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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Gemeenteraadsverkiezingen
Vandaag, woensdag 16 maart, kunt u stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen 
en mee bepalen welke kant de gemeente Voorst op gaat. De gemeenteraad neemt 
besluiten over bijvoorbeeld verkeersveiligheid, woningen en voorzieningen. Uw 
stem doet ertoe! Stemmen kan tot 21.00 uur. Kijk op www.voorst.nl/voorststemt 
voor meer informatie over de verkiezingen, bijvoorbeeld waar de stembureaus zich 
bevinden en informatie over de kandidaat raadsleden. 

Besluitenlijst raadsvergadering 7 maart 2022
Besluiten
 Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Voorst 2022
 Bommenregeling 2021
 Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven
 Instellen commissie onderzoek rechtmatig verloop verkiezingen
 Bestemmingsplan Woningbouw Binnenweg-Rijksstraatweg, Wilp
 Representativiteit leden programma beleidsbepalend orgaan Lokale Omroep 

Voorst
 Beoogde 3e wijziging Gemeenschappelijke Regeling VNOG 
 Amendement Beleidsnota kinderopvang van PvdA-GroenLinks, Fractie Suelmann, 
 VVD-Liberaal2000 en CDA
 Evaluatie beleidsnota kinderopvang gemeente Voorst 2018-2022
	 Motie	‘Al	doende	leren’	over	vroegsignalering	bij	kinderopvang	van	Gemeente	

Belangen, PvdA-GroenLinks, Fractie Suelmann, VVD-Liberaal2000, VoortvArend 
Voorst en CDA

	 Motie	‘Er	kan	nog	meer	bij’	over	inbreidingslocaties	zoeken	van	PvdA-GroenLinks,	
 VVD-Liberaal2000, VoortvArend Voorst, CDA en Fractie Suelmann
	 Motie	‘Richting	Zuid’	over	de	Zuiderlaan	van	alle	fracties

Verworpen voorstel 
 Uitvoering raadsbesluit en motie over het thema Verkeersveiligheid

Verworpen moties
	 Motie	‘Een	doodlopende	weg’	over	stoppen	met	de	randweg	van	PvdA-GroenLinks,	
 VVD-Liberaal2000, VoortvArend Voorst, CDA en Fractie Suelmann
	 Motie	‘Geld	’van	ProRail’	maakt	niet	altijd	gelukkig’	over	het	WWL-plan	en	ProRail	

van VVD-Liberaal2000, Fractie Suelmann, VoortvArend Voorst en CDA

De stemmen staakten
	 Motie	‘Klarenbeek	blijft	open’	over	de	spoorlijn	Apeldoorn	–	Zutphen	van	VVD-

Liberaal2000, CDA, PvdA-GroenLinks, Fractie Suelmann, VoortvArend Voorst
 In een volgende raadsvergadering wordt deze motie opnieuw in stemming 

gebracht.
 
Informatie

Scan de QR-code met uw tablet of smartphone om direct bij de 
besluitenlijst te komen op voorst.raadsinformatie.nl. 
Op voorst.raadsinformatie.nl kunt u het audioverslag van de raads-
vergadering van 7 maart 2022 en de videotulen van het vervolg 
op 8 maart 2022 terugkijken. Klik hiervoor in de kalender op de 
datum van de raadsvergadering. 
Heeft	u	vragen?	Neem	gerust	contact	op	met	de	griffie	via:	de	
raadsgriffier,	Bernadette	Jansen:	0571-27	92	17,	of	stuur	een
 e-mail naar raad@voorst.nl

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
Momenteel	vergadert	de	gemeenteraad	grotendeels	fysiek:
	 maandag	21	maart	20.00	uur	 duidingsdebat	 Zone.college	Twello
	 dinsdag	29	maart	17.00	uur	 afscheid	oude	raad	 Multifunctioneel	Centrum	
   Klarenbeek
	 woensdag	30	maart	19.30	uur	 installatie	nieuwe	raad	 Multifunctioneel	Centrum	
   Klarenbeek

Contact met de raadsfracties
U	kunt	rechtstreeks	contact	opnemen	met	de	raadsfracties:
www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling	en	hieronder:
 Robin Hafkamp, fractievoorzitter Gemeente Belangen, via r.hafkamp@voorst.nl 
en	06-53	11	65	06

