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

gemeenteraad 
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 e-mail of brief sturen aan de raad: raad@voorst.nl of Postbus 9000, 7390 HA Twello. Twitter: 
@RaadVoorst 

Vergaderingen en bijeenkomsten
■	 maandag	17	oktober	 10.00	uur	 raadsvergadering	 	 gemeentehuis	Twello
■	 maandag	7	november	 19.30	uur	 raadsvergadering	 	 gemeentehuis	Twello

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	en	06-53	11	65	06
■	 Jürgen	Wolff	van	Wülfing,	fractievoorzitter	CDA:	j.wolffvanwulfing@voorst.nl	en	06-43	90	39	27
■	 Emiel	de	Weerd,	fractievoorzitter	VVD-Liberaal2000:	e.deweerd@voorst.nl	en	06-19	32	24	45
■	 Arend	Jansen,	fractievoorzitter	Voortvarend	Voorst:	a.jansen@voorst.nl	en	06-50	66	66	01
■	 Bertine	Grevinga,	fractievoorzitter	PvdA-GroenLinks:	b.grevinga@voorst.nl	en	06-15	41	54	47	
■	 Wim	Vrijhoef,	fractievoorzitter	D66:	w.vrijhoef@voorst.nl	en	06-11	86	14	77
■	 Arco	Hak,	fractievoorzitter	SGP:	a.hak@voorst.nl	en	06-50	29	03	35

Scan	de	QR-code	met	 uw	 tablet	 of	 smartphone	 voor	meer	 informatie	 over	 de	
raadsleden.

E-mailservice	raadsstukken
Stuur	een	e-mail	naar	raad@voorst.nl	om	u	aan	te	melden	voor	de	e-mailservice	raadsstukken.	U	
ontvangt	dan	bij	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	griffier	Dini	Vriezekolk	via	06	-	25	47	13	94,	
de	locogriffier	Marieke	Titsing	via	06	-	50	06	46	10	of		stuur	een	e-mail	naar	raad@voorst.nl	

N345	–Werkzaamheden	rondweg	De	Hoven/Zutphen
Gedeelte	Wapsumsestraat	tussen	Brummen	en	De	Hoven	bijna	4	weken	dicht	
De	Provincie	Gelderland	voert	van	
maandag 3 oktober tot en met 
vrijdag	28	oktober	2022	werk-
zaamheden	uit	op	de	provinciale	
weg	(N345)	tussen	Brummen	en	
De	Hoven/	Zutphen.	Dat	is	nodig	
om de turborotonde Kanonsdijk 
aan	 te	 sluiten	op	de	Wapsum-
sestraat.	 Deze	 rotonde	 maakt	
straks deel uit van de nieuwe 
rondweg	N345	De	Hoven/	Zut-
phen.	Doorgaand	verkeer	wordt	
omgeleid	 via	 de	 A1,	 N348	 en	
N345.	Fietsers	worden	omgeleid	
via	de	Baankstraat.

Rotonde Kanonsdijk
De	provincie	werkte	de	afgelopen	
8	maanden	aan	de	bouw	van	een	
turborotonde op de Kanonsdijk 
bij	De	Hoven.	Deze	 rotonde	 is	
bijna klaar, evenals het daaron-
der	gelegen	fietspad.	Nu	wordt	
deze	rotonde	aangesloten	op	de	
Wapsumsestraat	N345.	Verkeer	
kan	de	rotonde	vanaf	eind	2022	
gebruiken, omdat dan de nieuwe 
rondweg open is.

Afsluiting 
Wapsumsestraat		
Tijdens	de	werkzaamheden	is	de	
Wapsumsestraat	 (N345)	 tussen	
Brummen	en	Zutphen	afgeslo-
ten voor al het verkeer, vanaf de 
aansluiting met de Cortenoe-
verseweg tot en met de nieuwe 

aansluiting	De	Teuge.	De	afslui-
ting	is	nodig	om	de	werkzaam-
heden veilig uit te voeren en om 
problemen te voorkomen met 
vrachtwagens die te ver doorrij-
den en dan niet meer kunnen ke-
ren.	Daardoor	komt	het	verkeer	
dan vast te staan en ondervin-
den	de	werkzaamheden	hinder	
hiervan.  

