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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Start politieke seizoen
Leden van de gemeenteraad zijn 24 uur per dag in functie. Dit doen zij naast hun reguliere baan. 
Burgemeester en wethouders zijn dat ook, maar hebben meestal geen andere baan. Raadsleden 
kennen ook rustige periodes. Die vallen rond de schoolvakanties. In die weken hoeven raadsleden in 
principe niet op te draven voor informatieve beeldvormende bijeenkomsten, ronde-tafelgesprekken, 
of raadsvergaderingen. Eind augustus beginnen de politieke activiteiten weer. 

Democratie in Voorst
De 19 raadsleden van Voorst zijn samen het hoogste orgaan van onze gemeente. De gemeente-
raad stelt kaders vast voor alles wat de gemeente doet. Daarnaast controleren zij ook of alles wel 
binnen deze kaders gebeurt. Een andere opdracht van de gemeenteraad is om de inwoners van 
Voorst te vertegenwoordigen. Elke vier jaar kiezen de inwoners van de gemeente Voorst hun nieuwe 
gemeenteraad. Tussentijds hebben de inwoners van Voorst mogelijkheden om de politiek scherp 
te houden. Dit kan onder andere door deel te nemen aan de ronde-tafelgesprekken. Er zijn ook 
andere manieren voor inwoners van de gemeente Voorst om politiek actief te zijn.

Politiek actief
Vijfentwintig samenwerkende inwoners van Voorst kunnen met een burgerinitiatief zelf een onder-
werp op de agenda van de gemeenteraad zetten. De spelregels voor zo’n initiatief zijn te vinden 
in de ‘Verordening burgerinitiatief gemeente Voorst’. Bij de voorbereiding van beleid denkt de 
gemeente na over de vraag of inwoners daarover kunnen meedenken. Dat staat in de ‘Verordening 
inspraak en cliëntenparticipatie’. Voor het structureel meedenken over het Sociaal Domein is de 
Cliëntenraad ingesteld. 

Ronde-tafelgesprekken
De gemeenteraad bespreekt voorstellen voor besluiten altijd eerst tijdens ronde-tafelgesprekken. 
U kunt (digitaal) deelnemen aan zo’n gesprek. Tijdens het ronde-tafelgesprek kunt u uw mening 
geven over een onderwerp dat op de agenda staat. U moet zich wel vooraf aanmelden. Ronde-
tafelgesprekken vinden als regel plaats op maandag. Stuur zo vroeg mogelijk een e-mail naar 
raad@voorst.nl , uiterlijk op de vrijdag voorafgaand aan het ronde-tafelgesprek. Daarna neemt de 
griffie contact met u op. Reageert u liever schriftelijk op geagendeerde onderwerpen? Mail dan uw 
reactie naar raad@voorst.nl

Na de zomervakantie start de gemeenteraad weer op 6 september met ronde-
tafelgesprekken. Op www.voorst.raadsinformatie.nl staat alle informatie in de 
raadskalender. Scan de QR-code met uw tablet of smartphone om direct bij de 
raadskalender te komen.

De eerstvolgende bijeenkomsten van de gemeenteraad van Voorst zijn:

 maandag 6 september vanaf 19.30 uur  ronde-tafelgesprekken
 maandag 20 september vanaf 19:30 uur  raadsvergadering
Gezien de hoeveelheid onderwerpen is de kans groot dat de vergaderingen worden afgerond op 
een andere avond in diezelfde week. Houd hiervoor de Voorstwijzer en www.voorst.nl in de gaten.

Contact met de raadsfracties
Scan de QR-code met uw tablet of smartphone voor meer informatie over de raads-
leden. 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, 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

E-mail service raadsstukken
De raad biedt een email service aan. 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 
de locogriffier, Dini Vriezekolk: 0571-27 93 87.
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Gratis verspillingsvrije goodiebag

Van 7 t/m 13 september 2021 is 
de Verspillingsvrije Week. Stich-
ting Samen Tegen Voedselver-
spilling, Circulus-Berkel en de 
gemeente Voorst hebben samen 
een pakketje samengesteld met 
tips en tools om voedselverspil-
ling tegen te gaan. Kom deze 
verspillingsvrije goodiebag gratis 
ophalen op de markt in Twello op 
vrijdagmiddag 3 september! 