 Emiel de Weerd, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, via e.deweerd@voorst.nl en 
06-13 46 48 23

 Bertine Grevinga, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, via b.grevinga@voorst.nl en 
06-15	41	54	47	

	 Jürgen	Wolff	van	Wülfing,	fractievoorzitter	CDA,	via	j.wolffvanwulfing@voorst.nl	
en	06-43	90	39	27

	 Paul	Jonkman,	fractievoorzitter	D66,	via	p.jonkman@voorst.nl	en	0571-23	82	62
	 Arend	Jansen,	fractievoorzitter	VoortvArend	Voorst,	via	a.jansen@voorst.nl	en	
06-50	66	66	01

 Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann, via m.suelmann@voorst.nl 
en	06-37	31	54	22

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.

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 7 maart 2022 tot en 
met vrijdag 11 maart 2022.

Bekendmakingen

Week	11:	16-3-2022

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Adresonderzoek onbekende verblijfplaats (uitschrijven uit Basisregistratie Personen)
Rijksstraatweg 165A in Twello I. Iacob Besluit genomen Z-22-01539_2022-12459
Algemene plaatselijke verordening
Bosweg 14 in Klarenbeek Feestavond met Radio538 op 25-3-2022 Toestemming verleend BW-2022-0030
de Oude Ziele 3 in Twello Ontsteken paasvuur op 17-4-2022 vanaf 21.00 uur Toestemming verleend BW-2022-0044
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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	
bekendmaking/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? 
Op overheid.nl is dat mogelijk.

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 weken 
houdt de welstandscommissie een 
mandaatvergadering in het ge-

meentehuis	in	Twello	(Hietweide-
weg 20). De vergadering begint 
om 10.00 uur. 

De	agenda	(met	daarin	de	lijst	met	
te behandelen bouwplannen) ma-
ken wij op voorst.nl bekend. Vol-
gens artikel 12 van de Woningwet 
is deze vergadering openbaar. Wilt 
u hierbij aanwezig zijn? Dan horen 
wij dat graag van u. Houd er als 
derde belanghebbende rekening 
mee dat een ingediend bouw-
plan al behandeld kan zijn in een 
welstandsvergadering.

Marktplein in Twello NK Knikkeren en beweeg- en ontmoetingsdag op 20-4-2022 Toestemming verleend BW-2022-0022
Mr. van Marlestraat 2A in Steenenkamer Ontsteken paasvuur op 16-4-2022 vanaf 20.30 uur Toestemming verleend BW-2022-0050
Rijksstraatweg 168 in Teuge Brocante Markt op 11-6-2022 Toestemming verleend BW-2022-0009
Zeedijk 17 in Nijbroek Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 

2-3-2022
Z-22-01963_2022-12385

Beleid en regelingen
Gemeente Voorst Organisatiebesluit gemeente Voorst 2022 Vastgesteld Z-22-00376_2022-12977
Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Enkweg 10 in Posterenk Woningbouw in twee fasen Ontwerp NL.IMRO.0285.6102-OW00
Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen
Schakerpad 3 in Twello Aanleggen gesloten bodemenergiesysteem Melding ontvangen Z-HZ_MGBBI-2022-0004
Omgevingsvergunning
Abraham Kuyperstraat 48 in Twello Aanbouw schuur Vergunning geweigerd SXO-2021-0606
Bussloselaan 6 in Voorst Bouwen materieel loods Vergunning verleend SXO-2021-0659
H.W. Iordensweg 17 in Twello Wijzigen enkele scheidingswanden  

(wijzigingsaanvraag op SXO-2020-0293)
Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0719

Jacob van Ruisdaelstraat 11A in Twello Uitbreiden woning op verdieping Aanvraag ontvangen SXO-2022-0133
Leemsteeg 2 in Wilp Aanpassen gevel en plaatsen drie dakramen en aanpassen indeling 

voorhuis
Vergunning verleend SXO-2021-0629

Molenveld 25 in Twello Uitbreiden woning Aanvraag ontvangen SXO-2022-0127
Oude Wezeveldseweg 18 in Twello Verbouwen monumentale woonboerderij Ontwerpvergunning SXO-2021-0366
Polveensweg 10 in Klarenbeek Aanleggen inrit Vergunning verleend SXO-2022-0011
Veluwsedijk 13 in Nijbroek Bouwen schuur en legaliseren bijgebouwen Vergunning verleend SXO-2021-0525/ 

