
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	19	september	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	locogriffier,	Dini	Vriezekolk:	06	-	25	47	13	94.	
Als	u	algemene	vragen	voor	de	gemeente	Voorst	heeft	belt	u:	0571-27	99	11.	

Weg	naar	Voorst	tussen	De	Hoven	en	Empe	tijdelijk	dicht
werkzaamheden	aansluiting	rotonde	

 
Van	maandag	12	tot	en	met	vrij-
dag	 30	 september	 2022	 is	 de	
N345,	de	Weg	naar	Voorst	tussen	
De	Hoven	en	Empe	gesloten	voor	
verkeer.	De	provincie	Gelderland	
voert	in	die	periode	werkzaamhe-
den uit om de rotonde ter hoog-
te van de Tondensestraat aan te 
sluiten	 op	 de	Weg	 naar	 Voorst	
(N345).	En	ook	het	fietspad	wordt	
om	de	rotonde	heen	gelegd.	De	
rotonde maakt straks deel uit 
van	de	nieuwe	rondweg	N345	De	
Hoven/Zutphen. Tijdens de werk-
zaamheden	wordt	doorgaand	ver-
keer	 tussen	De	Hoven	en	Empe	
omgeleid	via	de	A1,	de	N348	en	
de	N345.	Fietsers	worden	tijdens	
de	werkzaamheden	aan	het	fiets-
pad bij de rotonde omgeleid naar 
de overkant van de weg. 

Rotonde	Weg	naar	Voorst
De	rotonde	is	al	in	juli	2021	door	
de provincie gerealiseerd ter 
hoogte van de Tondensestraat 
en	de	Weg	naar	Voorst.	Nu	wordt	
deze	rotonde	aangesloten	op	de	
huidige	provinciale	weg	(Weg	naar	
Voorst,	N345)	tussen	Empe	en	De	
Hoven.	Eind	2022	is	de	rondweg	
klaar en kan het verkeer vanaf de 
rotonde de rondweg op rijden. Tot 
die tijd blijft het verkeer vanaf de 
rotonde	via	de	woonwijk	De	Ho-
ven rijden. 

Omleiding doorgaand 
verkeer 
Tijdens	de	werkzaamheden	is	de	
Weg	naar	Voorst	afgesloten	voor	
doorgaand verkeer vanaf de Ka-
nonsdijk	in	De	Hoven	tot	aan	de	

Emperweg	in	Empe.	Dit	 is	nodig	
om	de	werkzaamheden	veilig	uit	
te voeren en om problemen te 
voorkomen met vrachtwagens die 
moeten	keren.	Doorgaand	verkeer	
moet rekening houden met een 
flinke	omleidingsroute.	Verkeer	
vanuit	Zutphen	of	Brummen	rich-
ting Apeldoorn wordt omgeleid 
via de nieuwe brug in Zutphen 
naar	de	A1.	Verkeer	vanuit	Apel-
doorn	richting	Zutphen	en	Brum-
men gebruikt de omleidingsroute 
via	de	A1,	N348	en	N345.	

Bestemmingsverkeer	en	
aanwonenden
Voor aanwonenden en bestem-
mingsverkeer	 is	 de	 Weg	 naar	
Voorst de gehele periode bereik-
baar	vanaf	De	Hoven	tot	en	met	
de	Sprabanenweg	(De	Hoven)	en	
vanaf	Empe	tot	aan	de	Tonden-
sestraat.	Het	wegvak	tussen	deze	
2	straten	is	volledig	afgesloten.	

Meer informatie
Kijk op gelderland.nl/N345-de-
hoven voor actuele informatie 
over	de	werkzaamheden	aan	de	
rondweg. Op bereikbaargelder-
land.nl staat actuele informatie 
over afsluitingen en omleidings-
routes.  ■

HERHALING:	Inloopbijeenkomst	over	
verkeersonderzoek	Twello	Noord	

Open	Monumentendag	zaterdag	10	september

Op	zaterdag	10	september	2022	
is het Open Monumentendag: het 
grootste culturele evenement van 
Nederland.	 Op	 deze	 dag	 wordt	
ook het cultureel erfgoed van de 
gemeente	Voorst	 in	het	 zonnetje	
gezet.	Tussen	10.00	uur	en	17.00	
uur	zijn	deelnemende	monumenten	
opengesteld	 voor	 publiek.	 En	
er vinden allerlei activiteiten, 
exposities en demonstraties plaats. 
Er	 is	ruimte	voor	ontmoeting	met	
een	 hapje	 en	 drankje	 en	 er	 zijn	
fietsroutes	beschikbaar.	

Thema	duurzaamheid	
Het landelijke thema van dit jaar 
is:	duurzaamheid	duurt	het	langst.	
Monumenten	 zijn	 in	 de	 basis	 al	
duurzaam.	Ze	bestaan	al	decennia,	
of	zelfs	eeuwenlang,	en	nog	steeds	
worden	ze	gebruikt.	Maar	hoe	zorg	
je ervoor dat een monument met de 
tijd meegaat en toekomstbestendig 
wordt	 zonder	 verlies	 van	 de	
bijzondere	 cultuurhistorische	
waarde? Open Monumentendag 
biedt de unieke kans om te 
ontdekken hoe het cultureel erfgoed 
in	de	gemeente	Voorst	volop	bezig	
is	met	verduurzaming.		

