elektrische 
personenauto’s met gebruik van de laadpaal

Besluit genomen Z-21-11167_2021-63297

RECTIFICATIE

In het Voorster Nieuws van 3 november 2021 is vermeld 

Breede Goorstraat 5 in Twello Tijdelijke standplaats Melding ontvangen BW-2021-0115

Dit had moeten zijn:

Leigraaf 51 in Twello Tijdelijke standplaats Melding ontvangen BW-2021-0115
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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

Feestelijke uitreiking Voorster Jeugdlintjes 

Afgelopen zaterdag reikte burge-
meester Renske Helmer-Englebert 
aan vier jonge inwoners van onze 
gemeente de allereerste Voorster 
Jeugdlintjes uit. Meike van den 

Vrijwilligers gezocht voor controleren coronatoegangsbewijs

De Vrijwilligerscentrale Voorst 
zoekt vrijwilligers om (maatschap-
pelijke) organisaties in de gemeen-
te Voorst te helpen bij het uitvoeren 
van de coronamaatregelen. Clubs, 
verenigingen, buurthuizen en an-
dere organisaties zijn verplicht om 
bezoekers te controleren op een 
geldig coronatoegangsbewijs. Dat 
vraagt veel organisatie en vrijwil-
ligers. Om de planning hiervoor 
rond te krijgen zijn extra vrijwilli-
gers, die als gastheer of gastvrouw 
QR-codes van bezoekers willen 
scannen, meer dan welkom! 

Wie zoeken we?
De Vrijwilligerscentrale Voorst 
zoekt vrijwilligers met een vrien-
delijke uitstraling, die stevig in hun 
schoenen staan. Je kunt zelf aan-
geven op welke tijden je ingedeeld 
wilt worden. 

Waardering voor jouw inzet
De vereniging, club of het buurt-
huis waarderen jouw inzet, want 
dankzij jouw hulp kunnen zij hun 
organisatie draaiende houden. 
Voor jou is het leuk om kennis te 
maken met de organisatie en je 

leert nieuwe mensen kennen.  

Meer informatie en 
aanmelden
Wil je meer informatie of wil je 
jezelf aanmelden als vrijwilliger? 
Neem gerust contact op met de 
Vrijwilligerscentrale Voorst, Kim 
Arntzen: vrijwilligerscentrale@
mensenwelzijn.nl of 06-19 00 03 
51.  ■

Kijktip: burgemeester loopt stage bij de Sint

Vaders, moeders, opa’s, oma’s 
en verzorgers opgelet! Sinter-
klaas is weer in het land, en de 
goedheiligman is zelfs al gesig-

naleerd in de gemeente Voorst 
samen met…onze burgemeester 
Renske Helmer-Englebert. En 
speciaal voor de allerjongste in-

woners zijn hier filmopnames van 
gemaakt. In enkele korte filmpjes 
zien we dat burgemeester Rens-
ke Helmer-Englebert stage loopt 
bij Sinterklaas. Zij moet hiervoor 
verschillende opdrachten uitvoe-
ren. Lukt het haar om al die op-
drachten uit te voeren en zo haar 
stage goed af te ronden? Bekijk 
de filmpjes, samen met uw (klein)
kinderen op voorst.nl of via onze 
socials 
facebook.com/gemeentevoorst 
en youtube.com/gemeentevoorst

Veel kijkplezier en een fijne sin-
terklaastijd!  ■

Eénrichting looproute op de weekmarkt

Tijdens de vrijdagmarkt in Twello 
moeten bezoekers zich weer aan de 
éénrichting looproute houden. Deze 
looprichting staat met bewegwijze-
ring aangegeven. Op deze manier 
is het gemakkelijker om een veilige 
afstand van elkaar te houden.

Bezoek de markt 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  ande rha l v e  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 griepverschijnselen 
heeft.

	Gebruik papieren zakdoekjes, en 
nies in uw elleboog.  ■

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

Elsen (15 jaar), Marit Dijkhof (15 
jaar), Lindsey Ramakers (10 jaar) en 
Yinthe Timmer (10 jaar) hebben het 
afgelopen jaar ieder op hun eigen 
manier iets bijzonders bijgedragen 

aan onze samenleving, waarvoor zij 
een jeugdlintje verdienden. Elders 
in deze krant leest u een uitgebreid 
verslag over deze jonge prijswin-
naars. Gefeliciteerd allemaal!  ■

Lindsey Ramakers en Yinthe Timmer 
in Terwolde

Meike van den Elsen in Posterenk Marit Dijkhof in Twello