NL.IMRO.0285.20315-VS00
Sloopmelding
Bussloselaan 28 in Voorst Verwijderen asbest dakbedekking en gevelpanelen twee schuren Melding ontvangen SXO-2022-0130
Jacob van Ruisdaelstraat 11A in Twello Afbreken overkapping met asbest golfplaten Melding ontvangen SXO-2022-0131
Tijdelijke verkeersmaatregel
Afsluiten voor alle verkeer op 27-4-2022 
van 7.30-17.30 uur:

het Dorpsplein in Nijbroek; wel bereikbaar 
voor fietsers

Parkeerverbod op 27-4-2022 van  
7.30-17.30 uur:

Instellen parkeerverbod aan oostzijde  
Middendijk vanaf de Monnikenweg tot het 
Breestuk in Nijbroek

Koningsdag 2022 Besluit genomen BW-2022-0034

Wet geluidhinder
Enkweg in Posterenk Hogere grenswaarde geluid Ontwerpbesluit Z-22-02374_2022-12178

Extra openbare laadpalen

De komende jaren neemt het elek-
trisch rijden sterk toe. In de ge-
meente Voorst bereiden we ons 
daarop voor met nieuwe laadpa-
len. Deze nieuwe laadpalen komen 
grotendeels bij mensen thuis op de 
oprit, of bij bedrijven op de par-
keerplaats. Op plekken waar dit 
niet kan, zijn laadpalen in de open-
bare ruimte nodig. Deze laadpalen 
zijn voor iedereen toegankelijk. Er 
is een plankaart met toekomstige 
laadpalen gemaakt waarop u kunt 
reageren.  

Plankaart met laadlocaties
Om de behoefte aan laadpalen 
voor	elektrische	auto’s	in	beeld	te	
brengen is een prognosekaart op-
gesteld. Met behulp van deze kaart 
maken we een inschatting hoeveel 
laadpalen	er	 in	2025	per	gebied	

nodig zijn. Voor al deze laadpalen 
leggen we nu alvast de locatie en 
te gebruiken parkeerplaatsen vast.  
Dit regelen we formeel met een 
verkeersbesluit, voorzien van een 
plankaart. Op de plankaart ziet u 
de geplande toekomstige laadpa-
len, naast de bestaande laadpalen. 
U kunt inzoomen en schuiven op 
de kaart, zodat u de plekken meer 
gedetailleerd in beeld krijgt. Ge-
plande toekomstige laadpalen zijn 
groen gekleurd. Bestaande laadpa-
len zijn blauw gekleurd en kunnen 
niet meer worden aangepast.

De locaties van de laadpalen zijn 
bepaald door onderzoek te doen 
naar de verwachte toekomstige 
behoefte aan laadpalen in de ge-
meente met behulp van een prog-
nosekaart. Daarnaast hebben wij 

enkele criteria vastgelegd, zoals 
loopafstanden en obstakelvrije 
ruimtes. 

De openbare laadpalen zijn be-
doeld	voor	elektrische	auto’s	die	
niet op privéterrein kunnen opla-
den. Deze laadpalen worden gro-
tendeels pas geplaatst nadat er een 
aanvraag door iemand uit de om-
geving	is	ingediend.	Zolang	er	nog	
geen laadpaal is, blijven de par-
keerplaatsen beschikbaar voor ie-
dereen. Na plaatsing van een laad-
paal worden in de meeste gevallen 
direct twee parkeerplaatsen inge-
richt voor het opladen van elektri-
sche	auto’s.	Naast	het	plaatsen	van	
een laadpaal op aanvraag, plaatsen 
wij ook laadpalen op plekken waar 
wij een grote behoefte zien, of ver-
wachten. Op deze locaties plaatsen 

wij proactief laadpalen.

