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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Digitale ronde-tafelgesprekken op maandag 24 en 
dinsdag 25 januari 2022 vanaf 18.00 uur 
afwijkende dag en tijd

Op maandag 24 en dinsdag 25 januari 2022 houdt de gemeenteraad ronde-
tafelgesprekken. De beide bijeenkomsten zijn digitaal en beginnen om 18.00 
uur. Met de ronde-tafelgesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van de 
onderwerpen die op de agenda staan. Raadsleden stellen vragen aan insprekers 
en het college. Dat doen ze als voorbereiding op de raadsvergaderingen van 31 
januari en 7 februari 2022.

Deelnemen
U kunt digitaal deelnemen aan een ronde-tafelgesprek. Wilt u inspreken en uw 
mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat? Stuur dan voor vrijdag 
21 januari 2022 12.00 uur een e-mail naar raad@voorst.nl. Na de ontvangst van 
uw e-mail neemt de griffie contact met u op. Elke inspreker krijgt maximaal 3 
minuten tijd om een opvatting te geven. Reageert u liever schriftelijk? Stuur dan 
een e-mail met uw reactie naar raad@voorst.nl.  

Digitale publieke tribune
De gemeenteraad laat de bespreking live streamen. U kunt de ronde-tafelgesprek-
ken volgen via https://voorst.raadsinformatie.nl/. Klik op de datum 24 januari 
2022 of 25 januari 2022 en daarna op ‘live’. Zo ziet u ook alle stukken die op de 
agenda staan. 

Agenda
Maandag 24 januari 2022 vanaf 18.00 uur:

 Burgerinitiatief Stookvrij Voorst
 De initiatiefnemers van het burgerinitiatief Stookvrij Voorst zien graag dat de 

gemeenteraad van Voorst een verbod invoert voor het stoken van hout bij mistig 
en windstil weer. Het burgerinitiatief heeft ongeveer honderd handtekeningen 
verzameld om dat verzoek te ondersteunen. Het burgerinitiatief pleit voor het 
opnemen van een verbod in de algemeen plaatselijke verordening. De initia-
tiefnemers wensen dat de gemeente zo’n  verbod vervolgens gaat handhaven. 

 De initiatiefnemers lichten hun initiatief toe in het ronde-tafelgesprek. Daarna 
vraagt de raad eerst om advies aan het college. Het verzoek van het burger-

 initiatief Stookvrij Voorst komt dan later nog een keer terug in het ronde-
tafelgesprek en zal daarna in een raadsvergadering worden besproken, dus 
niet op 31 januari of 7 februari 2022.

 Bestemmingsplan Nieuw Basselt en Fliertlanden, Twello
 Het college van burgemeester en wethouders heeft het bestemmingsplan Nieuw 

Basselt en Fliertlanden Twello opgesteld. Dat bestemmingsplan maakt onder 
meer de bouw van 289 woningen aan de noordkant van Twello mogelijk.

 Burgemeester en wethouders hebben in maart 2021 inloopsessies georgani-
seerd. Het college heeft in september/oktober 2021 het ontwerp voor het be-
stemmingsplan ter inzage gelegd. De gemeente heeft 37 reacties (zienswijzen) 
op het ontwerp ontvangen.

 Burgemeester en wethouders hebben voor de gemeenteraad een reactie op 
de ingediende zienswijzen opgesteld. Het college heeft het ontwerp bestem-
mingsplan gewijzigd, een beeldkwaliteitsplan en een exploitatieplan opgesteld 
en vraagt de gemeenteraad om voor de uitvoering van dit plan een krediet van 
€ 28.520.075 exclusief btw beschikbaar te stellen. Het is de gemeenteraad die 
een bestemmingplan vaststelt en een krediet beschikbaar stelt. 

Agenda
Dinsdag 25 januari 2022 vanaf 18.00 uur:

 Masterplan Bussloo
 Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken bij de ont-

wikkeling van Bussloo tot een volwaardige, aantrekkelijke en recreatieve plek. 
In 2018 heeft de gemeenteraad daarom gevraagd. Samen met de twee andere 
trekkers van dit project heeft de gemeente besloten te stoppen met de samen-
werking. Het college bekijkt of de gevraagde ontwikkeling nog op een andere 
manier mogelijk is. Initiatieven blijven mogelijk binnen de bestaande kaders.

 Actualiseren beleidsregels subsidie ouderenwerk
 In de gemeente Voorst organiseren niet alleen ouderensosen en ouderenbonden 

activiteiten voor inwoners op leeftijd. Ook vrijwilligersinitiatieven verzorgen 
inloopvoorzieningen. Burgemeester en wethouders willen die initiatieven struc-
tureel subsidie gaan geven. Daarvoor is een wijziging van het beleid nodig. Het 
college informeert de raadsleden daarover. Zo krijgen raadsleden de gelegen-
heid om daar iets van te vinden. 

