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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Gemeenteraad besluit over profielschets vacature 
burgemeester op donderdag 1 juli 
let op: andere dag

Op donderdag 1 juli 2021 bespreekt de gemeenteraad de profielschets voor een te 
werven burgemeester met de Commissaris van de Koning. Een aantal raadsleden 
heeft namens de gemeenteraad met inwoners, maatschappelijke organisaties en 
andere betrokkenen gesproken over de wensen voor een nieuwe burgemeester en 
presenteert nu het eindresultaat. Naast de profielschets stelt de gemeenteraad een 
verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Voorst vast.  

Deze bijzondere raadsvergadering start om 19.30 uur en 
is te volgen via de website. Scan de QR-code om direct op  
https://voorst/raadsinformatie.nl bij de kalender met raadsbij-
eenkomsten te komen.

Besluitenlijst raadsvergadering 14 juni

Besluiten
	Een commissie voor het onderzoek van geloofsbrieven is ingesteld
	Het contract met de accountant is verlengd
	Een krediet voor het vervangen van de brug Oudhuizerstraat in Klarenbeek is 

beschikbaar gesteld
	De motie ‘Voorst onder de Loep; en dan nu de borging!’ van PvdA-GroenLinks 

is aangenomen met algemene stemmen
	De raad heeft ingestemd met het kaderdocument en ontwerp Beschermd Thuis
	De raad heeft toestemming gegeven voor een wijziging van de Gemeenschap-

pelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
	De motie ‘Zorgen kosten beheersen Tribuut’ over de kosten bij Tribuut van 

Gemeente Belangen en CDA is aangenomen met 15 stemmen voor (Gemeente 
Belangen, PvdA-GroenLinks, CDA, D66, Lijst Arend, Fractie Suelmann) en 4 
stemmen tegen (VVD-Liberaal2000)

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

Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni

Besluiten
	Drie fractievertegenwoordigers zijn benoemd en aan twee is ontslag verleend
	De werkwijze raad en de aanschaf audiovisuele middelen voor de raadzaal en 

ronde-tafelgesprekruimte is aangenomen
	Het voortgangsbericht 2021 is aangenomen
	Het raadsvoorstel Prioriteitennota 2022 – 2025 is geamendeerd aangenomen. 

Het amendement van PvdA-GroenLinks is met algemene stemmen aanvaard. Het 
voorstel zelf is met 12 stemmen voor (Gemeente Belangen, PvdA-GroenLinks, 
D66) en 7 stemmen tegen (VVD-Liberaal2000, CDA, Lijst Arend, Fractie Suel-
mann) aangenomen.

	De motie over sluiting en aanpassingen spoorwegovergangen van VVD-Libe-
raal2000, PvdA-GroenLinks en de Fractie Suelmann is met algemene stemmen 
aangenomen

	De motie ‘Voorst voor iedereen’ van PvdA-GroenLinks en Fractie Suelmann is 
met algemene stemmen aangenomen

	De motie over de Prioriteitennota 2022 – 2025 van Gemeente Belangen en D66 
is aangenomen met 15 stemmen voor (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, 
D66, Lijst Arend) en 4 stemmen tegen (PvdA-GroenLinks, CDA, Fractie Suelmann)

	De motie van VVD-Liberaal2000 en CDA over de begroting is verworpen met 
8 stemmen voor (VVD-Liberaal2000, CDA, D66, Lijst Arend, Fractie Suelmann) 
en 11 stemmen tegen (Gemeente Belangen, PvdA-GroenLinks)

 

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

De videotulen van de raadsvergadering van 14 en 21 juni kunt u via 
https://voorst.raadsinformatie.nl terugkijken. Klik hiervoor in de kalender op de 
gewenste datum. 
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de raadsgriffier, Bernadette Jansen: 
0571-27 92 17, of loco-griffier Dini Vriezekolk: 0571-27 93 87. U kunt ook mailen 
naar raad@voorst.nl

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-
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
De gemeenteraad vergadert tot de zomer als regel digitaal. Na de zomer is de manier van verga-
deren afhankelijk van de actuele situatie. Houd daarvoor www.voorst.nl in de gaten. Digitaal 
vergaderen en besluiten nemen is in ieder geval wettelijk mogelijk tot 1 september 2021.  
Via https://voorst.raadsinformatie.nl  kunt u de digitale vergaderingen live in 
beeld en geluid volgen. Kies in de kalender de vergadering en klik daarna op ‘live’.  
 
