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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Raadsvergadering 4 juli 

Op maandag 4 juli heeft de gemeenteraad vergaderd. De vergadering kunt u terugkij-
ken in het raadsinformatiesysteem Politiek Portaal via voorst.raadsinformatie.nl.  In de 
kalender klikt u dan op de gewenste datum. Hier staan ook de besluiten die genomen 
zijn. U kunt ook met uw smartphone of tablet de QR-code scannen. 
Vragen over  Politiek Portaal? Neem dan contact op met de griffie via 0571-27 93 87.

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
De raad is na deze week met zomerreces. De eerste vergaderingen na het reces ziet u in het onder-
staande overzicht.
■ maandag 5 september 19.30 uur ronde-tafelgesprekken 
■ maandag 19 september 19.30 uur raadsvergadering

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 voor de gemeenteraad? Neem gerust contact op met de raadsgriffier, Bernadette Jansen: 
0571-27 92 17, of de locogriffier, Dini Vriezekolk: 0571-27 93 87.

Heeft u algemene vragen voor de gemeente Voorst? Bel dan 0571- 27 99 11

Uitnodiging bijeenkomst 11 juli 2022:
Presentatie resultaten leefbaarheidsonderzoek Twello 
De gemeente Voorst heeft in het 
voorjaar een leefbaarheidsonder-
zoek uitgevoerd onder de inwo-
ners van Twello. De vragen gingen 
onder andere over de sociale con-
tacten in de wijk en de behoefte 
aan ontmoetingsplekken en buurt-
activiteiten. De samenwerking met 
buurtgenoten en de gemeente op 
dit gebied kwamen ook aan bod. 
De resultaten zijn bekend en dit 
willen wij met u delen. 

Presentatie resultaten
Op maandag 11 juli van 19.30 
uur  tot 21.00 uur worden tijdens 
een bijeenkomst de resultaten van 
het leefbaarheidsonderzoek ge-
presenteerd. De bijeenkomst vindt 
plaats in het gemeentehuis aan de 
H.W. Iordensweg 17 in Twello.
Na de presentatie gaat de ge-

meente in gesprek met de aan-
wezige inwoners. 
We horen graag op welke manier 
inwoners van Twello betrokken 
willen zijn bij een vervolg. Het is 
belangrijk om samen een goede 
manier te vinden om in gesprek 
te blijven over alles wat er speelt 
in de wijk. 
Als afsluiting van de avond wor-
den de 5 winnaars van Horeca ca-
deaubonnen bekend gemaakt. De 
bonnen worden verloot onder de 
deelnemers van het onderzoek.   

Aanmelden bijeenkomst
Iedereen is van harte welkom om 
deel te nemen aan de bijeen-
komst. Aanmelden kan t/m 10 
juli door een mail te sturen naar 
c.frencken@voorst.nl of te bellen 
naar 0571-27 92 68. De contact-

persoon is Chris Frencken, coör-
dinator maatschappelijke initiatie-
ven bij de gemeente Voorst. 

Meer informatie
Wilt u de achtergrond van het onder-
zoek en onderzoeksvragen terug-
lezen? Kijk dan op www.voorst.nl/ 
leefbaarheidsonderzoektwello.  ■ 

Indrukwekkende bijeenkomst rondom 
beschermde status Molukse graven
Vorig jaar besloot de gemeente 
Voorst een kleine 80 Moluk-
se graven een beschermde sta-
tus te geven. De graven werden 
toegevoegd aan de gemeentelijke 
lijst van graven die van (cultuur)
historische betekenis zijn. In het 
kader hiervan bezocht burge-
meester Paula Jorritsma-Verkade 
zaterdagmiddag 2 juli een bijzon-
dere bijeenkomst op de gemeen-
telijke begraafplaats in Terwol-
de. Na afloop vond er in gebouw 
Lawa Mena in Twello een feeste-
lijke kennismaking plaats tussen 
de burgemeester en de Molukse 
gemeenschap.   

Geschiedenis
70 jaar geleden kwamen de eer-
ste Molukkers naar Nederland. Ze 
hadden in dienst van het Konink-
lijk Nederlandsch-Indisch Leger 
(KNIL) gevochten aan Nederlandse 
zijde tijdens de Indonesische On-
afhankelijkheidsoorlog (1945-
1949). Omdat de Molukse KNIL-
soldaten en hun families daar niet 
langer veilig waren, zag de Neder-
landse regering geen andere optie 
dan hen tijdelijk naar Nederland 
te brengen. Zij werden gehuisvest 
in 75 kampen, verspreid over het 
hele land. De omstandigheden in 
de Nederlandse kampen waren 
zwaar en de verwachting dat hun 
verblijf tijdelijk was, kwam niet uit. 
De Molukse bevolking voelde zich 
in de steek gelaten door de over-
heid. Er was veel leed, onbegrip 
en woede. Deze littekens zijn tot 
op de dag van vandaag nog voel-
baar in de Molukse gemeenschap.
 
