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Gemeentelijke informatie

Gladde wegen door modder maisoogst

Normaliter start de oogt pas in de 
laatste week van september en de 
eerste twee weken van oktober. 
Door de droogte van de afge-
lopen periode is de eerste mais 
ondertussen geoogst. Tijdens het 
oogsten van mais kan er modder 
op de weg komen. Vooral als het 
regent worden de vervuilde wegen 
glad en ontstaan er gevaarlijke 
verkeerssituaties. Weggebruikers 
moeten in deze periode daarom 
alert zijn op gladde (land)wegen.

Modderborden
De gemeente heeft afspraken 
gemaakt met de agrarische be-
drijven 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 open-
bare 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.  ■

gemeenteraad 
Openbare raadsvergadering maandag 19 september 
maandag 19 september 2022, aanvang 19.30 uur
raadszaal gemeentehuis, H.W. Iordensweg 17, Twello

Openbaar
Op 19 september gaan de raadsleden met elkaar in debat en neemt de raad besluiten. De 
raadsvergadering begint om 19.30 uur. U bent welkom om de vergadering bij te wonen van-
af de publieke tribune. Daarnaast kunt u online meekijken. Ga hiervoor naar https://voorst.
raadsinformatie.nl of scan de QR-code met uw smartphone of tablet. Later terugkijken kan ook. 

Onderwerpen
■ Aanwijzing en beëdiging van Dini Vriezekolk als griffier
■ Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven
■ Beëdiging van Jan Osinga als raadslid
■ Toetreding gemeente Brummen tot Tribuut
■ Aanbesteding accountantsdiensten 2023 tot en met 2026 
■ Bestemmingsplan brandweerkazerne Zuiderlaan, Twello
■ Mutatie fractievertegenwoordiger
■ Plaatsvervangend voorzitters voor de raad en leden van de werkgeverscommissie benoemen 
■ Instellen commissie benoeming wethouders
■ Benoeming en beëdiging wethouder Rosmarijn Boender
■ Bestemmingsplan Gravenstraat 7, Voorst
■ Convenant regionale samenwerking Maatschappelijke Opvang (MO) en Beschermd Wonen (BW) 
 Oost-Veluwe
■ Verordening nadeelcompensatie gemeente Voorst

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft bij de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken.

Informatie
In het raadsinformatiesysteem https://voorst.raadsinformatie.nl staan alle stukken die 
betrekking hebben op de vergaderingen van de gemeenteraad. Als u met uw smart-
phone of tabletcomputer de QR-code scant komt u direct bij de vergaderstukken.

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
■ maandag 3   oktober 19.30 uur ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
■ maandag 17 oktober 10.00 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. 

‘Tegels eruit, plant erin!’
Inwoners kunnen nu ook individueel meedoen

Het weer in Nederland wordt steeds extremer. Hevige regenbuien en 
lange periodes van hitte en droogte volgen elkaar op. Veel tuinen zijn 
ingericht met ‘steen’ in plaats van gras en aarde. Daardoor krijgen we 
steeds vaker te maken met problemen als hittestress en waterover-
last. Al die stenen verkoelen niet op een hete dag, en stenen laten 
ook geen water door wanneer het regent. Daarom adviseren we onze 
inwoners om (een aantal) tegels in hun tuin te vervangen door gras of 
planten. Hiermee voorkomt u wateroverlast en het is ook goed voor de 
biodiversiteit. De gemeente helpt u met de actie ‘Tegels eruit, plant 
erin’ waarvoor inwoners zich nu ook individueel kunnen aanmelden 
(de eerder gecommuniceerde voorwaarde van minimaal 7 adressen 
per straat is vervallen). 

Tegels eruit, plant erin
De gemeente helpt u met de actie ‘Tegels eruit, plant erin’:
■ Afvoer van de tegels. 
■ Afvoer van wit zand.
■ Leveren van bemeste tuinaarde.