 Uitgangspuntennota 2023 GGD Noord- en Oost- Gelderland (GGD NOG)
 De gemeente Voorst werkt met andere gemeentes samen in onder andere de GGD 

NOG. Dat samenwerkingsverband heeft de gemeenteraad laten weten wat de uit-
gangspunten voor de begroting 2023 zullen zijn. De gemeenteraad kan met een 
zienswijze eigen beleidsmatige en financiële aandachtspunten aan de GGD NOG 
duidelijk maken. Het college adviseert de raad om geen zienswijze in te dienen.  

Informatie en volgen
Alle stukken die betrekking hebben op deze agendapunten kunt u inzien op 
https://voorst.raadsinformatie.nl/ of via de (gratis) app Politiek Archief (voor tablets). 
De QR-code leidt uw smartphone en tablet direct naar de vergaderstukken. 
De ronde-tafelgesprekken kunt u digitaal in beeld en geluid volgen via 
https://voorst.raadsinformatie.nl/. Klik eerst in de kalender op de ronde-tafelgesprek-
ken van 24 januari 2022 of 25 januari 2022 en daarna op ‘live’. 
Vragen of suggesties? Neem gerust contact op met Bernadette Jansen (griffier): 
0571-27 92 17 of Dini Vriezekolk (locogriffier): 0571-27 93 87.

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?    
Laat u zelf horen bij de lokale politiek. Dat is op meerdere manieren mogelijk. Benader 
raadsleden, praat mee in de ronde-tafelgesprekken of stuur een e-mail of brief naar 
de raad:  raad@voorst.nl of Postbus 9000, 7390 HA Twello.
U kunt de gemeenteraad volgen via het twitteraccount: @RaadVoorst.

Contact met de raadsfracties
U kunt telefonisch of per e-mail contact opnemen met de raadsleden en raadsfracties. 
Op www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling staat meer Infor-
matie over de fracties en de raadsleden. 
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de onderstaande contactpersonen van de 
raadsfracties:
 Robin Hafkamp, fractievoorzitter Gemeente Belangen, via r.hafkamp@voorst.nl 
 of 06-53 11 65 06
 Emiel de Weerd, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, via e.deweerd@voorst.nl  
 of 06-13 46 48 23
 Bertine Grevinga, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, via b.grevinga@voorst.nl 
 of 06-15 41 54 47
 Jürgen Wolff van Wülfing, fractievoorzitter CDA, via j.wolffvanwulfing@voorst.nl  
 of 06-43 90 39 27
 Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, via p.jonkman@voorst.nl of 0571-23 82 62
 Arend Jansen, fractievoorzitter Voortvarend Voorst, via a.jansen@voorst.nl 
 of 06-50 66 66 01
 Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann, via m.suelmann@voorst.nl 
 of 06-37 31 54 22

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

Vergaderingen
Vanwege de coronamaatregelen vergadert de gemeenteraad momenteel digitaal. 
De digitale vergaderingen zijn via een livestream te volgen. Ga naar 
https://voorst.raadsinformatie.nl en klik op de juiste datum en daarna op ‘live’. 

De komende bijeenkomsten van de raad zijn op:
 maandag 24 januari 2022   vanaf 18:00 uur ronde-tafelgesprekken
 dinsdag 25 januari 2022  vanaf 18:00 uur ronde-tafelgesprekken 
 maandag 31 januari 2022   vanaf 19:30 uur raadsvergadering
 maandag 7 februari 2022   vanaf 19:30 uur raadsvergadering

E-mailservice raadsstukken
Met de e-mailservice ontvangt u een directe link naar de vergaderstukken. Stuur een 
e-mail naar raad@voorst.nl om u aan te melden voor de e-mailservice.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met raadsgriffier Bernadette Jansen: 
0571-27 92 17, of de locogriffier Dini Vriezekolk: 0571-27 93 87.
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Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Middendijk 26 in Nijbroek Herontwikkeling voormalig agrarisch perceel Ontwerp NL.IMRO.0285.20300-OW00 

Veluwsedijk 55 in Nijbroek Toevoegen functieaanduiding plattelandsbedrijf 
en positieve bestemming kleinschalige handel in 
trekkers en veevoer

Vastgesteld NL.IMRO.0285.20294-VS00

Omgevingsvergunning

Abraham Kuyperstraat in Twello 
kad. perceel B9752 Twello

Kappen 10 bomen Vergunning verleend SXO-2021-0748

Ardeweg 2 in Wilp Uitbouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0771

Bachstraat in Twello Kappen 10 esdoorns Vergunning verleend SXO-2021-0709

Broekstraat 41 in Klarenbeek Uitbouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0773

de Zanden 107 in Teuge Bouwen hangar Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0691

Hartelaar 13A in Twello Kappen 6 beuken Vergunning van rechtswege verleend SXO-2021-0505

Kerkstraat 2 in Voorst Kappen walnotenboom en snoeien bomen 
op terrein en kant van openbare weg

Vergunning verleend SXO-2021-0588

Koningin Julianastraat Twello - kad.
perceel B9750 Twello

Verplanten 1 boom Vergunning verleend SXO-2021-0749

Lange Klarenbeekseweg in Voorst 
kad. perceel K268 Voorst

Ophogen grond Vergunning verleend SXO-2021-0678

Lochemsestraat 9 in Terwolde Kappen populier Vergunning van rechtswege verleend SXO-2021-0511

