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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 

Besluitenlijst raadsvergadering 20 september 
(en voortzetting op 21 september)
Besluiten
 De raad heeft het bestemmingsplan Rijksstraatweg 69, Twello, zonder wijziging 

vastgesteld.
 De raad heeft vastgesteld dat alle fracties samen € 9.248,87 minder hebben 

uitgegeven dan het voorschot op de fractiebijdragen. Dat terug te betalen bedrag 
heeft de raad toegevoegd aan de algemene reserve vrij aanwendbaar.

 De raad heeft kennisgenomen van het ontwerp RES 1.0 met bijlagen, en de 
Motie zoekgebieden RES 1.0 voor grote windmolens in de gemeente Voorst met 
algemene stemmen aangenomen. 

 Met algemene stemmen heeft de raad ingestemd met de adviezen van de Re-
kenkamercommissie in het rapport ‘Verkeersveiligheid, een verhaal apart’. 

 De meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel voor 
het instellen van een snipperroute. 

 De meerderheid van de gemeenteraad heeft het Programma Milieu, Afval en 
Duurzaamheid 2021 t/m 2025 vastgesteld. 

 Met algemene stemmen heeft de gemeenteraad de geactualiseerde bodem-
functieklassenkaart/bodemkwaliteitskaart en de Nota bodembeheer van de 
gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst vastgesteld.

Verworpen motie en amendementen
 Motie van Lijst Arend over de Voorster Energie Strategie.
 Amendement van PvdA-GroenLinks, CDA en D66 over de snipperroute – tarieven 

brandvergunning.
 Amendement van PvdA-GroenLinks en CDA over snipperroute – korte 

vergunningsperiode.

Besluitenlijst
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct op https://
voorst.raadsinformatie.nl bij de besluitenlijst te komen. 

Informatie
Het audioverslag van de raadsvergadering van 20 september en de videotulen van 
21 september kunt u via https://voorst.raadsinformatie.nl terugkijken. Klik hier-
voor in de kalender op de betreffende datum. Heeft u vragen? Neem gerust contact 
op met de raadsgriffier, Bernadette Jansen: 0571-27 92 17, de loco-griffier Dini 
Vriezekolk: 0571-27 93 87 of stuur een e-mail naar raad@voorst.nl

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?    
Laat u zelf horen bij de lokale politiek. Neem telefonisch of per e-mail contact op 
met 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. U kunt de raad 
volgen via het twitteraccount: @RaadVoorst.

Vergaderingen
De gemeenteraad vergadert nu weer fysiek en niet meer digitaal. Van de vergaderin-
gen wordt een audioverslag gemaakt. Dit audioverslag kunt u de volgende dag via 
https://voorst.raadsinformatie.nl afluisteren. Na enkele dagen is het audioverslag 
bewerkt en kunt u ook op agendapunt en spreker zoeken. 
De komende bijeenkomsten van de raad zijn op:
 maandag 11 oktober  vanaf 18:00 uur  ronde-tafelgesprekken
 maandag 25 oktober  vanaf 14:00 uur  raadsvergadering
 maandag 8 november  vanaf 19:30 uur  raadsvergadering

Contact met de raadsfracties
Op www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling staat meer 
informatie over de fracties. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de contact-
personen van de raadsfracties:
 Robin Hafkamp, fractievoorzitter Gemeente Belangen: r.hafkamp@voorst.nl of 

06-53 11 65 06
 Emiel de Weerd, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000: e.deweerd@voorst.nl of 
 06-13 46 48 23
 Bertine Grevinga, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks: b.grevinga@voorst.nl of 

06-15 41 54 47
 Jürgen Wolff van Wülfing, fractievoorzitter CDA: j.wolffvanwulfing@voorst.nl of 

06-43 90 39 27
 Paul Jonkman, fractievoorzitter D66: p.jonkman@voorst.nl of 0571-23 82 62
 Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend: a.jansen@voorst.nl of 06-50 66 66 01
 Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann: 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.

