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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Reces
Leden van de gemeenteraad zijn normaal gesproken 24 uur per dag raadslid. 
Net als de burgemeester en de wethouders ook 24 uur per dag in functie zijn. 
Raadsleden kennen ook rustige periodes. Die vallen rond de schoolvakanties. In 
die weken hoeven raadsleden in principe niet aanwezig te zijn voor informatieve 
beeldvormende bijeenkomsten, ronde-tafelgesprekken of een raadsvergadering.  
Eén van die rustige periodes is met de zomervakantie nu aangebroken. De 
agenda van de gemeenteraad is tot 28 augustus leeg. In deze raadsinformatie 
leest u nu iets anders dan de dagelijkse gang van zaken. Tijd voor achter-
grondinformatie over de democratisch gekozen volksvertegenwoordigers in 
de gemeente Voorst.

 
Voorst in de democratische rechtsstaat Nederland
De gemeente Voorst is onderdeel van de democratische rechtsstaat Nederland. 
De pijlers van die democratische rechtstaat zijn te vinden in de Grondwet. Die 
Grondwet bevat onder meer een fraaie catalogus grondrechten. De basis voor 
onafhankelijke rechtspraak is te vinden in de Grondwet. En de Grondwet biedt 
de structuur voor democratisch bestuur op verschillende niveaus.

Huis van Thorbecke
De structuur voor het democratisch bestuur in Nederland wordt wel het Huis van 
Thorbecke genoemd. Thorbecke is de bedenker van de lagen met Provincies, 
Gemeenten en Waterschappen naast het Parlement en de Regering.

Hoofdschap
Het bestuur van een gemeente bestaat uit drie belangrijke elementen: de ge-
meenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. 
Met de dualisering is een verdeling van taken tussen die drie ontstaan. In een 
gemeente is de gemeenteraad de baas. De raad bepaalt hoe de burgemeester 
en de wethouders horen te werken. 

Kaders, controle en vertegenwoordigen
Dat doet de gemeenteraad door kaders te stellen. De gemeenteraad heeft ook 
tot taak om te kijken of alles binnen die kaders gebeurt. Dat is de controlerende 
rol van de raad. De derde rol van de gemeenteraad is die van volksvertegen-
woordiger. De landelijke wetgever vindt die rol vaak heel belangrijk. 

Verordenen
Zo is het de gemeenteraad die plaatselijke wetten vaststelt. Die hebben de naam van 
verordeningen. Ook andere besluiten moeten wel door de gemeenteraad worden ge-
nomen. De landelijke wetgever vindt het belangrijk dat de gemeenteraad dat doet. De 
wetgever ziet dat als een lokale democratische waarborg. 

Middelen
De raadsleden beschikken over instrumenten waarmee ze hun taak kun-
nen vervullen. De wetgever heeft de raadsleden daarnaast andere voorzienin-
gen gegeven om de taak te vervullen. Zo kiest de gemeenteraad zelf een ac-
countant. Die controleert voor de gemeenteraad de financiën van de gemeente.  
Een andere onafhankelijke instantie die kijkt of het goed gaat is de rekenkamercom-
missie. De rekenkamercommissie kan van alles onderzoeken en de gemeenteraad over 
de resultaten informeren. Bij dat alles heeft de wetgever het voor de gemeenteraad 
mogelijk gemaakt om een eigen ondersteuner aan te stellen: de griffier. 

Eed of belofte
Ieder raadslid legt bij het begin van het raadslidmaatschap een eed of een belofte af. 
Daarmee zweren of beloven raadsleden onder meer trouw aan de Grondwet en dat de 
raadsleden de wetten zullen nakomen. En zo zijn gemeenteraden onderdeel van een 
groter geheel. Ze zijn onderdeel van de totale democratische bestuursstructuur van 
Nederland.

Na het reces
Na de zomervakantie start de gemeenteraad weer met ronde-tafelge-
sprekken en een raadsvergadering. U vindt alles in de raadskalender: 
https://voorst.raadsinformatie.nl U kunt de QR code met uw tablet of 
smartphone scannen om direct bij de raadskalender te komen.

 
De eerstvolgende bijeenkomsten staan hieronder vermeld:
• maandag 6 september vanaf 19.30 uur ronde-tafelgesprekken
• woensdag 8 september vanaf 19.30 uur eventuele uitloop van 6 september 
• maandag 20 september vanaf 19:30 uur raadsvergadering
• dinsdag 21 september vanaf 19.30 uur  eventuele uitloop van 20 september
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Aanvraag voor paspoort en identiteitskaart 
niet mogelijk van 29 juli tot en met 1 augustus
Op maandag 2 augustus wordt 
een nieuw model van de Neder-
landse identiteitskaart geïntro-
duceerd. Hiervoor moet het au-
tomatiseringsprogramma voor 
de reisdocumenten administratie 
(RAAS) aangepast worden. Deze 
update zal in het laatste weekend 
van juli plaatsvinden. Hierdoor is 
het niet mogelijk om vanaf don-
derdag 29 juli 12.00 uur tot en 
met zondag 1 augustus 2021 
een aanvraag of spoedaanvraag 

voor een paspoort of Nederland-
se identiteitskaart aan de balie te 
doen. Houd hier rekening mee en 
plan op tijd een afspraak in voor 
een andere datum.