Fietsroutes	
Speciaal	voor	Open	Monumentendag	
zijn	er	twee	fietsroutes	ontwikkeld:	
een	 fietsroute	 in	 het	 noordelijke	
deel	en	een	fietsroute	in	het	zuide-
lijke deel van de gemeente Voorst. 
De	fietsroutes	beginnen	en	ein-

digen	bij	Natuurerf	De	Ziele	 (De	
Ziele	4	in	Twello)	en	voeren	langs	
alle opengestelde monumenten 
en	activiteiten.	In	de	voorgaande	
jaren	 zijn	 ook	 fietsroutes	 voor	
Open Monumentendag gemaakt. 
Kijk op www.bezoekvoorst.nl/
openmonumentendag voor een 
overzicht	van	de	fietsroutes.

Iedereen	is	welkom
Open Monumentendag is een 
jaarlijks evenement vol beleving 
en een leuk uitje voor jong en 
oud.	 Inschrijven	 is	 niet	 nodig.	
Activiteiten en deelnemende mo-
numenten	zijn	vrij	te	bezoeken	en	
bereikbaar	met	de	fiets,	 lopend	
en de auto. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over 
alles	wat	 te	zien,	 te	doen	en	te	
beleven is op de Open Monumen-
tendag in de gemeente Voorst op: 
www.openmonumentendag.nl en 
zoek	op:	Voorst	(gemeente,	Gel-
derland).		■

Morgenavond	 8	 september	
2022	 tussen	 19.30	 en	
21.30	 uur	 organiseren	 wij	
in het gemeentehuis een 
inloopbijeenkomst over het 
verkeersonderzoek	 in	 Twello	
Noord.	 Wij	 geven	 u	 graag	
informatie over de aanpak van 
het	onderzoek,	de	uitkomsten	
van nieuwe verkeerstellingen en 
de geconstateerde knelpunten in 
het gebied. Ook laten wij u de 
verkeerseffecten	van	de	nieuwe	
woningbouwontwikkeling	zien,	
doorgerekend	op	aangrenzende	
wegen en kruispunten. Tijdens 
de bijeenkomst is er natuurlijk 
de gelegenheid om al die 
informatie met ons te bespreken, 

met ons mee te denken over 
oplossingsrichtingen én uw 
reactie te geven.

Loop	binnen	wanneer	u	wilt
Wij	wijzen	u	er	graag	op	dat	de	
inloopbijeenkomst geen vast 
programma	 heeft.	 Dit	 doen	
wij	 bewust	 om	 het	 bezoek	 te	
spreiden,	zodat	wij	iedereen	goed	
te woord kunnen staan. Tussen 
19.30	en	21.30	uur	kunt	u	dus	
binnenlopen in het gemeentehuis 
wanneer u wilt. 

Op	 onze	 websi te 	 www.
voorst.nl/twello-noord staat 
meer informatie over het 
verkeersonderzoek.		■ 



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	22	augustus	2022	tot	
en	met	vrijdag	26	augustus	2022.

Bekendmakingen

Week	36:	7-9-2022

 
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 stap-
pen	schrijft	u	zich	 in.	U	ontvangt	
dan dagelijks per e-mail een over-
zicht	van	besluiten	en	andere	be-
richten die onder meer gemeenten, 
provincies en waterschappen via 
overheid.nl publiceren. U stelt het 
type bericht in en van welke organi-
satie	u	deze	berichten	wilt	ontvan-
gen.	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 bin-
nen 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.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Broodakker	33	in	Twello Houden	tuinfeest	op	1-10-2022 Melding ontvangen BW-2022-0226
Burgemeester	van	der	Feltzweg	56	in	Twello Houden	tuinfeest	op	30-9-2022 Melding ontvangen BW-2022-0225
Molendwarsstraat	50	in	Twello Houden verjaardagsfeest Melding ontvangen BW-2022-0228
Stobbenakker	in	Twello	vanaf	nr.	3	t/m	13 Houden	buurtbarbecue	op	24-9-2022	van	10.00-00.00	uur Melding ontvangen BW-2022-0227
Bestemmingsplan	(beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Oudhuizerstraat	4	in	Klarenbeek Wijzigen	woonbestemming	naar	agrarische	bestemming	mogelijk	maken Ontwerp NL.IMRO.0285.20313-OW00
Landweg	in	Klarenbeek Wijzigen	bestemming	van	enkele	agrarische	percelen	in	natuurbestemming	

rondom	de	Landweg	in	Klarenbeek,	de	percelen	worden	op	den	duur	
omgevormd tot natuur rondom de Klarenbeek