Forse	omleidingsroutes
Bij	 de	 keuze	 voor	 de	 omlei-
dingsroutes is speciaal reke-
ning	gehouden	met	het	ontzien/
voorkomen van extra verkeer op 
schoolroutes en andere wegen 
met	veel	fietsers.	Verkeer	vanuit	
Brummen	 richting	 Zutphen	 en	
Apeldoorn wordt omgeleid via 
de	nieuwe	brug	 (N348)	 in	Zut-
phen	naar	de	A1.	Verkeer	van-
uit	 Zutphen	 richting	 Brummen	
wordt omgeleid via de nieuwe 
brug	(N348)	naar	de	N345	tus-
sen	Brummen	en	Zutphen.	Ver-
keer	 vanuit	 Zutphen	 richting	
Apeldoorn wordt omgeleid via de 
N348	en	de	A1.	Verkeer	vanuit	
Apeldoorn	richting	Zutphen	en	
Brummen	wordt	omgeleid	via	de	
A1	en	de	N348.	

Bereikbaarheid	De	Hoven
Uiterlijk vrijdag 30 september 
2022	 zijn	 de	 werkzaamheden	
bij	de	rotonde	bij	de	Weg	naar	

Voorst	klaar.	Daarna	 is	de	Weg	
naar Voorst weer open voor al 
het	verkeer	tussen	Empe	en	De	
Hoven.	 Reizigers	 kunnen	deze	
weg dus weer gebruiken in de 
richting Voorst en Apeldoorn en 
om	De	Hoven	en	De	Teuge	te	be-
reiken.	Zutphen	is	bereikbaar	via	
de	oude	IJsselbrug,	behalve	voor	
vrachtwagens. 

Bereikbaarheid	De	Teuge	
De	nieuwe	aansluiting	De	Teuge	
blijft	zo	lang	open	als	mogelijk.	
Zo	gauw	de	werkzaamheden	voor	
het asfalteren beginnen moet de 
aansluiting	De	Teuge	 afgeslo-
ten	worden.	Dat	duurt	een	aan-
tal dagen. Tijdens die afsluiting 
kunnen bewoners de wijk in en 
uit	via	de	Kanonsdijk	–	Oude	Ka-
nonsdijk	en	de	Weg	naar	Voorst.	
En	ook	via	de	noordelijk	gelegen	
Baankstraat.	De	paaltjes	op	het	
wandel-/	fietspad	zijn	 tijdelijk	
weggehaald,	 zodat	 bestem-
mingsverkeer en hulpdiensten 
vanuit	de	Teuge	1	via	de	Teuge	
2	naar	de	Kanonsdijk	kan	rijden.

Meer	informatie
Actuele informatie over de werk-
zaamheden	aan	de	rondweg	staat	
op	gelderland.nl/N345-dehoven.		
Op bereikbaargelderland.nl staat 
actuele informatie over afsluitin-
gen en omleidingsroutes.  ■

Gladde	wegen	door	modder	maisoogst
In	deze	periode	wordt	vaak	mais	
geoogst. Tijdens het oogsten van 
mais kan er modder op de weg 
komen. Vooral als het regent wor-
den de vervuilde wegen glad en 
ontstaan er gevaarlijke verkeers-
situaties.	Weggebruikers	moeten	
in	deze	periode	daarom	alert	zijn	
op	gladde	(land)wegen.

Modderborden
De	gemeente	heeft	afspraken	ge-
maakt met de agrarische bedrijven 
dat	zij	modderborden	plaatsen	bij	
een vervuild wegvak, om de overige 
weggebruikers te waarschuwen. 
Daarnaast	maken	de	agrariërs,	na	
afloop	van	de	werkzaamheden,	zelf	
de	openbare	weg	schoon.	De	politie	

en medewerkers van de gemeente 
Voorst gaan hier nauwlettend op 
toezien.	
Als	u	een	gevaarlijke	(weg)situatie	
ziet	kunt	u	dit	via		
www.verbeterdebuurt.nl melden.  ■

Houtkachel: houd rekening met de buren
bij	het	verbranden	van	hout	komen	fijnstof	en	andere	
schadelijke	stoffen	in	de	lucht

Een	brandend	haardvuurtje	kan	
gezellig	 zijn,	 maar	 houd	 dan	
wel	rekening	met	uw	buren.	Bij	
het verbranden van hout ko-
men	namelijk	fijnstof	en	andere	
schadelijke	stoffen	 in	de	 lucht.	
Dat	is	voor	iedereen	ongezond.	
En	mensen	met	een	 longziekte	
hebben	hier	extra	 last	van.	Zij	
worden benauwd, moeten veel 
hoesten	en	kunnen	(blijvend)	een	
slechtere longfunctie krijgen.