Voorwaarden voor deelname aan ‘Tegels eruit, plant erin’:
■ Een foto van de betegelde tuin vooraf aanleveren en achteraf een 

foto van het resultaat van de actie ‘Tegels eruit, plant erin’. 
■ Per adres worden minimaal een paar tegels verwijderd. Deelname is 

ook mogelijk als u (een stukje) basaltsplit wil vervangen door planten. 

Dit regelt u zelf:
■ Stuur een e-mail naar 
 duurzaam@voorst.nl om u aan te melden. 
■ Zorg zelf voor tuinierspullen. 
■ Stuur minimaal 2 weken van tevoren een plan naar de gemeente, 

met daarin opgenomen:
■ Foto’s van de tegels (of basaltsplit) die verwijderd gaan worden 

(per locatie een foto) en geef daarbij aan om hoeveel m2 het gaat. 
■ Uw adres.
■ De plek waar de gemeente de tegels/het zand moet ophalen en 

eventueel de tuinaarde moet plaatsen. 
Deze actie ‘Tegels eruit, plant erin’ geldt het hele jaar. Er is echter 
wel een maximumbudget beschikbaar voor deze actie. Stuur daarom 
snel een e-mail om u aan te melden.  ■



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 5 september 2022 tot 
en met vrijdag 9 september 2022.

Bekendmakingen

Week 37: 14-9-2022

 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 belanghebbende re-
kening mee dat een ingediend 
bouwplan al behandeld kan zijn 
in een welstandsvergadering.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Vliegveld Teuge-de Zanden 57B in Teuge Houden AirFair Teuge op 10-9-2022 Toestemming verleend BW-2022-0213
Weiland tussen Molenallee 17 en 23 in Posterenk Houden van Wiekend-weiland Festival op 

30-9-2022, 1-10-2022 en 2-10-2022
Toestemming verleend BW-2022-0191

Winterakoniet 11 in Twello Houden buurtfeest Melding ontvangen BW-2022-0229
Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen
Dorpsstraat in Twello Melding lozing in de bodem of riolering buiten 

inrichtingen t.b.v. reconstructie
Melding ontvangen Z-HZ_MGBBI-2022-0012

Milieumelding
Nijverheidsstraat 36 in Twello Uitbreiden kantoor Melding ontvangen Z-MELD840-2022-000869
Omgevingsvergunning
Bandijk 3 in Terwolde Realiseren nieuwe rioolwaterzuivering Vergunning verleend (revisie) SXO-2021-0763
Bandijk 3 in Terwolde Bouwen bedrijfsgebouw Ontwerpvergunning SXO-2022-0137
de Kar 9 in Klarenbeek Verbouwen boerderij tot woonboerderij Vergunning verleend SXO-2022-0426
Enkweg 10A in Wilp Kappen 8 bomen Vergunning verleend SXO-2022-0421
Enkweg 56 in Voorst Vervangen dak schuur Aanvraag ontvangen SXO-2022-0485
Erve Troelstra, kavel 5 in Twello Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2022-0481
Fokkerstraat 9 in Teuge Bouwen schuur met overkapping en kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2022-0476
Koningin Julianastraat in Twello-perceel 9750B 
Twello

