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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Ronde-tafelgesprekken 
maandag 11 januari om 19.30 uur 
Let op: tijdelijk alleen digitaal 

Doel 
Op maandag 11 januari 2021 heeft de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken. 
In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde 
onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voor-
bereiding van de raadsvergadering over onderstaande onderwerpen op 25 januari 
2021 vanaf 19.30 uur.

Deelnemen 
U kunt digitaal deelnemen aan een gesprek door u aan te melden. Doe dit uiterlijk op 
maandag 11 januari 12.00 uur, maar liever eerder. De griffie neemt daarna contact 
met u op. U kunt ook schriftelijk reageren op geagendeerde onderwerpen. U kunt 
uw e-mails sturen naar raad@voorst.nl. 

Alle gesprekken kunt u live volgen (beeld + geluid) via de website van de ge-
meenteraad: voorst.raadsinformatie.nl. Klik hiervoor in de kalender op de ronde-
tafelgesprekken van vrijdag 8 januari 12.00 uur. Daarna klikt u op de knop “live”. 
Als niet alle agendapunten binnen de beschikbare tijd besproken kunnen worden, 
worden de ronde-tafelgesprekken vervolgd op dinsdag 12 januari vanaf 19.30 uur; 
ook digitaal.

De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

Maandag 11 januari 19.30 uur 
1. Aanvullende ondersteuningsmaatregel voor zwembad De Schaeck
Het college vraagt de gemeenteraad een bedrag van € 116.400 beschikbaar te 
stellen voor financiële ondersteuning van zwembad De Schaeck in de vorm van 
kwijtschelding van de huur over 2020.  Zwembad De Schaeck wordt zwaar getroffen 
door de COVID-19-crisis. De kans is groot dat het zwembad zonder aanvullende 
ondersteuning van de gemeente de crisisperiode niet overleeft.   

2. Randweg Twello
Het college informeert met dit raadsvoorstel de gemeenteraad over de resultaten 
van het bestuurlijk overleg met ProRail en de provincie Gelderland over doortrekking 
van de randweg Twello en maatregelen aan het spoor. Dat is nog onvoldoende. Het 
college stelt de raad voor om met het overleg door te gaan om het stuk tussen de 
Westerlaan en de Rijksstraatweg (N344) te kunnen aanleggen.

3. Evaluatie en herijking Woonagenda Cleantechregio 2018 – 2023 
De regiogemeenten hebben een gezamenlijke woonagenda met de uitgangspun-
ten voor woningbouw geformuleerd. In de periode tot 2030 wordt ingezet op het 
toevoegen van ongeveer 20.000 woningen in de regio. Voor de langere termijn (tot 
2040) is de ambitie uitgesproken om 40.000 woningen in de regio toe te voegen. 
Voor de gemeente Voorst gaat het om gemiddeld 80 woningen per jaar.

4. Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Voorst 
2021 (2020-73209)
Inwoners met problematische schulden kunnen bij onze gemeente terecht voor on-
der meer advies, schuldbemiddeling of een saneringskrediet. Daarbij is van belang 
dat zij weten binnen welke termijn na het eerste gesprek over de hulpvraag wordt 
besloten of een inwoner voor een schuldenregeling in aanmerking komt. Het col-
lege stelt voor in deze verordening op te nemen dat de beslistermijn acht weken is. 

5. Uitgangspunten begroting 2022 GGD NOG
Het dagelijks bestuur van GGD Noord en Oost Gelderland heeft uitgangspunten 
opgesteld voor de begroting van 2022. Voordat het bestuur de begroting gaat op-
stellen kunnen alle gemeenteraden van de samenwerkende gemeentes melden wat 
ze van deze uitgangspunten vinden.

Informatie
Alle stukken die betrekking hebben op de vermelde agendapunten 
kunt u inzien op  voorst.raadsinformatie.nl of via de (gratis) app 
Politiek Archief (voor tablets).
Als u met uw smartphone of tabletcomputer de QR-code scant komt 
u direct bij de vergaderstukken. U kunt de ronde-tafelgesprekken 
live volgen (beeld+geluid) via voorst.raadsinformatie.nl. Vervolgens 
klikt u op de knop ‘live’.