Molukse gemeenschap in 
de gemeente Voorst
Ongeveer 400 personen, be-
staande uit KNIL-militairen met 
hun gezinnen (en enkele verzor-
gers), verbleven vanaf 1951 in 
het toenmalige ‘Kamp Teuge’. 
De contacten met de bestaande 
inwoners van Teuge waren vanaf 
hun komst warm. Ook toen de 
Molukkers vanaf begin jaren ’70 
verhuisden naar met name Twello, 
werden zij door de Voorster ge-
meenschap omarmd.
 
Erkend leed
Begin 2021 ondertekenden ruim 
100 burgemeesters van gemeen-
ten met een Molukse gemeen-
schap een brief gericht aan het 
kabinet. De burgemeester van de 
gemeente Voorst ondertekende 
de brief ook. In de brief werd om 
erkenning van het leed van Mo-
lukkers gevraagd. 

Het kabinet werd in de brief erop 
gewezen dat het geen vluchtelin-
gen, asielzoekers of migranten 
betrof, maar loyale militairen die 
in het Nederlandse leger hadden 
gediend. 

Zowel deze brief als de komst 
van Molukkers 70 jaar geleden 
naar Voorst, waren aanleiding 
voor de gemeente en de loka-
le Molukse gemeenschap om met 
elkaar in gesprek te gaan. Het 
beschermen van de Molukse gra-
ven werd hiervan de uitkomst. 
 
Burgemeester Jorritsma-
Verkade: “Trots op Mo-
lukse gemeenschap”
Op de begraafplaats in Ter-
wolde sprak de burgemeester 
afgelopen zaterdag de Molukse 
gemeenschap toe: “Met het be-
schermen van de Molukse gra-
ven erkennen we het aangedane 
leed. Een graf is een huis, waar-
voor we de plicht hebben er goed 
voor te zorgen. We kunnen niet 
hopen op een beter verleden. 
Maar met respect en aandacht 
voor de eigen geschiedenis en 
cultuur lukt het nieuwe genera-
ties vooruit te kijken naar een 
hoopvolle toekomst. Daar heb 
ik veel bewondering voor. Ik zie 
veel veerkracht en een grote ver-
bondenheid met elkaar. Ik ben 
trots op de Molukse gemeen-
schap”. Bij gebouw Lawa Mena 
werd vervolgens genoten van een 
gezamenlijke maaltijd en was er 
volop ruimte om vragen te stel-
len en nader kennis te maken 
met elkaar.  ■



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 27 juni 2022 tot en met 
vrijdag 1 juli 2022.

Bekendmakingen

Week 27: 6-7-2022

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Dorpsstraat in Wilp Standplaatsvergunning Besluit genomen Z-22-05947_2022-32511

Ganzeboomsland 4 in Twello Tuinfeest op 6-8-2022 van 17.00-00.30 uur Melding ontvangen BW-2022-0174

Knibbelallee 3 in Wilp Zomer in Gelderland op 12-8-2022 Toestemming verleend BW-2022-0172

Offenbachstraat 16 in Twello Buurtfeest op 27-8-2022 van 12.00-00.00 uur Melding ontvangen BW-2022-0177

Voorsterklei, weiland naast Kerkstraat 29 in Voorst Plattelandsfair op 18-9-2022 Toestemming verleend BW-2022-0170

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Beleidsregels afwegingskader gebruikelijk hulp 
Jeugdwet gemeente Voorst

Vastgesteld Z-22-05510_2022-32871

Gemeente Voorst Beleidsregel subsidie voor duurzaamheids-
initiatieven in de gemeente Voorst

Vastgesteld Z-22-02512_2022-33416

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

De Kar 11B in Klarenbeek Vormverandering bouwvlak Vastgesteld NL.IMRO.0285.20314-VS00

Milieumelding

Enkweg naast nr. 35 in Voorst - 
kad. perceel 3883E Voorst

Bouwen opslag hal Melding ontvangen Z-MELD840-2022-000603

Omgevingsvergunning

Basseltlaan 9 in Twello Uitbreiden woning Vergunning verleend SXO-2022-0299

Bekendijk 2A in Terwolde Bouwen bed & breakfast en stal Vergunning verleend SXO-2022-0225

De Riete in Voorst - kad. percelen K289 
en K630 Voorst

Aanleggen voedselbos Ontwerpvergunning SXO-2021-0737

Dorpsstraat in Terwolde - kad. percelen 2654D 
en 2478D Nijbroek

Nieuwbouwen vrijstaande woning Aanvraag ontvangen SXO-2022-0354

Enkweg 22 in Wilp Plaatsen 24 zonnepanelen in grondopstelling Vergunning verleend SXO-2022-0258

Lathmerweg 7H in Wilp In gebruik nemen zorggebouw tijdelijke 
huisvestiging Oekraïense vluchtelingen