Reageren op plankaart
U kunt reageren op de voorge-
stelde locaties. De plankaart met 
geplande toekomstige laadpalen is 
nog	niet	definitief.	Geef	uw	reactie	
door via de digitale plankaart door 
op een beoogde locatie voor een 
laadpaal te reageren. U kunt tot en 
met 21 maart 2022 reageren op 
de plankaart. Klik op de link in het 
nieuwsbericht op voorst.nl om de 
plankaart te openen. Na het sluiten 
van de reactietermijn beoordelen 
wij of een locatie moet worden 
aangepast naar aanleiding van de 
ontvangen reacties. Nadat wij alle 
locaties en reacties hebben beoor-
deeld, leggen wij een voornemen 
voor een verzamelverkeersbesluit 
ter inzage voor een periode van zes 

weken. U kunt dan formeel reage-
ren op de voorgestelde laadloca-
ties. Met dit verkeersbesluit reser-
veren we alvast de parkeerplaatsen 
voor	alle	laadpaallocaties.		Zo	kun-
nen er sneller laadpalen worden 
geplaatst na aanvraag en voorko-
men we lange wachttijden.

Plaatsing laadpalen door 
Vattenfal Incharge
Vanaf 1 juli 2022 plaatst en ex-
ploiteert Vattenfall InCharge de 
laadpalen in de openbare ruimte 
in de gemeente Voorst. Vattenfall 
InCharge is gestart met de voor-
bereidingen en e-rijders kunnen 
vanaf	15	maart	al	een	aanvraag	in-
dienen. Het gaat om een concessie 
voor een termijn van 10 jaar, waar-
bij Vattenfall InCharge de eerste 3 
jaar exclusief mag plaatsen.  ■
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Gratis hulp van OV-ambassadeurs 

De provincies Gelderland, Fle-
voland en Overijssel vinden het 
belangrijk dat iedereen veilig en 
gemakkelijk met het openbaar 
vervoer kan reizen. Daarom geven 
de	OV-ambassadeurs	(55+	vrij-
willigers) gratis uitleg aan leef-
tijdsgenoten over het reizen met 
de trein en de bus. 

Telefonisch	spreekuur 
Bent	 u	 55+	 en	 heeft	 u	 vragen	
over het openbaar vervoer? Maak 
dan gebruik van het telefonisch 
spreekuur	en	bel	038	–	303	70	
10. De telefonische spreekuren 
zijn op maandag tot en met vrij-
dag van 10.00 uur tot 12.00 uur, 
dinsdag en donderdag van 13.30 
uur	 tot	 15.00	uur	 en	maandag	
en woensdag van 18.30 uur tot 
20.00 uur 

Leren reizen met het 
openbaar vervoer
Heeft u al een tijdje niet meer met 
van het openbaar vervoer gebruik 
gemaakt? Of gaat u voor de eer-
ste keer met het openbaar ver-
voer reizen? Neem dan deel aan 
de interactieve online informatie-
bijeenkomst op woensdag 16 fe-

bruari	2022	of	dinsdag	15	maart	
2022. De informatiebijeenkomst 
begint om 13.30 uur en duurt 
maximaal een uur.

Online informatiebijeen-
komst
Via een onlineverbinding legt 
een OV-ambassadeur, aan 
een klein groepje deelnemers, 
stapsgewijs uit hoe u een OV-
chipkaart aanvraagt en hoe u de 
OV-chipkaart in het openbaar 
vervoer gebruikt. Deelnemers 
hebben een telefoon, tablet of 
computer nodig, met camera 
en microfoon. Na aanmelding 
via e-mail ov-ambassadeur@
ervaarhetov.nl of telefonisch 
via	038–	45	40	130	ontvangen	
deelnemers een inlogcode. Na 
deze bijeenkomst bestaat de 
mogelijkheid om een afspraak te 
maken met de OV-ambassadeur 
voor uitleg op het station, en het 
maken van een proefreisje onder 
begeleiding. Deelname is gratis. 
De deelnemer betaalt alleen zijn 
reiskosten. 