Voor alle andere producten van 
Burgerzaken kunnen de mede-
werkers u wel op afspraak aan 
de balie helpen. Bel voor een af-
spraak: 0571- 27 99 11 of regel 
het online: https://www.voorst.
nl/regel-snel/afspraak-maken  ■

De gemeente Voorst geeft dagelijks alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm volledig weer op 
overheid.nl. 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 19 juli 2021 tot en met 
vrijdag 23 juli 2021.

Bekendmakingen

Week 30: 28-07-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Bandijk 27 in Terwolde IJsselFilmFestival 2021 Melding ontvangen BW-2021-0055

de Zanden 167 in Teuge Prinsessendag 2021 Melding ontvangen BW-2021-0056

Fokkerstraat 50 in Teuge Speelweek sjw Peco Melding ontvangen BW-2021-0052

Lathmerweg 5 in Wilp Herfstfair Vergunning verleend BW-2021-0004
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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

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 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 moge-
lijk digitaal. 

De agenda (met daarin de lijst met 

te behandelen bouwplannen) ma-
ken wij bekend op www.voorst.nl.

Volgens artikel 12 van de Woning-
wet is deze vergadering openbaar. 
Door de corona-uitbraak kunt u 
daar helaas tijdelijk niet bij aan-
wezig zijn. Een telefonische toe-
lichting 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.

Melkleenweg nabij Haverkampsweg in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
2/7/2021

Z-21-06807_2021-43129

Noord Emperweg 1 in Voorst Bruiloft Vergunning verleend BW-2021-0054

Rijksstraatweg 17A in Twello Ontheffing geluidhinder bruiloft Vergunning verleend BW-2021-0047

Milieumelding

Middendijk 10A in Nijbroek Verlengen schuur Melding ontvangen Z-MELD840-2021-000869

Omgevingsvergunning

Bandijk 48 in Terwolde Nieuw bouwen schuur Aanvraag ontvangen SXO-2021-0457

Broekstraat 14 in Klarenbeek Kappen 4 kastanjebomen Vergunning verleend SXO-2021-0363

Everwijnstraat 20 in Terwolde Verlengen luifel Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0211

Goeman Borgesiusstraat 23 in Twello Kappen hemelboom Aanvraag ontvangen SXO-2021-0453

Hackfortweg 41 in Twello Plaatsen dakkapel Vergunning verleend SXO-2021-0347

Hoevenallee 4 in Terwolde Herbouwen woning Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0218

J.R. Krepellaan 6 in Klarenbeek Herstellen keermuren beek Aanvraag ontvangen SXO-2021-0461

Kadijk 7A in Terwolde Verbouwen pand en plaatsen reclame Vergunning verleend SXO-2021-0076

Kerkstraat 5 in Terwolde Uitbreiden en isoleren woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0468

Molenallee 50 in Wilp Kappen 2 beuken Aanvraag ontvangen SXO-2021-0464

Mozartstraat 128 in Twello Uitbreiden garage Aanvraag ontvangen SXO-2021-0469

Oude Binnenweg 1 in Twello Vergroten dakkapel Aanvraag ontvangen SXO-2021-0455

Rijksstraatweg 66 in Voorst Plaatsen 2 dakkapellen Vergunning verleend SXO-2021-0336

Tegenover Kervelstraat 78 in Voorst Kappen kastanjeboom Vergunning verleend SXO-2021-0448

Twelloseweg 1A in Steenenkamer Kappen meerdere bomen Vergunning verleend SXO-2021-0458

Vijverweg 2 in Klarenbeek Kappen 2 bomen Vergunning verleend SXO-2021-0350

Vijverweg 2 in Klarenbeek Kappen 2 eikenbomen Vergunning verleend SXO-2021-0414

Weteringstraat 16 Twello Plaatsen hekwerk en poort Vergunning verleend SXO-2021-0302

Weteringstraat 5 in Twello Uitbreiden bedrijfshal Aanvraag ontvangen SXO-2021-0473

Zutphenseweg 17 in Klarenbeek Kappen 6 bomen Vergunning geweigerd SXO-2021-0342

Sloopmelding

Twelloseweg 44 in Terwolde Verwijderen asbest dakplaten Melding ontvangen SXO-2021-0474

van der Duyn van Maesdamstraat 43 in Twello Verwijderen asbest uit woning Melding ontvangen SXO-2021-0460

Verlengde Lindelaan nabij nr. 53 in Twello Verwijderen asbesthoudend bitumen vanaf betonblok 
langs spoor

Melding ontvangen SXO-2021-0471
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