E-mail service raadsstukken
Met de e-mailservice ontvangt u een bericht met een directe link naar de vergader-
stukken. Vraag deze e-mailservice 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.

Urgenda wandelt van Groningen naar klimaattop in Glasgow

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Op 6 oktober 2021 vertrekt 
Urgenda-directeur Marjan Min-
nesma met een grote groep 
wandelaars vanuit Eemshaven 
in Groningen naar Glasgow. In 
Glasgow is vanaf 1 november 
2021 de internationale klimaat-
top COP26. Onderweg vraagt 
Urgenda, samen met vele andere 
organisaties en particulieren, 
aandacht voor de klimaatcrisis. 
Ondertussen voelen en zien we 
al de gevolgen van de klimaat-
crisis. De wandelgroep loopt op 
zaterdag 16 oktober door de 
gemeente Voorst. De organi-
satie van de wandeltocht roept 
iedereen, die zich zorgen maakt 
over het klimaat, op om mee 
te lopen. Op theclimatemiles.nl 
staan de volledige route, de 
agenda en het inhoudelijke 
programma. 

Podcast en dagfilms tonen 
de Toekomst
Tijdens de tocht gaat Marjan Min-
nesma iedere dag met experts in 
gesprek over verschillende kli-
maatthema’s. Over de urgentie 
van meer actie en bijvoorbeeld 
de vele beschikbare oplossingen. 
Het gesprek verschijnt daarna als 
‘The Climate Miles Podcast’ on-
line. Daarnaast komen er korte 
films. Samen tonen ze hoe we snel 
kunnen veranderen; wat er nodig 
is voor een land dat gezond en vol 
natuur is en op 100% duurzame 
energie draait. Met boeren en in-
dustrie, maar wel anders dan nu!

Gezamenlijke beweging
Elke dag melden zich meer men-
sen. De partijen die meewande-
len - van jongeren en boeren, tot 
energiecoöperaties en directeuren 

van grote bedrijven - laten zien 
wat er al kan en bieden oplossin-
gen. Al die oplossingen kunnen 
opgeschaald en versneld worden 
met beter overheidsbeleid. De 
grote gezamenlijke boodschap 
vanuit Urgenda is daarom gericht 
aan het formerende kabinet: meer 
actie.

Van Deventer naar 
Apeldoorn
Elke dag loopt de organisa-
tie met een grote groep van het 
ene treinstation naar het andere. 
Wandelaars kunnen dus makkelijk 
aansluiten. Tussen de treinstati-
ons van Deventer en Apeldoorn 
loopt de groep door de gemeente 
Voorst, onder andere langs Bui-
tenpost. Na aanmelding op 
theclimatemiles.nl kunt u ook 
meelopen.  ■

Gemeente verwijdert overbodige paaltjes op 
het fietspad
Landelijk stijgt het aantal onge-
vallen onder fietsers. Veel van 
deze ongevallen zijn zogeheten 
eenzijdige ongevallen. Dat zijn 
ongevallen waar niet direct een 
andere verkeersdeelnemer bij 
betrokken is. Veel fietsers blijken 
tegen fietspaaltjes aan te rijden. 
Daarom heeft de gemeente Voorst 
besloten om dit najaar alle over-
bodige paaltjes op het fietspad te 
verwijderen. 

Handhaven, verwijderen of 
extra markeren
Alle paaltjes in de gemeente zijn 
in beeld gebracht. Daarna hebben 
wij beoordeeld of de paaltjes wel 
of niet onmisbaar zijn. Veel paal-
tjes kunnen we namelijk verwijde-
ren, omdat voldoende duidelijk is 
dat er alleen gefietst of gewandeld 
mag worden. Het paaltje is dan ei-
genlijk overbodig, terwijl het wel 
zorgt voor een risico op eenzij-
dige ongevallen. Als een paaltje 

onmisbaar is, laten we deze staan. 
Maar we brengen dan wel waar dat 
nodig is een extra markering aan 
zodat de paaltjes beter opvallen. 
Dit doen we bijvoorbeeld bij fiets-
paaltjes op onverlichte paden. Zo 
maken we onze fietspaden steeds 
veiliger.  ■



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 over-
heid.nl publiceren. U stelt het type 
bericht in en van welke organisatie 
u deze berichten wilt ontvangen. 