Meer	informatie:	
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur   ■

Informatieavond over woningbouwlocatie in Posterenk

Op woensdagavond 30 maart 2022 
organiseert de gemeente Voorst, 
samen met de ontwikkelaar en 
Posterenks	Belang,	tussen	19.00	
en 21.00 uur een inloopavond 
over	 ‘Ontwerpbestemmingsplan	
Woningbouw	Enkweg,	Posterenk’	
in	 de	 Wilpermolen	 (Molenallee	
12) in Posterenk. Bezoekers krij-
gen tijdens deze inloopavond een 
toelichting op de plannen voor de 
ontwikkeling van 28 woningen en 
de herbestemming van de voor-
malige bedrijfswoning Enkweg 10. 
De gronden liggen achter de hui-
dige locatie van aannemersbedrijf 
Bessels aan de Enkweg 10. Er is 
gelegenheid om vragen te stellen 
tijdens de inloopavond. Vanaf 17 
maart 2022 ligt het ontwerpbe-
stemmingsplan	‘Ontwerpbestem-
mingsplan Woningbouw Enkweg, 
Posterenk’	ter	inzage	op	
ruimtelijkeplannen.nl

Aanpassing bestemmings-
plan
Voor de herontwikkeling van de 
gronden is een aanpassing van het 

bestemmingsplan nodig. Hierin 
staan de regels voor het gebruik 
van de grond en de gebouwen die 
daarop komen te staan. In deze 
bestemmingsplanprocedure is er 
ruimte om uw mening te geven.

Plan ter inzage
Vanaf 17 maart 2022 ligt het ont-
werpbestemmingsplan	‘Ontwerp-
bestemmingsplan Woningbouw 
Enkweg,	Posterenk’	ter	inzage,	om	
de woningbouw op deze locatie 
mogelijk te maken. Ook het ont-
werpbeeldkwaliteitplan, het ont-
werpbesluit hogere waarden Wet 
geluidhinder, het ontwerpbesluit 
geen exploitatieplan vast te stel-
len en het besluit vormvrije m.e.r. 
(milieueffectrapport)-beoordeling	
liggen ter inzage.

U kan het ontwerpbestemmings-
plan en het ontwerpbeeldkwali-
teitplan op ruimtelijkeplannen.nl 
bekijken. Als u dat wilt, mailen 
wij	u	de	verschillende	(ontwerp)
besluiten. Neem hiervoor contact 
op met de gemeente Voorst, Ma-

rike	Jansman-Weghorst:	0571-27	
98	56.	Neem	ook	contact	op	met	
Marike	 Jansman-Weghorst	als	u	
een afspraak wilt maken om de 
verschillende stukken in het ge-
meentehuis te bekijken of om te-
lefonisch vragen te stellen over de 
plannen.

Stappen in dit proces
Bij de voorbereiding van het be-
stemmingsplan, in het afgelopen 
jaar, heeft Bessels de direct om-
wonenden op de hoogte gebracht 
van de eerste plannen en hen de 
mogelijkheid gegeven om hierop 
te reageren. De reacties hebben 
tot enkele aanpassingen geleid. 
Ook zijn er gesprekken gevoerd 
tussen Bessels/Nikkels en Pos-
terenks Belang. Ondertussen 
zijn de kaders voor de beoogde 
beeldkwaliteit uitgewerkt. In het 
beeldkwaliteitplan ziet u hoe de 
woningen en de buitenruimte er 
straks uit komen te zien. Voor het 
uiteindelijke plan is een ontwerp-
bestemmingsplan opgesteld. 
 
Het ontwerpbestemmingsplan en 
de bijbehorende stukken liggen 6 
weken ter inzage. Deze termijn is 
op 17 maart 2022 begonnen en 
eindigt op 27 april 2022. Iedereen 
kan tijdens de inzagetermijn op de 
plannen reageren door een ziens-
wijze in te dienen. De gemeen-
teraad stelt het bestemmingsplan 
(eventueel	in	gewijzigde	vorm)	na	
de zienswijzentermijn vast. Naar 
verwachting vindt dat in juni 2022 
plaats. Na de beslissing van de 
gemeenteraad over de vaststel-
ling van het bestemmingsplan en 
de bijbehorende stukken is er bin-
nen 6 weken beroep mogelijk bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Als er een 
beroep wordt ingediend doet de 
Raad van State hier uitspraak over. 
Afhankelijk van de uitspraak van 
de Raad van State, start daarna de 
bouw. De verwachting is dat dit 
eind 2022 plaatsvindt.

