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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Besluitenlijst raadsvergadering 8 juni
Besluiten
■	 Conny	Bieze-van	Eck,	Bert	Visser	en	Peter	Wormskamp	zijn	benoemd	tot	wethouder.

Verworpen	motie
■	 De	motie	 ‘Keuze	 en	 koers	 in	 collegeprogramma’	 van	Gemeente	 Belangen.	Deze	motie	 is	 
verworpen	met	6	stemmen	voor	(Gemeente	Belangen,	D66)	en	12	stemmen	tegen	(CDA,	VVD-
Liberaal	2000,	Voortvarend	Voorst,	PvdA-GroenLinks,	SGP).

Informatie
Scan	de	QR-code	met	uw	tablet	of	smartphone	om	direct	bij	de	vergadering	van	
8	juni	te	komen.	Hier	vindt	u	de	besluitenlijst	en	heeft	u	de	mogelijkheid	om	de	
videotulen	te	bekijken.	Het	is	ook	mogelijk	om	via	voorst.raadsinformatie.nl	bij	de	
vergadering	te	komen.	In	de	kalender	klikt	u	dan	op	de	gewenste	datum.	
Heeft	u	vragen?	Neem	gerust	contact	op	met	de	raadsgriffier,	Bernadette	Jansen:	
0571-27	92	17	of	raad@voorst.nl

Raadsvergadering	13	juni

Op	maandag	13	juni	heeft	de	gemeenteraad	vergaderd.	
Via	voorst.raadsinformatie.nl	in	het	raadsinformatiesysteem	Politiek	Portaal	kunt	
u	de	videotulen	van	deze	vergadering	terugkijken.	Klik	hiervoor	in	de	kalender	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:	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-tafelgesprek-
ken	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	27	juni		 19.30	uur	 ronde-tafelgesprekken	(gemeentehuis	Twello)
■	 maandag	4	juli	 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
■	 Arend	Jansen,	fractievoorzitter	Voortvarend	Voorst:	a.jansen@voorst.nl	en	06-50	66	66	01
■	 Emiel	de	Weerd,	fractievoorzitter	VVD-Liberaal2000:	e.deweerd@voorst.nl	en	06-19	32	24	45
■	 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	raadsgriffier,	Bernadette	Jansen:	0571-27	92	17,	
of	de	locogriffier,	Dini	Vriezekolk:	0571-27	93	87.

Verkeersonderzoek	met	camera’s	in	Twello

Verduurzaming	agrarische	bedrijven

Verkeerskundig	adviesbureau	Bo-
noTraffics	voert,	in	opdracht	van	
de	Gemeente	Voorst,	verkeerstel-
lingen	uit	op	enkele	kruispunten	
in	 Twello.	Met	 behulp	 van	 ca-
mera’s	worden	 de	 verkeersbe-
wegingen	in	beeld	gebracht.	Met	
de	camerabeelden	observeren	en	
analyseren	we	verkeerssituaties.	
We	 registreren	geen	kentekens	
of	andere	persoonsgegevens.	Na	
afronding	van	het	onderzoek	ver-
nietigen	we	alle	camerabeelden.	

Op	donderdag	23	juni	2022	zijn	
de	camera’s	actief	op	de	volgende	

kruispunten:
■	Rijksstraatweg	(N344)	–	
	 Koningin	Wilhelminaweg;
■	Rijksstraatweg	(N344)	–	
	 Parkelerweg;
■	Rijksstraatweg	(N344)	–	
	 Kruisweg;
■	Terwoldseweg	(N792)	–	
	 Hunderenslaan;	
■	Vaassenseweg	(N792)	–	
	 Bekendijk.

Heeft	u	vragen	over	het	onder-
zoek?	 Neem	 gerust	 contact	 op	
met	 de	 gemeente	 Voorst,	 Jelle	
Koopman:	0571-279	394.		■

Burgers	met	Energie	ondersteunt	
agrarische	 ondernemers	 in	 de	
gemeenten	Voorst	en	Apeldoorn	
met	de	verduurzaming	van	hun	
bedrijf.	Met	behulp	van	een	ener-
giescan	wordt	gekeken	naar	de	
mogelijkheden	voor	energiebe-
sparing	en	het	duurzaam	opwek-
ken	van	energie.	Samen	met	de	
ondernemer	werkt	Burgers	met	
Energie	aan	een	plan	van	aanpak.	
En	 met	 uitvoeringsbegeleiding	
worden	de	eerste	stappen	gezet.	