Daarbij is het ook mogelijk een af-
stand 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:

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 20 september 2021 tot 
en met vrijdag 24 september 2021.

Bekendmakingen

Week 39: 29-09-2021

RECTIFICATIE
In het Voorster Nieuws van 18 augustus 2021 is vermeld:

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Avervoordseweg 10 in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend

14/09/21

Z-21-08849_2021-53252

Bandijk 49 in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
09/09/21

Z-21-08837_2021-53242

Diverse wegen door gemeente Voorst Autopuzzeltocht The Creepy Edition op 5-11-2021 Melding ontvangen BW-2021-0096

Marktplein in Twello FietsFeest op 29-9-2021 (was 22-9-2021) Vergunning verleend BW-2021-0063

Melkleenweg 4 in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
06/09/21

Z-21-08682_2021-53239

Parkeerplaats Mackenzieplaats/Hofstraat Burendag 2021 op 26-9-2021 Melding ontvangen BW-2021-0095

Rijksstraatweg 115 in Voorst Verjaardagsfeest op 6-11-2021 Melding ontvangen BW-2021-0093

Rijksstraatweg 26 in Voorst Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
16/09/21

Z-21-08785_2021-53721

Anterieure overeenkomst

Nabij Dernhorstlaan 16 in Twello Zakelijke omschrijving voor realisatie nieuwe  
vrijstaande woning

Overeenkomst gesloten Z-21-08431_2021-51047

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Rijksweg A1 Rectificatie NL.IMRO-nummer. Opnemen maatregelen 
Tracébesluit voor verbreding A1 in nieuw bestem-
mingsplan, met enkele ondergeschikte aanpassingen 

Ontwerp NL.IMRO.0285.20292-OW00 

Omgevingsvergunning

Dorpsstraat 1 in Twello Verbouwen monument Aanvraag ontvangen SXO-2021-0575

Havekespad 12 in Twello Plaatsen en vervangen ramen woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0572

Hombrakensepad 3 en 3B in Wilp Verbouwen woonboerderij Vergunning verleend (revisie) SXO-2018-0553

Houtwalstraat 2 in Wilp Verbouwen woonboerderij en renoveren jongveestal Vergunning verleend (revisie) SXO-2019-1103

IJsbaanweg 7 in Twello Kappen 40 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2021-0570

J.R. Krepellaan 6 in Klarenbeek Herstellen keermuren van beek Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0461

Leigraaf kavel 1 in Twello Bouwen nieuwbouwwoning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0571

Middendijk 54 in Nijbroek Bouwen bijgebouw voor bed & breakfast Vergunning verleend SXO-2021-0415

Oud Lochemseweg 40 in Wilp Aanleggen nieuwe in- of uitrit Aanvraag ontvangen SXO-2021-0569

Rijksstraatweg 17 in Wilp Aanbrengen isolatie op buitenmuren en dak Vergunning verleend SXO-2021-0339

Teugseweg 12C in Teuge Nieuwbouw schapenstal Aanvraag ontvangen SXO-2021-0565

Tijdelijke verkeersmaatregel

Hofstraat van kruising met Smidshof tot  
kruising met Binnenweg in Wilp

Afsluiten voor alle verkeer (m.u.v. omwonenden) op 
26-9-2021 van 14.00-21.00 uur

Besluit genomen BW-2021-0095

Schubertstraat 4, 8, 10 en Vivaldistraat 3, 9, 11, 15, 19, 
21, 23 in Twello

Verwijderen asbesthoudende raamdorpels en gevelpanelen Melding ontvangen SXO-2021-0495