Meer eten van de afvalbak 
redden
Veel mensen zijn actief bezig om 
voedselverspilling tegen te gaan. 
Want dat is goed voor het kli-
maat én de portemonnee. Toch 
is er nog een hoop te besparen. 
Een vierde van het voedsel wordt 
jaarlijks in Nederland verspild. 
Voedselverspilling in Europa is 
verantwoordelijk voor 6% van de 
totale uitstoot van broeikasgas-

sen door menselijke activiteit. In 
de Verspillingsvrije Week vragen 
we aandacht voor dit onderwerp 
en geven we tips en tools om meer 
eten van de afvalbak te redden.

Verspillingsvrije goodiebag
Op 3 september starten we met 
een kick-off: u kunt gratis een 
Verspillingsvrije goodiebag opha-
len op de markt in Twello (zolang 
de voorraad strekt). De goodie-
bag bestaat onder andere uit het 
Eetmaatje - een maatbeker voor 
rijst, pasta en couscous - en een 
boekje van de Dierenbescherming 
met recepten voor oud brood. Ook 
bevat de goodiebag andere tips en 
tricks om voedselverspilling tegen 
te gaan. 

Doet u ook mee?
Op Duurzame Dinsdag (7 septem-
ber) trappen we af met de Verspil-
lingsvrije Week. Hopelijk heeft u er 
net zoveel zin in als wij en doet u 
ook mee. Via 
www.samentegenvoedselverspilling.nl 
kunt u zich aanmelden voor de 
Verspillingsvrije Week. Als deelne-
mer ontvangt u tijdens de Verspil-
lingsvrije Week dagelijks handige 
tips en tricks om minder voedsel 
te verspillen. Daarnaast maakt u 
als deelnemer kans op Verspil-
lingsvrije prijzen.  ■

Check uw woning op loden leidingen

In woningen die voor 1960 gebouwd 
zijn, kunnen loden waterleidingen 
liggen. Sinds 1960 is het gebruik 
van loden waterleidingen in de 
drinkwaterinstallatie niet meer toe-
gestaan. Te veel lood in drinkwater 
is niet gezond. 

Gezondheidsrisico’s 
Vroeger werden waterleidingen vaak 
van lood gemaakt. Sinds 1960 mag 
dat niet meer. In oudere panden zijn 
helaas nog niet alle loden leidingen 
vervangen. Uit recent onderzoek 
blijkt dat lood in het drinkwater al 
bij een lage hoeveelheid voor ge-
zondheidsrisico’s kan zorgen. Voor-
al bij jonge kinderen en zwangere 
vrouwen.

Als u eigenaar bent van de 
woning
Als u eigenaar bent, bent u zelf ver-
antwoordelijk voor uw leidingen. 
Het is belangrijk voor de gezond-
heid van de bewoners om de water-
leidingen van uw woning te checken. 
Loden leidingen zijn grijs van kleur 
en hebben een onregelmatige vorm. 
Als u op een loden leiding tikt hoort 
u een doffer geluid dan bij een ko-
peren of ijzeren leiding. Eventueel 
kan een meting definitief vaststel-

len of er in uw woning nog loden 
leidingen zijn. Heeft u nog loden lei-
dingen? Laat ze dan vervangen, dat 
is beter voor de gezondheid. Vraag 
hiervoor een erkende installateur, 
bijvoorbeeld een loodgieter. 