De komende bijeenkomsten van de raad:
	donderdag 1 juli 2021 vanaf 19.30 uur bijzondere raadsvergadering:
     profielschets burgemeester (digitaal)
	maandag 12 juli  vanaf 19.30 uur raadsvergadering (digitaal)
	dinsdag 13 juli  vanaf 19.30 uur raadsvergadering (digitaal) 
     reservering voor uitloop
	donderdag 15 juli   vanaf 15.00 uur  bijzondere raadsvergadering: 
     afscheid burgemeester Penninx

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 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

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 de raadsgriffier Bernadette Jansen: 0571-
27 92 17, of de locogriffier Dini Vriezekolk: 0571-27 93 87.
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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) ma-
ken 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 belangheb-
bende voor de goede orde ook 
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 21 juni 2021 tot en met 
vrijdag 25 juni 2021.

Bekendmakingen

Week 26: 30-06-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Bosweg 14 in Klarenbeek Kennedymars van 13-8-2021 vanaf 15.30 uur tot  
14-8-2021 18.00 uur

Vergunning verleend BW-2021-0034

Dorpsstraat 10 in Twello Rommelmarkt Dorpskerk Vergunning verleend BW-2021-0036

Dorpsstraat 41 in Wilp Standplaatsvergunning branche warme snacks,  
frisdranken, broodjes en ijs

Besluit genomen Z-21-06548_2021-37169

Everwijnstraat 20 in Terwolde SV Terwolde Voetbalwedstrijden Melding ontvangen BW-2021-0037

Heegsestraat 13 (in weiland) in Terwolde Autocross Masters Terwolde Vergunning verleend BW-2021-0016

Veluwsedijk 31A in Nijbroek Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
16/06/21

Z-21-06075_2021-37308

Omgevingsvergunning

Binnenweg 35 in Twello Afwijken regels bestemmingsplan voor exploiteren 
tandartspraktijk

Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0289

Blériotstraat 46 in Teuge Plaatsen dakkapel voor- en achterzijde woning Vergunning verleend SXO-2021-0310

Bongerdskamp 2 in Voorst Bouwen woonhuis Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0078

de Oude Ziele 3 in Twello Realiseren zwemvijver en plaatsen plantenkas Vergunning verleend SXO-2021-0251

Diverse locaties in de gemeente Voorst Aanleggen middenspanningsverbinding tussen  
Apeldoorn en Wilp

Vergunning verleend SXO-2021-0317

H.W. Iordensweg 108 in Wilp Bouwen kapschuur en berging Vergunning verleend SXO-2021-0296

Hombrakensepad 3B in Wilp Verplaatsen bestaande inrit Aanvraag ontvangen SXO-2021-0398

Koppelstraat 49 in Twello Bouwen wasstraat, 4 wasboxen en 2 stofzuigereilan-
den

Vergunning verleend SXO-2021-0197

Korte Ennestraat in Steenenkamer (WIL00 A 2023) Plaatsen tunnelkas Vergunning verleend tot 21 
december 2028

SXO-2021-0343

Mozartstraat 92 in Twello Bouwen carport en verplaatsen voordeur Aanvraag ontvangen SXO-2021-0401

Nabij Molenallee 53 in Wilp Verwijderen ooievaarsnest vanwege uitvoeren werk-
zaamheden aan antennemast

Aanvraag buiten behandeling SXO-2021-0355

Oude Rijksstraatweg 16 in Twello Plaatsen windturbine Aanvraag ontvangen SXO-2021-0394

Oude Veldjes 41 in Twello Bouwen berging en veranda Vergunning verleend SXO-2021-0140

Reuvekampsweg 13 in Twello Renoveren en uitbreiden woning Vergunning verleend (revisie) SXO-2020-0826

Rijksstraatweg 41 in Wilp Plaatsen winkelunit Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0312

Schoolstraat 9 in Voorst Verbouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0405

Terwoldseweg 12 in Twello Aanleggen zwembad Aanvraag ontvangen SXO-2021-0397

Voordersteeg 16 in Twello Legaliseren bestaande schuur Aanvraag ontvangen SXO-2021-0406

Wassenaer Obdamstraat 10 in Twello Vergroten woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0400

Sloopmelding

Voordersteeg 21 in Twello Slopen broeikassen Melding ontvangen SXO-2021-0402

Zuiderlaan 11 in Twello Slopen schuur na asbestsanering Melding ontvangen SXO-2021-0399
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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

PlusOV: veranderingen door versoepelingen 
coronamaatregelen 
De versoepelingen van de coro-
namaatregelingen brengen ook 
veranderingen in het vervoer met 
PlusOV met zich mee. 

In de taxi
Het blijft verplicht om een me-
disch mondkapje te dragen in 
de taxi’s van PlusOV. Ook als u 
gevaccineerd bent. Ook iemand 
die gevaccineerd is kan het virus 
namelijk nog overbrengen.