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?    
Om uw stem te laten horen kunt u de raadsleden benaderen, meepraten in de ronde-
tafelgesprekken of een brief of e-mail sturen aan de raad. Het adres van de raad is: 
raad@voorst.nl of Postbus 9000, 7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst. 
In verband met de richtlijnen rond het coronavirus kunt u enkel  telefonisch of per 
e-mail contact zoeken met raadsleden en raadsfracties.

Vergaderingen
Momenteel vergadert de gemeenteraad afwisselend fysiek en digitaal, afhankelijk van 
de actuele situatie in relatie tot het coronavirus. Houd voorst.nl  daarvoor in de gaten.
De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming maakt digitaal vergaderen 
mogelijk. U kunt digitale vergaderingen live volgen (beeld + geluid) via 
voorst.raadsinformatie.nl  Via de kalender kiest u de vergadering van uw keuze. 
Daarna klikt u op de knop “live”.
maandag 11 januari 19.30 uur  ronde-tafelgesprekken (digitaal)
maandag 25 januari 19.30 uur  raadsvergadering (digitaal)

Contact met de raadsfracties
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties. De gegevens vindt u op 
internet: voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling  en hieronder:
▪ Robert Bosch, fractievoorzitter Gemeente Belangen, via r.bosch@voorst.nl / 
 06-55 53 21 13
▪ Gerrit Schimmel, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, via g.schimmel@voorst.nl / 

06-22 37 82 24
▪ Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, via b.visser@voorst.nl/ 
 06-53 87 71 61
▪ Véronique Groothuis - Beijer, fractievoorzitter CDA, via v.groothuis@voorst.nl / 

06-15 49 44 90
▪ Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, via p.jonkman@voorst.nl / 0571-23 82 62
▪ Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, via a.jansen@voorst.nl  / 06-50 66 66 01
▪ Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann,  via 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
Wilt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken? Stuur  een e-mail naar 
raad@voorst.nl . U ontvangt bij dan nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en 
raadsvergaderingen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken. 

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.

DE GEMEENTERAAD WENST U  EEN HEEL GOED EN GEZOND 2021 

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



voorstwijzer
De gemeente Voorst geeft dagelijks alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm volledig weer op over-
heid.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 28 december 2020 tot en met 
donderdag 31 december 2020.

Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk 
dan op overheid.nl 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 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 of de app downloa-
den. Met enkele stappen schrijft 
u zich in. U ontvangt dan dage-
lijks per e-mail een overzicht van 
besluiten 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 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.

Bekendmakingen

Week 1: 6-1-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Beleidsregel lozingen buitengebied Vastgesteld Z-18-00513_2020-74240

Milieumelding

Engelenburgstraat 42 in Twello Plaatsen tweede verbrandingsoven Melding ontvangen Z-MELD840-2020-001498

Kneuterstraat 38-40 in Wilp Herbouwen werktuigenberging/opslag/stalling Melding ontvangen Z-MELD840-2020-001499

Omgevingsvergunning

Anthonystraat 13 in Teuge Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0702

Blankematerweg 3 in Nijbroek Herbouwen stal Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0736

Fokkerstraat 17 in Teuge Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0716

Fokkerstraat 19 in Teuge Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0717

Fokkerstraat 31 in Teuge Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0741

Fokkerstraat 33 in Teuge Bouwen linkerhelft twee-onder-een-kapwoning Vergunning verleend SXO-2020-0661

Fokkerstraat 35 in Teuge Bouwen rechterhelft twee-onder-een-kapwoning Vergunning verleend SXO-2020-0662

Fokkerstraat ong. K14/F2 in Teuge Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0740

Ganzeboomsland 36 in Twello Bouwen vrijstaande woning Vergunning verleend SXO-2020-0647

Grotenhuisweg 50A in Wilp Plaatsen luxe kampeerpod Aanvraag ontvangen SXO-2020-0876

Klokkenkampsweg 35 in Twello Plaatsen dakkapel in zijdakvlak Vergunning verleend SXO-2020-0638

Kneuterstraat 38-40 in Wilp Herbouwen werktuigenberging Aanvraag ontvangen SXO-2020-0863

Kruisweg 45 in Twello Vernieuwen schuine daken en vervangen kozijn in 
voorgevel

Vergunning verleend SXO-2020-0699

Middendijk 22 in Nijbroek Uitbreiden woning voor woningsplitsing Ontwerpvergunning SXO-2020-0421

Park van Teuge Kavel 1 Fase 2 in Teuge Bouwen vrijstaande woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0866