Als u uw woning huurt 
De rijksoverheid heeft verhuurders 
gevraagd hun panden te controleren 
en loden waterleidingen te vervan-
gen. Uw verhuurder moet zorgen 
voor schoon drinkwater. Vraag bij 
uw verhuurder na of er loden leidin-
gen zijn en of hij ze wil vervangen. 
U kunt ook zelf onderzoek doen. 
Wil de verhuurder de leidingen niet 
vervangen, doe dan een beroep op 
de huurcommissie of op de rech-
ter. De huurcommissie kan uw huur 
verlagen totdat de leidingen zijn 
vervangen. 

Vragen? 
Wilt u meer weten over de ge-
zondheidsrisico’s, het herkennen 
van loden leidingen en het ver-
vangen daarvan, of uw rechten 
als huurder? Kijk dan op:  www.
ggdleefomgeving.nl/schadelijke-
stoffen/lood/lood-en-gezond-
heid en www.milieucentraal.nl/
lodenleidingen  ■
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Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk dan 
op overheid.nl, onder Beleid & 
regelgeving en ga naar de pagi-
na 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 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-
mailservice. Met enkele stappen 
schrijft u zich in. U ontvangt dan 
dagelijks per e-mail een overzicht 
van besluiten en andere berichten 
die onder meer gemeenten, pro-
vincies 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 mo-
gelijk een afstand ten opzichte van 
uw adres aan te geven. U krijgt dan 
bericht over de actuele locatiege-
bonden bekendmakingen/publi-
caties binnen de door u aangege-
ven afstand. 

WELSTAND
Burgemeester en wethouders 
van Voorst maken het volgende 
bekend:
Door de corona-uitbraak behan-
delen wij bouwplannen zoveel 
mogelijk 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.

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 16 augustus 2021 tot 
en met vrijdag 20 augustus 2021.

Bekendmakingen

Week 34: 25-08-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Kerkstraat 29 in Voorst Klein muziekfestival Vergunning verleend BW-2021-0073

Speeltuin de Wiek tegenover Emstermate nr. 13 in 
Terwolde

Buurtfeest Vergunning verleend BW-2021-0048

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Transitievisie Warmte Ontwerp Z-20-13439_2021-46352

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Broekstraat 8/8A in Klarenbeek Wijziging van bedrijfsbestemming naar woonbestemming 
met caravanstalling

Ontwerp NL.IMRO.0285.20309-OW00

Milieumelding

Leigraaf 51 in Twello Gebruik terrein voor transportbedrijf zonder werkplaats Melding ontvangen Z-MELD840-2021-000979

Omgevingsvergunning

Fokkerstraat 3, 5, 7 en 9 in Teuge Bouwen 4 woningen Vergunning verleend SXO-2021-0370

Oude Rijksstraatweg 12 in Twello Renoveren kap woning Vergunning verleend SXO-2021-0341

Veluwsedijk 13 in Nijbroek Bouw schuur en legaliseren bijgebouwen Aanvraag ontvangen SXO-2021-0525

Zeedijk 29 in Nijbroek Legaliseren bijgebouw Aanvraag ontvangen SXO-2021-0521

Overig

Nabij Kneuterstraat 30 in Wilp (Recreatiegebied 
Bussloo)

Niet in gebruik nemen toestemmingverlening evenement 
Ground Zero van 28 augustus 2021 20.00 uur tot 29 
augustus 2021 7.00 uur en het weigeren van de vergun-
ningaanvraag voor de alternatieve data

Besluit genomen Z-21-07289_2021-47681

Sloopmelding

Diepenbrockstraat 9 in Twello Afvoeren asbestplaat Melding ontvangen SXO-2021-0523

H.W. Iordensweg 132A in Wilp Slopen schuurtje met asbest dakbedekking Melding ontvangen SXO-2021-0522