Versoepelingen voor taxi 
met meer personen
	Per bank mogen 2 personen 

plaats nemen, met een lege 
plek tussen hen in.

	Reizigers mogen recht achter 
elkaar plaatsnemen.

	Een reiziger mag recht achter 
de chauffeur plaatsnemen.

Reserveren alleen per 
telefoon
U kunt uw rit voorlopig nog steeds 
alleen per telefoon bij PlusOV re-
serveren. Reserveren via Mijn-
PlusOV en per mail is tijdelijk 
niet mogelijk, omdat PlusOV u 
de gezondheidsvraag moet stel-
len. Heeft u milde klachten die 
passen bij het coronavirus? Dan 
mag PlusOV u niet vervoeren. Als 
de chauffeur twijfels heeft of u 
klachtenvrij bent, beslist hij/zij 

of u wel of niet mee mag rijden 
in de taxi. 

	U belt met 088-758 76 54. Tij-
dens het reserveren vraagt de 
medewerker naar uw gezond-
heid. Heeft u bijvoorbeeld ver-
koudheidsklachten, dan mag 
PlusOV u niet vervoeren.

	Krijgt u na uw reservering, 
maar voor uw rit, klachten die 
horen bij het coronavirus? Dan 
mag PlusOV u niet vervoeren. 
Bel PlusOV (liefst ’s avonds 
voor 22.00 uur) 088-758 76 
54 om uw reis af te zeggen.  

Alleen betalen met 
automatische incasso
Contant betalen in de taxi is niet 
mogelijk. Reserveren kan alleen 
als u via een automatische incasso 
betaalt. Heeft u PlusOV nog niet 
hiervoor gemachtigd? Download 
dan op plusov.nl/reizen-op-af-
roep/betalen-en-incassoformu-
lier het machtigingsformulier. Vul 
het incassoformulier in, scan het 
en mail daarna het ingevulde in-
cassoformulier naar info@plusov.
nl of vraag uw bewindvoerder om 
dit voor u te regelen.

Heeft u vragen? Bel gerust naar 
PlusOV: 088-758 76 54 (vóór 
22.00 uur).  ■ 

Naar het gemeentehuis? Maak altijd eerst (online) een afspraak
we werken alleen op 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 
reisdocument
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 avondopenstel-
ling werken wij uitsluitend op 
afspraak. Plan dus op tijd uw 
afspraak online of telefonisch. 
Zonder afspraak mogen de me-
dewerkers u niet helpen. Dit 
geldt ook voor het afhalen van 
documenten.

Frontoffice CJG en 
MNVoorst
Ook de frontoffice van het Maat-
schappelijk Netwerk Voorst (MN-
Voorst) en het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) in het Kul-
turhus is alleen op afspraak ge-
opend. Bel eerst als u langs wilt 
komen. Zonder afspraak naar het 
Kulturhus gaan heeft geen zin, 
omdat de medewerkers u dan 
niet mogen helpen. De fron-
toffice 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  ■

Doe mee en vier Burendag op 25 september

Op zaterdag 25 september is het 
weer Burendag. Doe mee en orga-
niseer een activiteit in uw buurt. Ga 
gezellig buurten, doe iets goeds voor 
elkaar of steek samen de handen uit 
de mouwen. Het is tot 15 augustus 
mogelijk, om onder voorwaarden, 
via het Oranje Fonds een financiële 
bijdrage tot € 400 voor uw activiteit 
te krijgen. Wees hier snel bij en ga 
naar burendag.nl om uw activiteit 
hiervoor aan te melden, want op=op.   

Ook dit jaar geldt: vier 
Burendag veilig
De initiatiefnemers van Buren-
dag, Douwe Egberts en het Oranje 
Fonds, roepen iedereen op om 
rekening te houden met de gel-
dende coronamaatregelen. Vei-
ligheid en gezondheid gaan voor 
alles. Kijk op burendag.nl naar de 
uitgebreide beschrijving hoe u 
veilig Burendag kunt vieren. Hier 
staan ook goede voorbeelden en 
draaiboeken van leuke activitei-
ten. En een mogelijkheid om per-
soonlijke uitnodigingen voor de 
Burendag te maken. 

Meer informatie
Op burendag.nl staat meer in-
formatie. Heeft u vragen? Neem 
gerust contact op met de coördi-
nator maatschappelijke initiatie-
ven bij de gemeente Voorst, Chris 
Frencken: c.frencken@voorst.nl , 
0571-27 92 68.  ■ 

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
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