Vastgesteld NL.IMRO.0285.20318-VS00

Milieumelding
Nijverheidsstraat	36	in	Twello Uitbreiden kantoorruimte Melding ontvangen Z-MELD840-2022-000826
Wilpsedijk	2B	in	Wilp Vestigen	bedrijfsactiviteiten	in	ateliers	Houtzagerij Melding ontvangen Z-MELD840-2022-000825
Omgevingsvergunning
Bandijk	20	in	Terwolde Verbouwen veranda en schuur en nieuw bouwen klompenhok Vergunning verleend SXO-2022-0308
Broekstraat	30	in	Klarenbeek Verbouwen woonboerderij Vergunning verleend SXO-2022-0255
Dorpsstraat	1	in	Twello Plaatsen berging met veranda Vergunning verleend SXO-2022-0400
Dorpsstraat	1	in	Twello Verbouwen monument Vergunning verleend 

(revisie)
SXO-2021-0575

Ganzevlesweg	6	in	Teuge Verbouwen woning Vergunning verleend SXO-2022-0391
Oud	Lochemseweg	40	in	Wilp Bouwen	 werktuigenberging	 met	 potstal	 (wijzigingsaanvraag	 op	

SXO-2021-0555)
Vergunning verleend 
(revisie)

SXO-2022-0150

Oud	Lochemseweg	40	in	Wilp Kappen	15	bomen Aanvraag ontvangen SXO-2022-0469
Rijksstraatweg	61	in	Voorst Gebruiken	bedrijfswoning	en	bijbehorende	gronden	voor	particuliere	

bewoning
Vergunning verleend SXO-2022-0362

Schubertstraat	48	in	Twello Bouwen	veranda Aanvraag ontvangen SXO-2022-0473
Vaassenseweg	1	in	Terwolde Plaatsen	18	zonnepanelen	en	openslaande	deuren Vergunning verleend 

(revisie)
SXO-2022-0014

Vivaldistraat	1	in	Twello Bouwen	veranda	en	carport Aanvraag ontvangen SXO-2022-0471
Wellinkhofweg	14A	in	Terwolde Herbestemmen monumentale boerderij en schuur tot groepsaccommodatie Vergunning verleend 

(revisie)
SXO-2020-0292

Wilpsedijk	in	Wilp	-	perceel	A3062	Wilp Aanleggen	oeverzwaluwwand Aanvraag ontvangen SXO-2022-0475
Sloopmelding
Schoolstraat	10	in	Wilp Verwijderen asbest uit woning Melding ontvangen SXO-2022-0470
Enkweg	6	in	Wilp Verwijderen asbest uit woning Melding ontvangen SXO-2022-0472
Hoevenallee 3 in Terwolde Verwijderen asbest dak schuur Melding ontvangen SXO-2022-0477
Tijdelijke verkeersmaatregel
Afsluiten	voor	alle	verkeer	op	24-9-2022	
van	10.00	uur	tot	24.00	uur:	Stobbenakker	
vanaf	huisnummer	3	t/m	13	in	Twello

Buurtfeest	met	barbecue Besluit	genomen BW-2022-0227

Bezoek het gemeentehuis
alleen na telefonische afspraak
Bel ons eerst als u langs wilt komen, dan plannen
we een afspraak met u.

Veel producten kunt u ook online regelen op voorst.nl

Bel voor een
afspraak:

0571 - 27 99 11



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 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.

Inloopavond	toekomst	Schapenweide	Twello

Op	dinsdag	13	september	2022	
organiseert de gemeente Voorst 
in het gebied bij het Octagon (de 
locatie van de imkersvereniging 
aan	 de	 Burgemeester	 van	 der	
Feltzweg	2a	in	Twello)	van	19.00	
uur	tot	20.30	uur	een	inloopavond	
over de inrichting van de 
schapenweide en omgeving. U 
bent hartelijk welkom om uw 
mening en uw wensen voor dit 
gebied in te brengen. 

Waardevol,	groen	gebied.
De	 schapenweide	 is	 een	waar-
devol, groen gebied in de kern 
Twello. Het bestaat uit lanen, een 
aantal	weides	en	bospercelen.	De	
komende jaren moet de gemeente 
een aantal dingen aanpakken. Zo 
moet het raster rond de weide 
vernieuwd worden en moeten 
oude en versleten bomen vervan-
gen	worden.	Daarnaast	willen	we	

uitvoering geven aan het gemeen-
telijk	Programma	Groen.	Hierin	is	
het vergroten van de biodiversiteit 
een belangrijk speerpunt.  

Denk	mee	over	de	toe-
komst	van	de	Schapen-
weide
De	gemeente	denkt	graag	samen	
met bewoners, bedrijven en ver-
enigingen na over de toekomstige 
inrichting	van	dit	gebied.	Wat	zijn	
de	huidige	kwaliteiten?	En	hoe	ma-
ken we het gebied nog aantrekke-
lijker voor mens en dier? Heeft u 
hier	ideeën	over?	Dan	spreken	wij	
u graag tijdens de inloopavond op 
dinsdag	13	september.	

Vragen?
Heeft u vragen? Neem gerust con-
tact op met de gemeente Voorst en 
stuur een e-mail naar Marion Ne-
derbragt, gebiedsregisseur Natuur 
en	 Landschap:	 m.nederbragt@
voorst.nl  ■