Koestraat 8 in Wilp Saneren asbestdak schuur Melding ontvangen SXO-2021-0520

Prikken zonder afspraak

Iedereen kan nu zonder afspraak 
een coronavaccinatie halen bij de 
GGD- vaccinatielocaties in Apel-
doorn, Zutphen, Doetinchem, 
Lichtenvoorde en Harderwijk. 
Dit betekent dat iedereen voor 
zijn eerste vaccinatie van 8.00 
uur tot 19.00 uur binnen kan 
lopen op alle vaccinatielocaties 
van Noord- en Oost-Gelderland. 
De vrije inloop geldt alleen voor 

personen die nog geen vaccina-
tie hebben gehad. Een 2e prik op 
vrije inloopbasis is niet mogelijk. 
Belangrijk: neem uw ID-bewijs 
mee.

Informatie over vaccineren
Wilt u eerst meer weten over het 
vaccineren? Op iedere vaccina-
tielocatie is een arts aanwezig 
om uw vragen te beantwoorden. 

Besluit u dat u gevaccineerd wilt 
worden? Dat kan dan direct op 
de locatie gedaan worden. Wilt u 
er nog even over nadenken? Dan 
maakt u thuis uw beslissing. Te-
rugkomen voor nog een gesprek 
of voor de vaccinatie mag altijd, 
met of zonder afspraak.

Begeleiding bij prikangst
Heeft u prikangst? Geef dit gerust 

aan bij binnenkomst. Op al onze 
locaties zijn mensen aanwezig 
die hier ervaring mee hebben, zij 
nemen dan meer tijd voor u. U 
kunt ook liggend geprikt worden 
als u dat wenst. En u mag even-
tueel ook iemand meenemen. 

Tweede vaccinatie
Als uw eerste vaccinatie zon-
der afspraak wordt gezet, dan 

wordt meteen een afspraak voor 
de 2e prik gemaakt. Deze vindt 
minimaal 4 weken na de 1e prik 
plaats. De afspraak voor de 2e 
prik vindt in sommige geval-
len op een andere locatie plaats 
in verband met de sluiting van 
vaccinatielocaties.

Meer informatie
Kijk op: www.ggdnog.nl/corona  ■
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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

Wie verdient er een Voorster Jeugdlintje?

De gemeente Voorst heeft een 
nieuwe onderscheiding voor de 
jeugd: het Voorster Jeugdlintje! 
Vrijwilligers zijn onmisbaar in 
onze samenleving. Volwassenen 
die zich jarenlang vrijwillig inzet-
ten voor de samenleving kunnen 
in aanmerking komen voor een 
Koninklijke onderscheiding, ofte-
wel 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 kinde-
ren en jongeren van 6 tot en met 
18 jaar in het zonnetje zetten met 
het Voorster Jeugdlintje. De jeugd 
heeft de toekomst en hopelijk 
motiveert het Voorster Jeugdlintje 
ook andere kinderen 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 Jeugd-
lintje uit. Een jury, die onder an-
dere bestaat uit de burgemeester, 
beoordeelt de voordracht en be-
slist welke voorgedragen kinde-
ren en/of jongeren het Voorster 

jeugdlintje ontvangen. De feeste-
lijke 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 voordra-
gen 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 
geleverd of een goed initiatief 
heeft genomen en daardoor:

	een voorbeeldfunctie voor an-
deren vervult en:

	in de gemeente Voorst woont.
Overige voorwaarden zijn dat de 

activiteit of prestatie niet langer 
dan één jaar geleden heeft plaats-
gevonden 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 (strafrech-
telijk op basis van de Wet justiti-
ele en strafvorderlijke gegevens 
én er geen signalen bestaan van 
onbehoorlijk gedrag vanuit de sa-
menleving). 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 sluitingsdatum beoordeelt 
de jury welke kinderen/jonge-
ren in aanmerking komen voor 
het Voorster jeugdlintje. 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 
Voorster jeugdlintje? Draag hem 
of haar dan voor door het aan-
vraagformulier op www.voorst.
nl/jeugdlintje in te vullen en 
een aanvullende motivatie toe te 
voegen.

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

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