Op dehogeenk.nl geven de pro-
jectontwikkelaars meer informa-
tie en kunt u de actuele voortgang 
van het project volgen.  ■

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

Verkiezing Gemeenteraad 2022

Vaststelling uitslag verkiezingen
Zitting	hoofdstembureau/centraal	stembureau:	maandag	21	maart	
2022 10.00 uur

De voorzitter van het centraal 
stembureau voor de op woensdag 
16 maart 2022 gehouden ver-
kiezing van de leden van de raad 
van de gemeente Voorst maakt 
bekend:

Op maandag 21 maart 2022 om 
10.00 uur zal een openbare zit-
ting van het centraal stembureau 
plaatsvinden.	Tijdens	deze	zitting	
wordt de uitslag van de gemeente-
raadsverkiezing bekendgemaakt.

Zitting	bijwonen	/	live	
online volgen
U bent van harte welkom de zit-
ting van het centraal stembureau 
persoonlijk bij te wonen of live 
online te volgen. Het centraal 
stembureau heeft zitting in de tij-
delijke locatie van het gemeente-
huis,	Hietweideweg	20	in	Twello.	

De zitting is online te volgen via 
voorst.raadsinformatie.nl als u in 
de kalender op 21 maart 10.00 
uur openbare zitting hoofdstem-
bureau/centraal stembureau klikt. 
U kunt ook de QR-code scannen 
met uw smartphone of tablet.

Bezwaar indienen
Het is mogelijk om, op onder-
staande verschillende manieren, 
bezwaar in te dienen. 

1. U komt persoonlijk naar de 
zitting.
2. U neemt voorafgaand aan de 

zitting contact op met de adviseur 
van het centraal stembureau via 
0571-27	98	87	zodat	u	de	mo-
gelijkheid krijgt om uw vraag te 
stellen tijdens de zitting van het 
centraal stembureau.

Bezwaren die na de zitting worden 
ingediend zijn niet geldig.

Proces-verbaal ter inzage
Direct na de zitting wordt het 
proces-verbaal	 (P22)	waarin	de	
uitslag van de verkiezing van 
de leden van de gemeenteraad 
is vastgesteld, gepubliceerd op 
www.voorst.nl  en voor een ieder 
ter inzage gelegd in het gemeen-
tehuis in de tijdelijke locatie Hiet-
weideweg	20	in	Twello.
 
Vragen over de 
live-uitzending via 
voorst.raadsinformatie.nl ?
Neem dan contact op met Dini 
Vriezekolk via 
d.vriezekolk@voorst.nl of 
06-25	47	13	94.

De voorzitter van het centraal 
stembureau:
Paula	Jorritsma-Verkade		■
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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

Bijeenkomst	plannen	voor	gemaal	Terwolde	en	polder	Nijbroek	
28	maart:	17.00-18.30	uur	in	gemaal	Terwolde	en	19.30-21.00	Dorpshuis	Nijbroek

Foto’s:	Rufus	de	Vries

Nijbroekers,	 Terwoldenaren	 en	
verschillende experts op het ge-
bied van water, landschap en na-
tuur dachten afgelopen halfjaar 
na over een toekomstbestendig 
watersysteem, van polderslootje 
tot gemaal. Dit heeft geleid tot 
verschillende plannen om mee 
aan de slag te gaan. Op 28 maart 
deelt	Hanneke	Stenfert	(van	ont-
werpbureau Open Kaart), namens 
het projectteam, de resultaten. De 
plannen zijn op twee verschil-
lende locaties en momenten te 
zien en te horen. Van 17.00 uur 
tot	18.30	uur	in	het	gemaal	Ter-
wolde.	En	van	19.30	uur	tot	21.00	
uur in het Dorpshuis in Nijbroek. 
Het waterschap en de gemeente 
horen graag uw mening over de 
ambities voor polder Nijbroek 
en	gemaal	Terwolde.	U	bent	van	
harte welkom om bij één, of bei-

de, momenten binnen te lopen. 
Daarnaast is ook het resultaat 
van een bijzonder fotoproject van 
fotograaf Rufus de Vries te zien. 
Verschillende	Nijbroekers	en	Ter-
woldenaren werkten mee aan dit 
fotoproject. 