Park van Teuge Kavel 2 Fase 2 in Teuge Bouwen vrijstaande woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0867

Park van Teuge Kavel 3 Fase 2 in Teuge Bouwen vrijstaande woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0868

Rijksstraatweg 156 in Voorst Bouwen schuur Aanvraag ontvangen SXO-2020-0870

Rijksstraatweg 163 in Twello Bouwen veranda, vernieuwen schutting en vervan-
gen schuur

Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0645

Rijksstraatweg Wilp tegenover nummer 13 Kappen beuk (2020-015569) Aanvraag ontvangen SXO-2020-0865

Sint Maartenserf 85 in Twello Verbouwen verpleeghuisdependance (wijzigingsaan-
vraag op SXO-2020-0457)

Vergunning verleend SXO-2020-0794

Weteringserf Kavel 3 Fase 1 in Terwolde Bouwen linkerhelft twee-onder-een-kapwoning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0875

Weteringserf Kavel 4 Fase 1 in Terwolde Bouwen rechterhelft twee-onder-een-kapwoning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0873

Weteringserf Kavel 6 Fase 2 in Terwolde Bouwen vrijstaande woning met schuur Aanvraag ontvangen SXO-2020-0869

Sloopmelding

Kneuterstraat 38 in Wilp Verwijderen asbesthoudende toepassingen en slopen 
2 schuren

Melding ontvangen SXO-2020-0862

Kruisvoorderweg 5 in Twello Slopen garage Melding ontvangen SXO-2020-0871



voorstwijzer voorstwijzer
Inzameling kerstbomen

Inwoners van de gemeente Voorst 
kunnen na de feestdagen gratis 
hun kerstboom inleveren. Dit kan 
tijdens de KCA op vrijdag 8 janu-
ari tussen 15.00 en 18.00 uur op 
het parkeerterrein van Sportpark 
Zuiderlaan, Zuiderlaan 5 in Twello. 

Verwijder potten en plastic en ver-
geet niet eerst de slingers, haakjes 
en engelenhaar uit de kerstboom 
te verwijderen!  ■

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

Digitale bouwbalie open op afspraak

Sinds de komst van het corona-
virus is de ‘inloopbalie’ in het 
gemeentehuis gesloten om ver-
dere verspreiding van het virus te 
voorkomen. Maar uw bouwwen-
sen en vragen zijn niet gestopt. 
Er is zelfs een sterke toename 
in het aantal telefonische vra-
gen, e-mails en verzoeken om 
vooroverleg. Wij merken daarbij 
dat er vaak behoefte is aan een 
persoonlijk gesprek met een me-
dewerker. Daarom hebben we de 
bouwbalie digitaal op afspraak 
geopend.

Persoonlijk digitaal ge-
sprek
Wij bieden u graag weer de mo-
gelijkheid om uw bouwwensen en 
vragen in een persoonlijk gesprek 
te bespreken. Dit kan nu digitaal. 
U maakt op voorst.nl een afspraak 
door op de knop ‘Afspraak ma-
ken’ te klikken. Daarna kiest u 

voor ‘Bouwbalie’. U komt dan 
in een scherm waarin u een dag 
en tijdstip kiest en uw gegevens 
invult. U ontvangt daarna van 
ons een e-mail met een link om 
deel te nemen aan het gesprek, 
en verdere instructies. Voorlo-
pig bieden wij deze mogelijk-
heid aan op dinsdagmiddag en 
woensdagmiddag.

Wat heeft u nodig?
U heeft een goede internetverbin-
ding en een computer, laptop of 
tablet met microfoon en camera 
nodig. Zorg voor een rustige om-
geving. Wij maken gebruik van 
Microsoft Teams, u hoeft hiervoor 
zelf niets te downloaden.

Wij ontvangen u graag bij onze 
digitale balie! Op deze manier 
kunnen wij u weer van dienst 
zijn zoals u dat van ons gewend 
was. ■

Oproep: doe mee met Junior Energiecoach! 

Welke apparaten slurpen de 
meeste stroom? Hoeveel lampen 
branden er in jouw huis? Het gra-
tis spel Junior Energiecoach daagt 
jou en je gezin uit. Vijf weken 
lang, 15-30 minuten per week. 
Met challenges, puzzels en spel-
letjes ontdek je waar jullie kunnen 
besparen. Wedden dat jij straks 
ook zegt: ‘Met energie kun je 
lachen!’