Mulderserf in Twello Kappen 3 kersenbomen Vergunning verleend SXO-2021-0710

Rijksstraatweg 75A in Twello Kappen 2 eiken Vergunning geweigerd SXO-2021-0590

Rijksweg A1 De Paal 932 in Wilp 
kad. perceel R345 Voorst

Bouwen overkapping voor snelladers 
(zuidelijke kant)

Aanvraag ontvangen SXO-2022-0002

Troelstralaan in Twello - kad. percelen 
B6219 en B9754 Twello

Kappen 13 bomen Vergunning verleend SXO-2021-0747

Verdistraat en Thorbeckelaan in Twello Kappen 3 bomen Vergunning verleend SXO-2021-0708

Voordersteeg in Twello Kappen 2 populieren Vergunning verleend SXO-2021-0711

Overig

Gemeente Voorst Toekenning subsidie Burgers met Energie Besluit genomen Z-21-12925_2021-70717

Gemeente Voorst Vaststelling subsidie VluchtelingenWerk 
Oost Nederland 2022 

Besluit genomen Z-21-00134_2022-00404

Sloopmelding

Bongerdskamp 6A in Voorst Slopen schuur Melding ontvangen SXO-2022-0007

Broekstraat 41 in Klarenbeek Gedeeltelijk slopen woning voor uitbreiding Melding ontvangen SXO-2021-0772

Parallelweg 1 in Twello Verwijdering asbestdak schuur Melding ontvangen SXO-2021-0770

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 3 januari 2022 tot en 
met vrijdag 7 januari 2022.

Bekendmakingen

Week 2: 12-1-2022

 Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk dan 
op overheid.nl, onder Beleid & 
regelgeving en ga naar de pagi-
na 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. 

Op overuwbuurt.overheid.nl kunt 
u zich aanmelden voor een e-
mailservice. Met enkele stappen 
schrijft u zich in. U ontvangt dan 
dagelijks per e-mail een overzicht 
van besluiten en andere berich-
ten 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 opzich-
te van uw adres aan te geven. U 
krijgt dan bericht over de actuele 

locatiegebonden bekendmakin-
gen/publicaties 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 (Hietwei-
deweg 20). 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 belang-
hebbende rekening mee dat 
een ingediend bouwplan al 
behandeld kan zijn in een 
welstandsvergadering.
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Inzameling kerstbomen

Op vrijdag 14 januari 2022 kunt 
u tussen 15.00 uur en 18.00 uur 
gratis uw kerstboom inleveren bij 
het inzamelpunt van Circulus-
Berkel bij Sportpark Zuiderlaan, 
Zuiderlaan 5 in Twello. U kunt 
dan ook uw klein chemisch afval 
inleveren.
 
Let op! Verwijder de pot en alle 
versiering van uw kerstboom. Bij 
het inleverpunt staat een inza-
melwagen klaar, waar u de boom 
zelf in gooit. Bomen mogen een 
maximale stamdikte van 15 cm 
hebben. Heeft u een erg grote 
boom, dan kunt u deze eventueel 

thuis in handzame stukken zagen. 
Op het inleverpunt is geen zaag 
aanwezig. 

Tip: De lege pot van de kerstboom 
mag niet bij het pmd. De potten 
geven door het formaat pro-
blemen in de sorteerinstallatie, 
waar het pmd in verwerkt wordt. 
Doe uw lege pot bij het restaf-
val of lever het gratis in als hard 
kunststof bij een Recycleplein van 
Circulus-Berkel.

Inzameling KCA
U kunt op 14 januari ook kleine 
hoeveelheden KCA (niet meer 
dan één doos vol) inleveren bij 
de chemokar. Onder klein che-
misch afval (KCA) verstaan we 
huishoudelijk afval waar chemi-
sche stoffen in zitten die scha-
delijk zijn voor de gezondheid en 
het milieu. Voorbeelden zijn lege 
batterijen, accu’s, verfpotten en 
resten schoonmaakmiddelen of 
olieproducten.

Meer informatie: 
www.circulus-berkel.nl  ■

Eénrichting looproute op de weekmarkt

Tijdens de vrijdagmarkt in Twello 
moeten bezoekers zich weer aan de 
éénrichting looproute houden. Deze 
looprichting staat met bewegwijze-
ring aangegeven. Op deze manier 
is het gemakkelijker om een veilige 
afstand van elkaar te houden.

Bezoek de weekmarkt 
alleen
Bezoek de markt zoveel mogelijk 
alleen, dus niet in gezelschap. Volg 
deze oproep in het belang van uw 
eigen gezondheid en die van uw 
medemens.

Veiligheidsmaatregelen
Verder gelden ook de volgende 
maatregelen op de markt:

 Het openbaar toilet is gesloten 
voor publiek.

 Eet en drink niet op het marktplein.
 Houd anderhalve meter
 afstand van elkaar en van  onze 

marktlieden.
 Ga niet in groepjes bij elkaar 

staan.
 Voorkom drukte bij de kramen. 
 Betaal bij voorkeur met pinpas/

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

of koorts of griepverschijnselen 
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 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

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