Dit had moeten zijn:
Schubertstraat 6, 8, 10, 14 in Twello en Vivaldistraat 3, 
9, 11, 19, 23 in Twello

Verwijderen asbesthoudende raamdorpels en gevelpanelen Melding ontvangen SXO-2021-0495
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Plannen voor maatregelen op spoorwegovergangen in Twello
Informatiebijeenkomsten op 12 en 13 oktober bij Brasserie Korderijnk

Op 12 en 13 oktober 2021 or-
ganiseren de gemeente Voorst 
en ProRail bijeenkomsten over 
maatregelen op spoorwegover-
gangen in Twello. Samen met 
ProRail werken wij aan een inte-
graal plan voor een veilig en be-
reikbaar Twello. Onderdeel van 
het plan zijn aanpassingen aan 
de overwegen Molenstraat, Sta-
tionsstraat, Domineestraat, Holt-
huizerstraat en Dernhorstlaan 
en het realiseren van een spoor-
tunnel (randweg Twello). In juni 
2021 vonden twee digitale infor-
matiebijeenkomsten plaats over 
de voor te stellen maatregelen op 
de overwegen. Tijdens en na de 
digitale informatiebijeenkomsten 
zijn reacties ontvangen. Kon u 
daar niet bij zijn, of was u niet op 
de hoogte van de digitale bijeen-

komsten? Dan bieden we u graag 
de mogelijkheid om alsnog kennis 
te nemen van de plannen en om 
vragen te stellen of een reactie te 
geven. Ook geven wij een toelich-
ting op het vervolgproces.

Fysieke informatiebijeen-
komsten op 12 en 13 
oktober 2021
Samen met ProRail nemen wij u 
mee in de voorstellen per over-
weg in Twello. Uw inbreng draagt 
bij aan een goede afweging voor 
de uiteindelijk te nemen maatre-
gelen. Daarom presenteren wij de 
maatregelen graag aan u tijdens 
de informatiebijeenkomsten op 
dinsdagavond 12 en woensdag-
avond 13 oktober 2021 bij Bras-
serie Korderijnk in Twello. De 
informatie op beide avonden is 

hetzelfde. 

Aanmelden informatie-
bijeenkomst
Wij willen u de kans bieden om op 
een veilige manier de informatie-
bijeenkomst te bezoeken. Voor 
een goede spreiding van het aantal 
bezoekers delen wij de avonden op 
in tijdsblokken van een uur, name-
lijk van 19.00 tot 20.00 uur of van 
20.30 tot 21.30 uur. U kunt zich 
opgeven door een e-mail te stu-
ren naar overwegentwello@voorst.nl 
onder vermelding van uw naam en 
uw voorkeur voor een datum en een 
tijdsblok. Wij sturen u een bevesti-
ging of uw gewenste tijdsblok nog 
beschikbaar is.

Meer informatie: www.voorst.nl/
westelijke-randweg-twello  ■

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

Wie nomineert u voor een Voorster Jeugdlintje?

In onze gemeente wonen veel 
kinderen en jongeren die zich 
het afgelopen jaar belangeloos 
hebben ingezet voor anderen. 
Misschien bedachten ze wel een 
mooie actie in coronatijd of le-
verden ze een andere bijzondere 
prestatie. Deze jonge inwoners 
willen we als gemeente graag 
in het zonnetje zetten. Daarom 
hebben we het Voorster Jeugd-
lintje in het leven geroepen. 

Kent u iemand in de leeftijd van 
6 tot en met 18 jaar, die woont 
in onze gemeente én die zich 
het afgelopen jaar vrijwillig heeft 
ingezet voor een ander? Of ie-
mand die iets bijzonders heeft 
gedaan, waardoor hij of zij een 
voorbeeld is voor anderen? Geef 
diegene dan via www.voorst.nl/
jeugdlintje op voor deze nieuwe 

onderscheiding. Wacht hier niet 
te lang mee, het kan nog maar 
tot 1 oktober dit jaar! 