Stooktips
Hieronder geven we enkele tips 
om	minder	ongezond	te	stoken:
■	 Laat	de	open	haard	of	hout-

kachel uit als het windstil of 
mistig is. 

	 Bij	deze	weersomstandighe-
den blijft de rook lang han-
gen en wordt de lucht rond 
uw	huis	 ongezond.	Kijk	 op	
stookwijzer.nu	 om	 te	 zien	
wanneer het vuur beter uit 
kan blijven. Na aanmelding 
voor de stookalert van het 
RIVM	via	 rivm.nl/stookalert	
ontvangt u automatisch een 
bericht wanneer het weer on-
geschikt	is	voor	stoken.	Een	
stookalert wordt per provin-
cie afgegeven.

■	 Stook	alleen	droog	hout,	dat	
geeft	 de	minste	 fijnstof	 en	
rook. 

	 Droog	hout	heeft	barsten	of	
een schors die loslaat. Check 
het hout met een vochtme-
ter,	 onder	 de	 20%	 is	 vol-
doende	 droog.	 Zelf	 gehakt	
hout moet minstens twee jaar 
drogen.	Gebruik	bij	voorkeur	
haardhout	met	het	 FSC-	of	
PEFC-keurmerk.

■	 Stook	nooit	hout	dat	geverfd,	

gebeitst of geïmpregneerd is, 
want bij de verbranding van 
dit	hout	komen	zware	me-
talen	 vrij.	Ook	 (spaan)plaat	
en	 laminaatvloeren	zijn	niet	
geschikt vanwege de lijm die 
hierin	zit.	 Papier	 en	karton	
geven veel rook en vliegas 
en	zijn	daarom	verboden	als	
brandstof.

■	 Maak	het	vuur	met	de	Zwit-
serse methode aan: stapel het 
hout kruislings, begin met 
dikke blokken onderaan, leg 
de kleinste houtjes en een 
aanmaakblokje bovenop de 
stapel en steek het vuur van 
bovenaf	 aan.	Gebruik	 geen	
spiritus of andere brandbare 
vloeistoffen!

■	 Laat	de	schoorsteen	minstens	
één	keer	per	jaar	vegen	zo-
dat de rook goed naar buiten 
kan. Hiermee voorkomt u ook 
schoorsteenbrand.

■	 Zet	 de	 luchttoevoer	 in	 de	
kachel, en de klep in de 
schoorsteen, helemaal open 
voor een betere verbranding 
van	het	hout.	Dit	vermindert	
schadelijke en kankerver-
wekkende	stoffen.	Schuif	de	
luchttoevoerknop nooit dicht 
om	het	vuur	te	‘smoren’,	het	
hout verbrandt dan niet vol-
ledig waardoor er extra veel 
schadelijke	stoffen	ontstaan.

■	 Zet	 een	 raampje	 en/of	 de	
ventilatieroosters open tij-
dens het stoken. 

 Het vuur trekt dan lucht 
(zuurstof)	 aan	 en	 de	 rook	
gaat via de schoorsteen naar 
buiten.

Meer	informatie:	
milieucentraal.nl  ■



voorstwijzervoorstwijzer
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	26	september	2022	tot	
en	met	vrijdag	30	september	2022.

 
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	of	kom	langs	bij	het	service-
punt	in	het	gemeentehuis.	Wij	hel-
pen u graag.

Berichten	over	uw	buurt	via	
overheid.nl/berichten-over-
uw-buurt
Snel	en	overzichtelijk	alle	ontwik-
kelingen in uw buurt volgen of de 
officiële	 bekendmakingen	 van	 de	
gemeente	Voorst	inzien?	
Op overheid.nl is dat mogelijk. 