Naast	de	realisatie	van	duurzame	
plannen	voor	individuele	bedrij-
ven	 zoekt	 Burgers	met	 Energie	
ook	 naar	 mogelijkheden	 voor	
samenwerking.	 Door	 bedrijven	
energetisch	aan	elkaar	te	koppe-
len	ontstaan	nieuwe	kansen	voor	
de	 oprichting	 van	 zogenaamde	
Energy	Hubs.	En	ook	mogelijk-
heden	 om	gezamenlijk	 energie	
op	te	slaan	en	om	nieuwe	ener-
giebronnen	zoals	waterstof	te	ge-
bruiken.	Samen	met	de	agrariërs	
kijkt	Burgers	met	Energie	vooruit	
naar	het	 ‘agrarische	bedrijf	van	
de	 toekomst’	waarin	duurzame	

oplossingen	integraal	onderdeel	
zijn	van	de	bedrijfsvoering.

Dit	project	komt	mede	tot	stand	
met	 subsidie	 van	 de	 Provincie	
Gelderland	 en	 de	 Gemeenten	
Voorst	en	Apeldoorn.	Agrariërs	
kunnen	met	een	kleine	eigen	bij-
drage	deelnemen	aan	het	project.	
De	Energiescan	wordt	uitgevoerd	
door	DOORadvies	uit	Borculo.

Meer	weten?	
Op	 burgersmetenergie.nl	 staat	
meer	 informatie.	 Aanmelden	
kan	 eenvoudig	 door	 te	 mailen	
naar	 info@burgersmetenergie.
nl	of	neem	telefonisch	contact	op	
met	Wilco	Hekkert:	
06-22	85	27	10.		■

Extra	afspraakmogelijkheden	aanvraag	paspoort/identiteitskaart

De	komende	maandagavonden,	20	en	27	juni,	zijn	er	extra	mogelijkheden	beschikbaar	gekomen	om	
een	afspraak	te	plannen	voor	het	aanvragen	van	paspoorten	en	identiteitskaarten.		
Kijk	op	voorst.nl	naar	de	beschikbare	momenten	en	plan	uw	afspraak	in.		■

Benoeming	lid	van	de	raad	van	
de	gemeente	Voorst
De	 heer	 J.A.J.	 (Joost)	 van	 Hoof	
(wonende	 in	 Terwolde)	 is	 be-
noemd	 tot	 raadslid	 van	de	ge-
meente	 Voorst.	 Dit	 heeft	 de	
voorzitter	van	het	centraal	stem-
bureau,	voor	de	verkiezing	van	de	
gemeenteraadsleden	van	Voorst,	
volgens	artikel	W7	van	de	Kies-
wet	bekend	gemaakt	op	maandag	

13	 juni	2022.	De	vacature	voor	
raadslid	is	ontstaan	nadat	voor-
malig	 raadslid	de	heer	L.	 (Bert)	
Visser	op	woensdag	8	juni	2022	
benoemd	is	tot	wethouder.	
Plaats:		 TWELLO
Datum:		maandag	13	juni	2022	
De	voorzitter	voornoemd,
P.	Jorritsma	-	Verkade  ■



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	6-6-2022	tot	en	met	
vrijdag	10-6-2022.

Bekendmakingen

Week	24:	15-6-2022

Adres Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Bosweg 14 in Klarenbeek Feestavond op 17-6-2022 Toestemming verleend BW-2022-0136

Bottenhoekseweg 8A in Teuge Bruiloft Melding ontvangen BW-2022-0166

Everwijnstraat 20 in Terwolde BVO voetbalwedstrijden Toestemming verleend BW-2022-0138

Lindelaan 19 in Twello Verjaardagsfeest op 11-6-2022 Toestemming verleend BW-2022-0143

Schakerpad 8 in Twello 12-dagen regeling voor laten branden lichten bij 
tennisbaan tijdens Buitink Open Tennistoernooi van 
13-6-2022 t/m19-6-2022 van 18.30-00.00 uur

Melding ontvangen BW-2022-0159

Weiland naast Kerkstraat 29 in Voorst Tentenkamp op 16-8-2022 en 17-8-2022 Melding ontvangen BW-2022-0155

Melding gebruik Rijkswaterstaatwerken

Bandijk 20 in Terwolde Gebruiken Rijkswaterstaatwerk Melding ontvangen Z-HZ_MGRW-2022-0011