Ambities voor gemaal 
Terwolde:	17.00	tot	18.30	
uur in het gemaal
Van 17.00 tot 18.30 uur bespre-
ken we, in het gemaal aan de 
Bandijk, de ambities voor gemaal 
Terwolde.	U	hoort	meer	over	de	
planning voor de renovatie van 
het elektrisch gemaal, de ambities 
voor de nieuwe bestemming van 
het	 stoomgemaal	 en	de	 ideeën	
voor de inrichting van het erf. 
Om 17.30 uur is er een plenair 
moment waarin u een toelichting 
op het project als geheel krijgt.  

Plannen voor polder Nij-
broek:	19.30	tot	21.00	uur	
in Dorpshuis Nijbroek
De plannen voor polder Nijbroek 
hoort	u	van	19.30	tot	21.00	uur	in	
Dorpshuis de Arend in Nijbroek. 
Om 20.00 uur is hier een presen-
tatie over de plannen als geheel. 
Rondom dit moment gaan we in 
gesprek over onder andere de aan-
passing van stuwen, de aanleg van 
Nijbroekse natuurvriendelijke oevers 
en het herstel van gemetselde dui-
kers. Ook gaan we graag in gesprek 
over	de	samengebrachte	ideeën	voor	
slimmer peilbeheer.

Aan de slag met een 
toekomstbestendig 
watersysteem
De plannen zijn het resultaat van 
verschillende eerdere bijeenkom-
sten. Afgelopen half jaar hebben 
waterschap Vallei en Veluwe en de 
gemeente Voorst samen met Nij-
broekers,	Terwoldenaren	en	andere	
lokale partijen nagedacht over een 
toekomstbestendig watersysteem. 
Het veranderende klimaat vraagt 
namelijk om aanpassing van ons wa-
terbeheer en de inrichting van onze 
gronden. Het elektrisch gemaal aan 
de	Bandijk	in	Terwolde	is	een	directe	
aanleiding; het gemaal is toe aan on-
derhoud en wordt opgeknapt. Maar 
alleen het verbeteren van het gemaal 
is niet genoeg. Met de ervaringen en 
ideeën	van	inwoners	en	experts	zijn	
daarom ook oplossingen bedacht 
om in de achterliggende polder Nij-
broek beter om te gaan met hevige 
regenval en langdurige droogte. De 
historische logica van het landschap 
biedt aanknopingspunten hiervoor. 
Daarnaast zijn plannen gemaakt voor 
het verbeteren van de biodiversiteit 
in en aan het water.

Meer	informatie:	
waterinpoldernijbroek.nl.  ■

Opvang Oekraïense vluchtelingen in de 
gemeente Voorst
De oorlog in Oekraïne veroorzaakt 
een onvoorstelbaar grote stroom 
vluchtelingen. Wij, u en alle inwo-
ners zien dat dagelijks via de media. 
De situatie is schrijnend en mens-
onterend.	Zoals	u	al	bekend	is,	heb-
ben alle gemeenten in Nederland de 
opdracht gekregen om opvangplek-
ken te realiseren voor de Oekraïense 
vluchtelingen. Deze opdracht is door 
de rijksoverheid neergelegd bij de 
veiligheidsregio’s	 in	 Nederland.	 In	
onze regio is dat de Veiligheidsre-
gio	Noord-	en	Oost-Gelderland	 (=	
VNOG).	Op	korte	termijn	 (=	per	20	
maart a.s.) moeten wij als gemeente 
circa	50	korte-termijnopvangplek-
ken bewoonklaar opleveren. Dat zijn 
plekken waar vluchtelingen circa 3 
maanden kunnen verblijven. Per me-
dio juni a.s. moeten wij als gemeente 
ook lange-termijnopvangplekken 
beschikbaar hebben. Dat zijn plek-
ken waar vluchtelingen langer dan 3 
maanden kunnen verblijven.

Korte termijn 
(tot	3	maanden)
Wij hebben 2 grotere locaties be-
schikbaar, waar op korte termijn 
(planning	is	per	20	maart	a.s.)	vluch-
telingen kunnen worden opgevangen. 
Eén locatie is van onszelf; de andere 
locatie is ons aangeboden door een 
particuliere eigenaar van een be-
woonklaar pand. 