Op overheid.nl/berichten-over-
uw-buurt	kunt	u	zich	aanmelden	
voor	een	e-mailservice.	Met	enkele	
stappen	schrijft	u	zich	 in.	U	ont-
vangt dan dagelijks per e-mail een 
overzicht	van	besluiten	en	andere	
berichten die onder meer gemeen-
ten, 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	mo-
gelijk	een	afstand	ten	opzichte	van	
uw adres aan te geven. U krijgt dan 
bericht over de actuele locatiege-
bonden bekendmakingen/publica-

ties binnen de door u aangegeven 
afstand.

WELSTAND
Burgemeester	 en	 wethouders	
van Voorst maken het volgende 
bekend:

Iedere maandag in de even we-
ken houdt de welstandscommis-
sie een mandaatvergadering in 
het	gemeentehuis	in	Twello	(H.W.	
Iordensweg	17).	De	vergadering	
begint	om	10.00	uur.	

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.	Wilt	u	hierbij	aanwe-
zig	zijn?	Dan	horen	wij	dat	graag	
van u. 

Houd er als derde belanghebben-
de rekening mee dat een inge-
diend bouwplan al behandeld kan 
zijn	in	een	welstandsvergadering.

Bekendmakingen

Week	40:	5-10-2022

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Adresonderzoek	onbekende	verblijfplaats	(uitschrijven	uit	Basisregistratie	Personen)

Rijksstraatweg	36	in	Wilp R.	Boon Besluit	genomen Z-22-06047_2022-50384

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Recreatiegebied	Bussloo Ronde	van	Bussloo Besluit	verzonden BW-2022-0234

Bestemmingsplan	(beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Gravenstraat	7	in	Voorst Herontwikkeling plangebied Vastgesteld NL.IMRO.0285.20308-VS00

Koperdijk	3-5	in	Klarenbeek Functieverandering	extra	woning	en	klein	bedrijf Ontwerp NL.IMRO.0285.20307-OW00

Omgevingsvergunning

Binnenweg	37	in	Twello Kappen	16	bomen Aanvraag ontvangen SXO-2022-0514

Breestraat	28	in	Voorst Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2022-0510

Dorpsstraat	30	in	Terwolde Nieuw bouwen vrijstaande woning Vergunning verleend SXO-2022-0354

Enkweg	35	0001	en	35	0002	in	Voorst Bouwen	hal Vergunning verleend SXO-2022-0314

Ganzeboomsland	16	in	Twello Bouwen	vrijstaande	woning Vergunning	verleend	(revisie) SXO-2020-0684

Gravenstraat	14	in	Voorst Bouwen	werktuigenberging Aanvraag ontvangen SXO-2022-0511

Kolkweg	2	in	Terwolde Plaatsen	zonnepanelen	en	heatpipes Aanvraag ontvangen SXO-2022-0518

Molenallee	54	in	Wilp Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2022-0515

Overig

Kruisbosweg in Voorst Pacht gemeentegronden Voornemen tot verpachten 
gemeentegronden

Z-21-11873_2022-49962

Sloopmelding

Bekendijk	3	in	Terwolde Verwijderen asbesthoudende golfplaten van daken 
van schuren

Melding	ontvangen SXO-2022-0499

Verkeersbesluit

Ter	hoogte	van	Hofstraat	16	in	Wilp Aanwijzen	parkeervoorzieningen	als	
parkeergelegenheid alleen bestemd voor 
elektrische voertuigen met gebruik van de laadpaal

Besluit	genomen Z-22-08799_2022-46310



voorstwijzervoorstwijzer

■	Postbus	9000	-	7390	HA	Twello	■	H.W.	Iordensweg	17	-	7391	KA		Twello	■ 0571	-	27	99	11	■ www.voorst.nl	■	gemeente@voorst.nl

Telefonische bereikbaarheid:
Klant Contact Centrum: maandag t/m donderdag 
8.30-17.00	uur,	op	vrijdag	8.30-14.00	uur.