Een deskundige jury onder lei-
ding van mijzelf beoordeelt alle 
inzendingen. De feestelijke uit-
reiking vindt jaarlijks plaats op 
of rond de Dag van de Rechten 
van het Kind, dit jaar op za-
terdag 20 november. Voor alle 
voorwaarden en het aanmeld-
formulier zie www.voorst.nl/
jeugdlintje

Ik hoop dat u het met mij eens 
bent dat goede daden niet on-
opgemerkt mogen blijven en dat 
we dus een groot aantal inzen-
dingen mogen verwachten. Dan 
maken we er dit najaar samen 
een groot feest van!    

Met hartelijke groet,

Burgemeester Renske 
Helmer-Englebert 

Vragen? 
Heeft u vragen over het jeugd-
lintje of is het voor u niet moge-
lijk om het formulier digitaal in 
te vullen? Neem dan contact op 
met de gemeente Voorst, Mo-
nique Rogier: 0571- 27 92 53, 
m.rogier@voorst.nl  ■ 

Hulp bij Corona Check toegangsbewijs

Vanaf 25 september is er een toe-
gangsbewijs nodig voor alle ho-
reca en evenementen. Dit is een 
maatregel van de overheid om 
verspreiding van het coronavirus 
te voorkomen. De CoronaCheck-
app en de papieren CoronaCheck 
zijn geldige toegangsbewijzen. Om 
toegang te krijgen tot bijvoorbeeld 
het theater, een sportwedstrijd of 
een restaurant laat u eerst één van 
deze twee toegangsbewijzen en 
uw paspoort, rijbewijs of ID-kaart 
zien.

Voor de CoronaCheck-app heeft 
u een DigiD en een smartpho-
ne nodig. Heeft u geen DigiD en 
smartphone? Gebruik dan de Co-

ronaCheck, dit is het coronatoe-
gangsbewijs op papier.

Coronatoegangsbewijs 
aanvragen
In de CoronaCheck-app (te down-
loaden op uw mobiele telefoon) 
kunt u een coronatoegangsbewijs 
toevoegen. Het is ook mogelijk 
om via coronacheck.nl/nl/print/ 
een toegangsbewijs op papier aan 
te vragen. Heeft u geen DigiD of 
printer, bel dan met het landelijke 
corona-informatienummer: 0800 
1351.  Zij vragen om uw BSN-
nummer en postcode en sturen het 
papieren coronatoegangsbewijs 
binnen 10 werkdagen naar u toe.

Hulp bij het gebruik van de 
CoronaCheck
Weet u niet hoe DigiD werkt of wilt 
u graag hulp bij het installeren van 
de CoronaCheck op uw mobiele te-
lefoon? De medewerkers van Mens 
en Welzijn Voorst en de bibliotheek 
helpen u graag hierbij. 

Hulp bij het installeren van de Co-
ronaCheck op uw mobiele telefoon:

	Mens en Welzijn, locatie Klein 

Twello, Maarten Tromplaan 2, op 
donderdag van 13.30 tot 14.30 
uur

	Bibliotheek Twello, Marktplein 
11, op dinsdag van 14.00 tot 
15.00 uur.

Hulp bij het aanvragen van een 
DigiD en meer informatie over de 
papieren CoronaCheck:

	Formulierenbrigade van Mens 
en Welzijn, locatie Klein Twello, 
Maarten Tromplaan 2, op maan-
dag van 13.00 tot 15.00 uur. Maak 
hiervoor een afspraak bij Corine: 
06-40283069, c.vanderknaap@
mensenwelzijn.nl 

	Bibliotheek Twello IDO, Markt-
plein 11, op dinsdag van 14.00 
tot 16.00 uur.