Gemeentewerf 
(Jupiter	2	Twello)
De	gemeentewerf	aan	de	Jupiter	2	in	
Twello	stellen	wij	beschikbaar	voor	
korte-termijnopvangplekken. In het 
gebouw de Gemeentewerf kunnen wij 
circa 16 vluchtelingen goed opvan-
gen. Deze locatie wordt op dit mo-
ment gereed gemaakt. Dit gebeurt in 
goede afstemming met de brandweer 
Twello	die	ook	op	deze	locatie	haar	
thuisbasis heeft.

Bedrijfswoning via bouwbe-
drijf	Nikkels	uit	Twello
Nikkels	 uit	 Twello	 biedt	 een	 leeg-
staande bedrijfswoning aan voor 
‘korte-termijn-opvangplekken’.	Deze	
bedrijfswoning staat aan de Rijks-
straatweg	145	in	Twello.	Wij	kunnen	
hier	circa	15	vluchtelingen	opvangen.	
De woning is bewoonklaar voor wat 
betreft afwerking en alle faciliteiten 
(woon/eetkamer,	keuken,	badkamer,	
toilet e.d.). De gemeente zorgt ervoor 
dat deze woning per 20 maart a.s. ook 
is ingericht voor bewoning en slapen.

Particuliere bewoonklare 
huisvesting
Een	aantal	inwoners	hebben	ons	‘be-

woonklare’	opvanglocaties	aangebo-
den. Deze inwoners zijn in contact 
gebracht met de landelijke stichting 
Takecarebnb,	dat	een	eerste	telefo-
nische screening uitvoert. Als hieruit 
blijkt dat de locatie geschikt is dan 
kan er een match gemaakt worden 
tussen opvanglocatie en vluchte-
ling. Vervolgens kunnen gemeen-
temedewerkers de locatie bezoeken 
om te controleren op geschiktheid, 
bijvoorbeeld op het gebied van 
brandveiligheid.

Lange termijn 
(vanaf	3	maanden)
Wij zijn als gemeente ook al bezig 
met voorbereidingen voor het rea-
liseren van een opvanglocatie voor 
Oekraïense vluchtelingen voor de 
langere termijn. Dus een locatie die 
geschikt is voor vluchtelingen om 
langer dan 3 maanden te verblijven. 
Deze locatie wordt het oude Veluws 
college aan de Hietweideweg 20. Op 
dit moment is dit het tijdelijke ge-
meentehuis. Naar verwachting ver-
huizen wij in het Pinksterweekeinde 
(5/6	juni	a.s.)	als	organisatie	terug	
naar het gemeentehuis aan de H.W. 
Iordensweg	17	in	Twello.	De	plan-
ning is om dan per 20 juni a.s. de 
Hietweideweg 20 operationeel en 
bewoonklaar te hebben voor de meer 
langdurige opvang van Oekraïense 
vluchtelingen. Alle details moeten 
hiervoor nog uitgewerkt worden. Dit 
doen wij de komende weken. 

Herontwikkeling locatie 
voormalig Veluws college en 
Gemeentewerf
De locatie voormalig Veluws College 
en de gemeentewerf is in beeld voor 
herontwikkeling naar woningbouw. 
Hierover	zijn	de	afgelopen	week	(11	
en 12 maart) de eerste inloopsessies 
voor geïnteresseerden geweest.

De opvang van Oekraïense vluchte-
lingen voor de middellange termijn 
heeft vooralsnog geen consequen-
ties voor de herontwikkeling van 
deze locatie, omdat de sloop- en 
bouwwerkzaamheden naar verwach-
ting	medio	2023	–	2024	plaatsvin-
den. Dit heeft onder andere te maken 
met de verplaatsing van de brand-
weerkazerne en de gymzaal. Wij 
blijven daarom de komende periode 
voortvarend werken aan de plannen 
voor de herontwikkeling. Mocht de 
opvang van Oekraïense vluchtelin-
gen echter voor een langere ter-
mijn noodzakelijk zijn, dan kijken 
wij voortijdig naar alternatieve op-
vanglocaties, mocht dit aan de orde 
komen.  ■

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