Maatschappelijke ondersteuning 
(bijvoorbeeld WMO, Werk & Inkomen en Centrum voor Jeugd en Gezin)
maandag	t/m	vrijdag	8.30-12.30	uur.	Na	deze	tijd	wordt	u	te	woord	gestaan	
door een medewerker van het algemene Klant Contact Centrum.

www.twitter.com/gemeente_voorst WhatsApp:	06	–	21	65	44	44www.facebook.com/gemeentevoorst

Burgerzaken:
maandag	t/m	vrijdag	8.30-14.00	uur,	maandagavond	
17.00-20.00	uur.	Voorkom	dat	u	moet	wachten,	maak	een	afspraak.	

Afhalen documenten bij het servicepunt:
maandag	t/m	donderdag	8.30-17.00	uur,	
maandagavond	17.00-20.00	uur,	vrijdag	8.30-14.00	uur.	
Voorkom dat u moet wachten, maak een afspraak. 

Een	vluchtplan	kan	uw	leven	redden
doe de gratis online vluchttest

Bij	brand	heeft	u	3	minuten	om	
veilig uw huis te verlaten. Het is 
dus van levensbelang dat u weet 
hoe u snel en veilig uw huis uit 
kunt komen. Heeft u al nage-
dacht over hoe uw vluchtplan 
eruitziet?

Zo	maakt	u	een	
vluchtplan
Bij	het	maken	van	een	vluchtplan	
bekijkt u de mogelijke vluchtrou-
tes	 in	huis.	Welke	route	 is	snel	
en	veilig?	Liggen	er	spullen	in	de	
weg?	Waar	ligt	de	sleutel	van	de	
buitendeur?	Waar	ontmoet	u	uw	
huisgenoten als u eenmaal bui-
ten	bent?	Wie	zorgt	ervoor	dat	

kinderen en huisdieren in vei-
ligheid worden gebracht? Als u 
de	antwoorden	op	deze	vragen	
heeft, bespreekt u het plan met 
uw huisgenoten en oefent u de 
vluchtroute	 samen.	 Zo	 zorgt	 u	
ervoor dat iedereen weet wat te 
doen in geval van brand en kan 
iedereen	veilig	en	zo	snel	moge-
lijk naar buiten komen.

Test uw vluchtroute met 
de gratis online vluchttest
Test op testjevluchtplan.nl hoe 
snel u bij brand uw huis kunt 
verlaten.	Beantwoord	de	vragen,	
oefen uw vluchtroute en binnen 
enkele minuten ontdekt u of u op 

tijd	uw	huis	uit	kunt	komen.	De	
online vluchttest is gratis. U kunt 
de vluchtroute via uw smartphone 
of tablet doen.
Meer	info:	testjevluchtplan.nl		■

Inspraakavond	nieuw	grondstoffenplan	
op	13	oktober	in	het	gemeentehuis

De	gemeente	Voorst	werkt	aan	de	ontwikkeling	van	een	nieuw	grond-
stoffenplan	vanaf	2024.	Aan	de	hand	van	de	uitkomsten	van	het	
afvalonderzoek	van	afgelopen	zomer	zijn	er	drie	scenario’s	gemaakt.	
Inwoners	van	de	gemeente	Voorst	zijn	van	harte	welkom	om	mee	te	
denken	en	praten	over	deze	drie	scenario’s	voor	het	nieuwe	grond-
stoffenplan.	Het	gaat	hierbij	over	huishoudelijk	afval	en	grondstoffen	
(zoals	pmd,	papier	en	gft).	

Wilt	u	meedenken	over	deze	scenario’s?	Dat	kan	op	donderdag	13	
oktober	aanstaande.	Er	zijn	drie	tijdsloten	tussen	17.00	en	21.30	uur.	
■	 Van	17.00	–	18.15	uur	voor	bewoners	van	appartementen.	
■	 Van	18.30	–	19.45	uur	voor	bewoners	van	laagbouw	woningen.		
■	 Van	20.00	–	21.15	uur	voor	bewoners	van	laagbouw	woningen.

Bent	u	er	ook	bij?
Stuur	dan	een	e-mail	voor	10	oktober	met	uw	naam/namen	en	bij	
welk	tijdslot	u	aanwezig	bent	naar:	grondstoffenplan@voorst.nl		■