Aanvraag ontvangen SXO-2022-0365

Leusvelderweg 2 in Voorst Plaatsen 30 zonnepanelen in veldopstelling Aanvraag ontvangen SXO-2022-0353

Rijksstraatweg 34 in Twello Verplaatsen inrit Aanvraag ontvangen SXO-2022-0360

Rijksstraatweg 61 in Voorst Gebruiken bedrijfswoning en bijbehorende 
gronden voor particuliere bewoning

Aanvraag ontvangen SXO-2022-0362

Schadewijkpad 10 in Twello Kappen boom Vergunning verleend SXO-2022-0250

Uiverstraat 32 in Teuge Aanleggen inrit Vergunning verleend SXO-2022-0348

Zeedijk 11 in Nijbroek Wijzigen milieu-inrichting en realiseren 
mestkelder onder (nog te bouwen) jongveestal

Aanvraag ontvangen SXO-2022-0359

Overig

Ennestraat 35 in Steenenkamer Verkoop gemeentegronden Voornemen om verkoop-
overeenkomst te sluiten

Z-22-04080_2022-34219

Sloopmelding

Deventerweg 29 in Voorst Verwijderen asbest dakbeschot Melding ontvangen SXO-2022-0349

Kervelstraat 25 in Voorst Verwijderen asbest uit woning Melding ontvangen SXO-2022-0351

Middendijk 69 in Nijbroek Verwijderen asbest golfplaten Melding ontvangen SXO-2022-0355
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Telefonische bereikbaarheid:
Klant Contact Centrum: maandag t/m donderdag van 
8.30-17.00 uur, op vrijdag tot 14.00 uur.

Maatschappelijke ondersteuning 
(bijvoorbeeld WMO, Werk & Inkomen en Centrum voor Jeugd en Gezin)
maandag t/m vrijdag van 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:
Op afspraak geopend van maandag t/m vrijdag van 
8.30-14.00 uur. Op maandagavond van 17.00-20.00 uur.

Afhalen documenten
Op afspraak bij het servicepunt van maandag t/m donderdag van
8.30-17.00 uur en op vrijdag tot 14.00 uur. 
Op maandagavond van 17.00-20.00 uur.

 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 de receptie 
in het gemeentehuis. Wij helpen 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? Dat is mo-

gelijk op overheid.nl. 

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) ma-
ken wij op voorst.nl bekend.

Volgens artikel 12 van de Woning-
wet is deze vergadering openbaar. 
Wilt u hierbij aanwezig zijn? Dan 
horen wij dat graag van u. 

Houd er als derde belangheb-
bende voor de goede orde ook 
rekening mee dat een ingediend 
bouwplan al behandeld kan zijn in 
een welstandsvergadering.

Verkeersbesluit

Ter hoogte van:
De Afslag in Twello 
de Zanden 94 in Teuge
Everwijnstraat 53 in Terwolde
Lenteklokje 3 in Twello
Middendijk 43A in Nijbroek
Molenallee 53 in Wilp
Sparrenweg 4 in Klarenbeek
Stationsplein in Twello
Wilhelminaweg 2 in Voorst

Aanwijzen parkeervoorzieningen  
parkeergelegenheid alleen bestemd voor  
elektrische voertuigen met gebruik van de 
laadpaal

Besluit genomen

Z-22-03806_2022-27654 
Z-22-03806_2022-27683 
Z-22-03806_2022-27636 
Z-22-03806_2022-27646 
Z-22-03806_2022-27458 
Z-22-03806_2022-27658 
Z-22-03806_2022-27659 
Z-22-03806_2022-27655 
Z-22-03806_2022-27663

Gravenstraat-Heuvelderweg in Voorst Instellen verplichte rijrichting voor voertuigen 
langer dan 10 m

Besluit genomen Z-22-06259_2022-33590

Eerste “jawoord” in de nieuwe raadszaal Op 1 juli om 13.30 uur vond de 
eerste huwelijksvoltrekking plaats 
in de nieuwe raadszaal van het 
gemeentehuis in Twello. Vooraf-
gaand aan de huwelijksceremonie 
werd de raadszaal eerst omgeto-
verd tot een prachtige trouwlo-
catie. Bloemen, een persoonlijke 
boodschap op het scherm en een 
intieme setting in de cirkel van 
de raadszaal maakte het plaatje 
compleet. 
Het schitterende bruidspaar met 
familie en vrienden werd verwel-

komd door buitengewoon amb-
tenaar van de burgerlijke stand 
(babs) Rinet Brinks. Na het vol-
mondige jawoord en het enthou-
siaste applaus werd het bruids-
paar gefeliciteerd door wethouder 
Conny Bieze. 
Wilt u ook trouwen op deze schit-
terende locatie in het gemeen-
tehuis? Of meer informatie over 
trouwen in de gemeente Voorst? 
Neem dan contact op met de af-
deling burgerzaken op telefoon-
nummer 0571 27 92 13 of stuur 

een mail naar 
burgerzaken@voorst.nl  ■