Doel van het spel is een schoner 
milieu en een vollere portemon-
nee door meer inzicht over thuis 
gemakkelijk energie besparen. 
Het spel start op 27 februari en 
duurt vijf weken. Elke week staat 
in het teken van een andere op-
dracht. Het is een project voor 
en door het hele gezin. Kinderen 
(ongeveer 7-12 jaar) en ouders 
spelen met Junior Energiecoach 

on- en offline een spel met leuke, 
leerzame challenges, puzzels, ex-
perimenten en winacties. Kennis 
en bewustwording over energie 
nemen toe. Het motto is: met 
energie kun je lachen!

Met een tv-held op lam-
penjacht en stekkerexpe-
ditie
Vijf weken lang gaat tv-held 
Varkentje Rund in de rol van Ju-
nior Energiecoach, met gezin-
nen praktisch, leuk en leerzaam 
energie besparen. Wekelijks 
populaire Junior Energiecoach-
filmpjes, gevolgd door leuke en 
geheime challenges, winacties, 
interessante weetjes en spellen. 
Wie durft mee op lampenjacht of 
stekkerexpeditie!? Kinderen wor-
den echte Junior Energiecoaches. 
Net als hun tv-held Junior Ener-

giecoach. Ook leuk en leerzaam 
voor ouders natuurlijk.

Gratis meedoen
In onze gemeente kunnen 50 ge-
zinnen gratis meedoen. Aanmel-
den of meer informatie? Kijk op 
www.juniorenergiecoach.nl. In-
schrijven kan van 1 januari tot en 
met 20 februari. Voor een schoner 
milieu en vollere portemonnee; ik 
doe mee!  ■

Weekmarkt Twello alleen met levensmiddelen en primaire levensbehoeften
 

De weekmarkt in Twello wordt 
gedurende de lockdown aange-
past. Alleen marktkramen met 
levensmiddelen en primaire le-
vensbehoeften zijn toegestaan.
Bezoek de markt zoveel mo-

gelijk alleen, dus niet in gezel-
schap. Deze oproep is nood-
zakelijk vanwege de landelijke 
toename in het aantal corona-
besmettingen. Volg deze op-
roep in het belang van uw ei-
gen gezondheid en die van uw 
medemens.

Eénrichting looproute
Tijdens de vrijdagmarkt in 
Twello moeten bezoekers zich 
nog steeds aan de éénrichting 
looproute houden. Deze loop-
richting staat met bewegwij-
zering aangegeven. Op deze 
manier is het gemakkelijker om 
een veilige afstand van elkaar 
te houden.

Veiligheidsmaatregelen
Daarnaast gelden er nog een aantal 
maatregelen:
▪  Het openbaar toilet is gesloten 

voor publiek.
▪ Eten en drink niet op het 

marktplein.
▪ H o u d  a n d e r h a l v e  m e -

ter afstand van elkaar en 
van onze marktlieden.

   Ga niet in groepjes bij elkaar 
staan.

▪ Voorkom drukte bij kramen 
▪ Betaal bij voorkeur met pinpas/

smartwatch/ of mobiele telefoon.
▪ Blijf thuis als u verkouden bent, 

koorts of griep heeft.
▪ Gebruik papieren zakdoekjes, en 

nies in uw elleboog.  ■

■ Postbus 9000 - 7390 HA Twello ■ 0571 - 27 99 11 / 14 0571 ■ www.voorst.nl ■ gemeente@voorst.nl

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 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

Praat mee over energie in de digitale inloopruimte
Heeft u een mening over zonnevelden of windmolens in uw dorp? Of wilt u gewoon 
graag weten wat er zoal over gezegd wordt? Ga dan naar voorst.nl/energie of scan 
de QR-code en bezoek onze digitale inloopruimte! Hier kunt u zich inschrijven voor 
lokale inspraakavonden, uitgebreide informatie inzien en direct uw reactie achterlaten. 
De eerstvolgende digitale inspraakavonden zijn Nijbroek op 6 januari, Terwolde op 13 
januari en Twello op 14 januari. Liever niet online uw mening geven? Neem dan telefo-
nisch contact op via algemeen nummer 0571 27 99 11 en vraag naar Jelleke Bosma.  ■