De medewerkers van Mens en 
Welzijn Voorst en de Bibliotheek 
Brummen/Voorst helpen u per-
soonlijk en gaan vertrouwelijk met 
uw gegevens om.  ■

Gladde wegen door modder maisoogst

In de laatste week van september 
en de eerste twee weken van ok-
tober wordt vaak mais geoogst. 
Tijdens het oogsten van mais is 
het mogelijk dat er modder op 
de weg komt. Vooral als het re-
gent worden de vervuilde wegen 
glad en ontstaan er gevaarlijke 
verkeerssituaties. Weggebruikers 
moeten in deze periode daarom 
alert zijn op gladde (land)wegen.

Modderborden
De gemeente heeft met de agra-

rische bedrijven afgesproken 
dat zij modderborden plaatsen 
om de overige weggebruikers 
te waarschuwen voor een ver-
vuild wegvak. Daarnaast maken 
de agrariërs, na afloop van de 
werkzaamheden, zelf de open-
bare weg schoon. De politie en 
de medewerkers van de gemeen-
te Voorst gaan hier nauwlettend 
op toezien. Ziet u een gevaar-
lijke (weg)situatie? Maak hier dan 
melding van op 
verbeterdebuurt.nl  ■

voorstwijzervoorstwijzer
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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

voorstwijzervoorstwijzer
Wat is er straks mogelijk in en bij gemaal 
Terwolde? Denk mee!

Inloopdagen ontwerpbestemmingsplan Nieuw Basselt en Fliertlanden

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

De gemeente Voorst organiseert 
twee inloopsessies over het ont-
werpbestemmingsplan Nieuw 
Basselt en Fliertlanden in Twello. 
Tijdens deze inloopsessies beant-
woorden wij graag uw vragen in 
een persoonlijk gesprek over de 
plannen en/of de procedure over 
dit woningbouwplan in Twello 

Noord. Tijdens de inloopsessies 
houden we rekening met de dan 
geldende coronamaatregelen. De 
inloopsessies vinden plaats bij 
Linthorst, Rijksstraatweg 25 in 
Twello: 

 donderdag 30 september van 
14.00 tot 21.00 uur 

 vrijdag 1 oktober van 10.00 tot 
16.00 uur 

Aanmelden is niet nodig. 

Meer informatie: 
voorst.nl/nieuws/artikel/bestem-
mingsplan-voor-woningbouw-
in-twello-noord-ter-inzage  ■

Het gemaal aan de Bandijk in Ter-
wolde is bij toenemende regenval 
en langere periodes van droogte 
niet meer in staat voldoende wa-
ter af te voeren of in te laten. Wa-
terschap Vallei en Veluwe en ge-
meente Voorst gaan daarom aan 
de slag met het gemaal. Het elek-
trisch gemaal wordt opgeknapt; 
het voormalig stoomgemaal er-
naast krijgt een nieuwe bestem-
ming. Welke bestemming? U bent 
van harte welkom om hierover 
mee te denken op maandagavond 
4 oktober van 20.00 uur tot 22.00 
uur in het gemaal, Bandijk 25 in 
Terwolde. 

Restauratie en uitbreiding 
elektrisch gemaal
Het elektrische Baron van der 
Feltz-gemaal is nog steeds in 
functie. De pomp van het elek-
trisch gemaal is aan onderhoud 
toe en moet bovendien uitgebreid 
worden. Het gebouw, uit 1951, 
wordt gerestaureerd in opdracht 
van het waterschap.  

Herbestemming voormalig 
stoomgemaal, schuur 
en erf
Naast het elektrisch gemaal staat 
een voormalig stoomgemaal met 

schuur. Ook deze worden geres-
taureerd. De gebouwen hebben 
geen functie meer voor het wa-
tersysteem. De afgelopen jaren 
was het stoomgemaal tijdelijk 
in gebruik als woning. Nu ver-
kennen we welke nieuwe functie 
deze plek zou kunnen krijgen. 
Wat is mogelijk en wenselijk? Een 
watermuseum? Een plek waar u 
een kop koffie kunt drinken? Een 
winkel met streekproducten? We 
onderzoeken op welke manier 
het voormalig stoomgemaal mét 
het erf rondom de gemaalgebou-
wen een plek met toegevoegde 
waarde voor de omgeving kan 
worden.