Bouwen 16 appartementen Proceduretermijn verlengd SXO-2022-0377

Kortenaerstraat 16 in Twello Uitbreiden kinderdagverblijf Proceduretermijn verlengd SXO-2022-0397
Middendijk 26A, B, C en D in Nijbroek Bouwen 4 schuurwoningen Vergunning verleend SXO-2022-0424
Middendijk 26E in Nijbroek Bouwen parkeerschuur Vergunning verleend SXO-2022-0429
Nijverheidsstraat 36 in Twello Uitbreiden bedrijfspand Proceduretermijn verlengd SXO-2022-0402
Oudhuizerstraat 35 in Klarenbeek Kappen boom Vergunning verleend SXO-2022-0419
Prins Bernhardstraat 8 in Twello Inrichten bouwplaats t.b.v. renoveren 164 woningen Aanvraag ontvangen SXO-2022-0482
Rijksstraatweg 103 in Twello Plaatsen 24 zonnepanelen Aanvraag ontvangen SXO-2022-0478
Sint Maartenserf 85 in Twello Uitbreiden woonkamers Proceduretermijn verlengd SXO-2022-0343
Twelloseweg 3A in Steenenkamer Bouwen schuur met veranda Aanvraag ontvangen SXO-2022-0479
Uiverstraat 30 in Teuge Aanleggen inrit Vergunning verleend SXO-2022-0456
Sloopmelding
Enkweg 56 in Voorst Verwijderen asbestdak schuur Melding ontvangen SXO-2022-0484
Ennestraat 37 in Steenenkamer Verwijderen asbestdak schuur Melding ontvangen SXO-2022-0480
Rembrandtstraat 2 in Twello Verwijderen golfplaten Melding ontvangen SXO-2022-0483
Tuinstraat 7 in Voorst Verwijderen asbest woning en bijgebouw Melding ontvangen SXO-2022-0474
Tijdelijke verkeersmaatregel
Afsluiten voor alle verkeer vanaf 30-9-2022  
17.00 uur tot 2-10-2022 21.00 uur: Molenallee, 
vanaf Enkweg tot aan huisnr. 42, in Posterenk

Wiekend-Weiland Festival Besluit genomen BW-2022-0191
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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.

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Altijd duurzame elektriciteit met een boerderijmolen
Grote agrarische bedrijven ge-
bruiken veel energie voor hun 
machines, de ventilatie, de koe-
ling en warm water. Met wind- 
en zonne-energie kan een groot 
deel van de benodigde energie 
gemakkelijk en duurzaam opge-
wekt worden. Een kleine windmo-
len, bijvoorbeeld, produceert net 
zoveel elektriciteit als een groot 
dak vol zonnepanelen. En met 
de nieuwe energieprijzen laat de 
molen zich goed terugverdienen. 
Daarom biedt het bestemmings-
plan ruimte om een boerderijmo-
len te plaatsen.

Goede opbrengst
Een boerderijmolen produceert 
dan wel minder stroom dan een 
grote windturbine, maar de op-
brengst evenaart al snel de op-
brengst van een flink dak met 
ongeveer 90 zonnepanelen. De 
opbrengst van de huidige gene-
ratie boerderijmolens is onder-
tussen al veel beter dan die van de 
eerste generatie boerderijmolens. 
Met de stijgende energietarieven 
verdient u de molen in 10 tot 14 
jaar terug. En de boerderijmolen 
is ook een perfecte aanvulling op 
zonnepanelen, omdat de molen 

ook bij slecht weer en ’s nachts 
draait. Daardoor produceert u al-
tijd duurzame elektriciteit!

Toekomst voor kleine 
windmolens
Tijdens gesprekken tussen de 
gemeente Voorst en bewoners 

Stoppen met roken, doe mee met Stoptober

Wilt u stoppen met roken? Doe 
dan mee met Stoptober en stop 
vanaf 1 oktober 28 dagen met 
roken. 
Iedereen die aan Stoptober wil 
meedoen, kan zich via stoptober.
nl inschrijven. En vanaf 21 sep-
tember is ook de bijbehorende 
gratis app te downloaden die 
vanaf 1 oktober dagelijks onder-
steuning biedt. 

Landelijke actie Stoptober
Meer dan vierhonderdduizend 
mensen deden de afgelopen ja-
ren mee, en bewezen hiermee dat 
Stoptober werkt. Met de positieve 
aanpak, ondersteuning per app en 
een grote online community, stop-
pen mensen door het hele land 
samen. Op deze manier houden 
stoppers het beter en langer vol. 
Meer informatie: stoptober.nl  ■

Wegafsluiting spoorwegovergang 
Holthuizerstraat Twello 
Op zaterdag 24 september 2022  is de spoorwegovergang in de 
Holthuizerstraat in Twello van 12.00 uur tot 19.00 uur afgesloten 
voor alle verkeer. Molhoek-CCT voert dan in opdracht van ProRail 
B.V. noodzakelijk onderhoud uit aan de spoorwegovergang op het 
baanvak Apeldoorn – Zutphen. 