Melding water in bodem brengen of onttrekken

Binnenweg in Wilp - kad. perceel C1532 Wilp Onttrekken van grondwater voor bodemsanering en lozen 
in vuilwaterriool

Melding ontvangen Z-HZ_MWB-2022-0009

Milieumelding

Zonnenbergstraat 44 in Wilp Uitbreiden werktuigenberging Melding ontvangen Z-MELD840-2022-000535

Zonnenbergstraat 44 in Wilp Uitbreiden werktuigenberging Melding ontvangen Z-MELD840-2022-000538

Omgevingsvergunning

Bandijk 20 in Terwolde Verbouwen veranda en schuur en nieuw bouwen  
klompenhok

Aanvraag ontvangen SXO-2022-0308

Bekendijk 3 in Terwolde Bouwen overdekte uitloopruimte aan bestaande  
dierverblijven

Ontwerpvergunning SXO-2021-0746

Binnenweg 8A in Voorst Aanleggen inrit Vergunning verleend SXO-2022-0200

Bongerdstraat 6 in Steenenkamer Uitbreiden woning Vergunning verleend SXO-2022-0082

Buddezand 4A in Wilp Bouwen kapschuur (wijzigingsaanvraag op SXO-2019-0777) Proceduretermijn  
verlengd

SXO-2022-0033

Enkweg in Voorst - kad. perceel E3883 Voorst Bouwen hal Aanvraag ontvangen SXO-2022-0314

Kerklaan 16 in Twello Plaatsen antenne installatie Aanvraag ontvangen SXO-2022-0312

Monnikenweg 11 in Nijbroek Nieuw bouwen woning  
(wijzigingsaanvraag op SXO-2021-0447)

Aanvraag ontvangen SXO-2022-0318

Zonnenbergstraat 45 in Wilp Bouwen varkensstal Vergunning verleend SXO-2022-0088

Zwarte Kolkstraat 24 in Wilp Aanleggen paardenbak en kappen boom Vergunning verleend SXO-2022-0239

Sloopmelding

Bandijk 3 in Terwolde Slopen uitbouw van bedrijfsgebouw en oxydatiebed 
(fase 3)

Melding ontvangen SXO-2022-0310

Blériotstraat 41 in Teuge Verwijderen (mogelijk) asbesthoudende platen Melding ontvangen SXO-2022-0320

Bruggekampsweg 2 in Klarenbeek Verwijderen asbest dakbedekking van schuur en afvoeren 
restanten

Melding ontvangen SXO-2022-0313

Meermuidenseweg 23 in Twello Verwijderen asbest dakbedekking schuur Melding ontvangen SXO-2022-0316

Oudhuizerstraat 30T in Klarenbeek Slopen (inclusief asbest verwijderen) transformatorhuisje Melding ontvangen SXO-2022-0309

Wassenaer Obdamstraat 14 in Twello Afvoeren 2 asbest golfplaten Melding ontvangen SXO-2022-0315



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.

 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	
mogelijk	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.

Tijdelijke verkeersmaatregel

Instellen tweezijdig parkeerverbod in Ter-
wolde op 25-6, 29-6, 2-7 en 6-7-2022 van 
17.00-22.30 uur:
-	 Molenweg, vanaf Wolterkampsweg tot 

bebouwde komgrens
-	 Kolkweg, vanaf Dorpsstraat tot aan 

Bandijk

Instellen eenzijdig parkeerverbod op 25-6, 
29-6, 2-7 en 6-7-2022 van 17.00-22.30 uur:
-	 Zuid/westzijde Everwijnstraat

BVO voetbalwedstrijden Besluit genomen BW-2022-0138

Afsluiten voor alle verkeer in Twello op 
8-7-2022 vanaf 15.00 uur t/m 9-7-2022 
11.00 uur:
-	 Salomonszegel

Buurtfeest met barbecue Besluit genomen BW-2022-0140

Advies	bij	rioolverstopping

In	de	gemeente	Voorst	zijn	twee	
soorten	riolering:	vrijvervalriole-
ring	(voornamelijk	 in	de	kernen)	
en	drukriolering	(in	het	buitenge-
bied).	In	dit	artikel	adviseren	we	u	
wat	te	doen	bij	een	rioolverstop-
ping	 (afhankelijk	 van	 het	 soort	
riolering).	