Bijeenkomst 4 oktober, 
20.00 uur, in het gemaal, 
Bandijk 25
We horen graag uw ideeën hier-
over. Stuur een e-mail naar 
hanneke@deopenkaart.nl om u op 
te geven. 
In het project wordt in 4 bijeen-
komsten zowel naar verbetering 
van het gemaal als naar verbe-
teringen in het achterliggende 
poldersysteem gekeken. Kijk op 
waterinpoldernijbroek.nl voor in-
formatie over de eerdere bijeen-
komsten. ■

Gemeente Voorst Official Team Host Canada tijdens 
WK Volleybal Vrouwen 
Over een jaar begint het WK Vol-
leybal Vrouwen 2022 in Nederland 
en Polen. De Nederlandse speel-
steden zijn Arnhem, Rotterdam en 
Apeldoorn. In het begin van het 
toernooi spelen alle 24 deelne-
mende landen hun wedstrijden in 
Arnhem. Maar liefst 30 Gelderse 
gemeenten gaan gezamenlijk de 
24 landen huisvesten. Op 22 sep-
tember werden deze 30 gemeen-
ten tijdens een bijeenkomst bij 
Paleis het Loo benoemd tot ‘Of-
ficial Team Host’. De gemeente 
Voorst is ‘Official Team Host’ voor 
het team uit Canada. Wethouder 
Hans van der Sleen ondertekende 
namens de gemeente Voorst: “We 
kijken er enorm naar uit om het 
Canadese team te verwelkomen. 
Heel erg mooi dat we op deze 
manier kunnen bijdragen aan dit 
unieke evenement. Sport en be-
wegen brengt mensen met elkaar 
in verbinding. We zien ernaar uit 
om onze inwoners, jong en oud, 
enthousiast te maken voor het 
volleybal en ons als gemeente 
breed te presenteren”.

Lokale maatschappelijke 
kansen
De deelnemers uit 24 landen 
worden in 30 Gelderse gemeen-
ten ondergebracht (sommige 
naburige gemeenten werken sa-
men). Iedere gemeente levert in 
samenwerking met de Gelderse 
Sport Federatie een actieve bij-
drage om activiteiten op te zet-
ten voor de teams en voor de in-
woners. Veel daarvan gebeurt in 
nauwe samenwerking met lokale 

scholen, verenigingen, bedrij-
ven en tijdens het WK ook met 
het bezoekende land. Dit brengt 
voordelen voor zowel de econo-
mie als op maatschappelijk ge-
bied met zich mee. 

WK Volleybal voor het 
eerst in Nederland
Het WK Volleybal is een groot 
sportevenementen dat nog niet 
eerder in Nederland heeft plaats-
gevonden. Het WK Volleybal duurt 
ruim drie weken. De eerste fase 
heeft het Arnhemse GelreDome 
als hoofdlocatie. De volgende fa-

sen zijn in Rotterdam, Apeldoorn 
en Polen, waarna de eindstrijd 
weer in GelreDome plaatsvindt. 
Oranje speelt haar wedstrijden 
altijd op eigen bodem. Jan Mar-
kink, gedeputeerde Sport van de 
provincie Gelderland: “Ik ben trots 
dat heel Gelderland meedoet aan 
het WK Volleybal. Ik kijk enorm 
uit naar de reuring en de activi-
teiten in alle Gelderse gemeenten 
die een team huisvesten. Samen 
maken we er een groot Gelders 
feest van en laten we zien dat Gel-
derland de mooiste provincie van 
Nederland is.”  ■

Foto: Set Vexy