Meer informatie
Wilt u als omwonende op de hoogte gehouden worden over de werk-
zaamheden aan het spoor? 
Via prorail.nl/omwonenden/check-het-spoorwerk-in-uw-buurt kunt 
u zich hiervoor aanmelden.  ■

Vaccineren tegen DTP-BMR
uitnodiging voor vaccinaties

bleek dat veel mensen kritisch 
zijn over grote windturbines in 
het landschap. Wel zien inwoners 
een toekomst voor kleine wind-
molens. Dat is begrijpelijk. De 
hoogte van een boerderijmolen is 
vergelijkbaar met een flinke boom 
en hij maakt nauwelijks geluid of 
slagschaduw. Binnen de gemeen-
te Voorst draaien nu al 2 kleine 
windmolens. 

Boerderijmolens toegestaan 
binnen bestemmingsplan
De gemeente Voorst heeft de 
plaatsing van boerderijmolens 
in het Bestemmingsplan buiten-
gebied mogelijk gemaakt. Een 
agrarisch bedrijf, mag binnen het 
agrarisch bouwvlak, in principe 1 
boerderijmolen plaatsen met een 
maximale ashoogte van 15 me-
ter. Wel moet u hiervoor vooraf 
een vergunning aanvragen via het 
omgevingsloket.nl

Heeft u Interesse in een boerde-
rijmolen? Neem dan contact op 
met een molenleverancier naar 
uw keuze. Heeft u vragen over het 
plaatsen van een boerderijmolen? 
Stuur dan een e-mail naar 
duurzaam@voorst.nl  ■

Jongens en meisjes geboren in 2013 
worden binnenkort uitgenodigd 
voor een DTP- en BMR-vaccinatie. 
Ook kinderen geboren in 2012 die 
de vaccinaties vorig jaar niet heb-
ben gehad, ontvangen een uitno-
diging. Een vaccinatie beschermt 
tegen ernstige en besmettelijke 
infectieziektes. De uitnodigingen 
worden verstuurd door het RIVM.

Dinsdag 11 oktober 
in Twello
De vaccinaties DTP-BMR worden 
door GGD Noord- en Oost-Gel-
derland gegeven op dinsdag 11 
oktober 2022 van 11.30 – 17.00 

uur. Adres: Sporthal Jachtlust aan 
het Jachtlustplein in Twello.

Inhaalvaccinaties
Dit najaar worden ook inhaalvac-
cinaties gegeven voor MenACWY, 
HPV en andere vaccinaties uit het 
Rijksvaccinatieprogramma. Voor 
kinderen onder de 18 jaar die één 
van deze vaccinaties gemist heb-
ben en deze alsnog willen ha-
len: neem contact op met GGD 
Noord- en Oost-Gelderland via 
088 443 3100 (werkdagen tus-
sen 8.00 en 12.00). Heeft u een 
eerste oproep voor één van bo-
venstaande vaccinaties ontvan-

gen en bent u verhinderd? Dan 
hoeft u niks te doen. Kinderen 
worden automatisch een tweede 
keer door het RIVM uitgenodigd. 
Er worden geen coronavaccina-
ties gegeven. Kijk op www.ggd-
nog.nl voor meer informatie over 
coronavaccinaties.

Meer informatie
Kijk op www.rivm.nl/dtp en
 www.rivm.nl/bmr voor meer 
informatie over DTP- en BMR-
vaccinatie. Heeft u vragen over 
vaccinaties? Ga naar 
www.rijksvaccinatieprogramma.nl/
vragen  ■