Vrijvervalriolering
Heeft	u	een	rioolverstopping	bij	
een	vrijvervalriolering?	Zoek	het	
ontstoppingsstuk	 in	de	riolering	
(ligt	meestal	op	de	grens	van	ge-
meentelijk-	en	particulier	terrein)	
en	 graaf	 deze	 vrij.	 Vragen?	 Bel	
gerust	 de	 gemeente:	 0571-	 27	
98	42.

Wanneer	 het	 ontstoppingsstuk	
vrij	 gegraven	 is,	 zijn	 er	 twee	
mogelijkheden:

1.	De	rioolbuis	staat	 ter	plaatse	

van	 het	 ontstoppingsstuk	 vol	
met	water:	er	is	een	verstopping	
in	de	leiding	op	gemeentegrond.	
Bel	 in	dit	geval	de	storingslijn	
van	de	gemeente:	

	 0571-27	37	60.
2.	De	rioolbuis	staat	 ter	plaatse	
van	het	ontstoppingsstuk	niet	
vol	met	water:	de	verstopping	is	
dan	op	particulier	terrein,	tus-
sen	het	ontstoppingsstuk	en	de	
riolering,	binnen	het	gebouw.	
De	bewoner/eigenaar	 van	het	
pand	moet	 in	dit	geval	zelf	de	
verstopping	oplossen	of	hier-
voor	een	bedrijf	inschakelen.	

Drukriolering
Afvalwater	bij	panden	in	het	bui-
tengebied	wordt	via	kleine	gema-
len	weggepompt.	Bij	problemen	
met	de	afvoer	van	het	afvalwater	
belt	u	de	storingslijn	van	de	ge-
meente	Voorst:	0571-27	37	60.		■

Ondermijning 

Ondermijning	is	criminaliteit	waar-
bij	de	onderwereld	gebruik	maakt	
van	 de	 bovenwereld.	 Het	 is	 een	
ernstige	vorm	van	criminaliteit	die	
vaak	niet	zichtbaar	is	maar	(grote)	
financiële	en	economische	schade	
kan	aanrichten.	Ondermijning	heeft	
veel	gezichten.	Voorbeelden	zijn:	
fraude	met	betaalproducten	(skim-
ming	o.a.),	namaakproducten,	op-
lichting	via	het	internet,	zorgfraude	
en	productie	van	drugs.	

Week	tegen	ondermijning
In	de	week	van	20	t/m	24	juni	 is	
het	de	week	tegen	ondermijning.	
Ondermijnende	 criminaliteit	 is	
overal.	Ook	in	de	gemeente	Voorst.	
De	gemeente	en	de	politie	pakken	
samen	met	andere	partners	zoals	
de	omgevingsdienst	en	belasting-
dienst,	ondermijning	aan.	Om	on-
dermijnende	criminaliteit	 tegen	te	
gaan	hebben	we	uw	hulp	nodig.	Als	

u	meer	wilt	weten	over	het	herken-
nen	van	ondermijning	en	wat	u	kunt	
doen	dan	is	de	gratis	app	“Onder-
mijning”	beschikbaar	in	App	Store	
of	Google	Play.	Ook	kunt	u	veel	in-
formatie	vinden	op:	
www.nietondermijnneus.nl

Hoe	ruikt	XTC?	Kom	het	
ervaren	op	24	juni	2022!
Vrijdag	 24	 juni	 staat	 in	 de	 ge-
meente	Voorst	 in	het	 teken	van	
herkenning	en	de	gevaren	van	on-
dermijning.	Diverse	activiteiten	op	
en	rond	de	weekmarkt	 in	Twello	
vinden	plaats.	De	activiteiten	zijn	
bedoeld	om	inwoners	bewuster	te	
maken	van	de	gevaren	van	onder-
mijning.	Van	13.30	uur	tot	17.30	
uur	is	er	een	meet	&	greet	met	de	
wijkagent	en	de	boa’s.	Ook	staat	
er	 een	 ondermijningscontainer	
waar	onder	andere	een	hennep-
kwekerij	en	een	drugslab	te	zien	

zijn.	De	inloop	is	vrij	en	aanmel-
den	is	niet	nodig.	

Iets	verdachts	gezien?	Meld	het!
Vermoedens	van	ondermijnende	
criminaliteit	kunnen	gemeld	wor-
den	via	het	meldpunt	ondermij-
ning	van	de	gemeente	Voorst,	via	
de	politie	(0900-8844)	of	via	Meld	
Misdaad	Anoniem	(0800-7000)	of	
www.meldmisdaadanoniem.nl	 ■


