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

één van de enthousiaste deel-
nemers. Gemeente Voorst doet 
mee met de Duurzame Huizen 
Route en stimuleert de inwoners 
om eens binnen te kijken bij een 
huis in de buurt óf om zelf mee 
te doen en een ander op weg te 
helpen. 

Doe ook mee
Heeft u al duurzame stappen 
gemaakt met uw woning? Dan 
kunt u ook uw huis aanmelden 
als voorbeeld voor de Nationale 
Duurzame Huizen Route. Alle 
soorten woningen zijn welkom, 
met grote of kleine maatregelen 
zoals ledlampen, isolatie, een 
warmtepomp of balansventilatie. 
Via www.duurzamehuizenroute.nl 
kunt u uw woning aanmelden 
en aangeven of u bezoekers wilt 
ontvangen.  ■

gemeenteraad 
Raadsvergadering 17 oktober    

Op maandag 17 oktober heeft de gemeenteraad vergaderd. De vergadering kunt u via 
voorst.raadsinformatie.nl terugkijken in het raadsinformatiesysteem Politiek Portaal. 
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. 

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	7	november	 19.30	uur	 raadsvergadering	 	 gemeentehuis	Twello
■	 maandag	14	november	 19.30	uur	 ronde-tafelgesprekken	 gemeentehuis	Twello
■	 maandag	28	november	 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	griffier	Dini	Vriezekolk	via	06	-	25	47	13	94,	
de	locogriffier	Marieke	Titsing	via	06	-	50	06	46	10	of		stuur	een	e-mail	naar	raad@voorst.nl	
Heeft	u	algemene	vragen	voor	de	gemeente	Voorst?	Bel	dan	0571-27	99	11

Werkzaamheden	aan	de	Rijksstraatweg	
in Voorst bijna voltooid
In opdracht van de gemeente 
Voorst heeft aannemer Reko 
Raalte werkzaamheden uitge-
voerd aan de Rijksstraatweg in 
Voorst. De parkeervakken op de 
stoepen zijn ondertussen aan-
gebracht, er is markering toege-
voegd	en	ook	is	de	fietsopgang	
aan de zuidzijde van het dorp, 
nabij de rotonde, verbeterd. De 
zes versmallingen op de Rijks-
straatweg worden naar verwach-
ting later deze maand gerea-
liseerd, omdat de levering van 
de benodigde materialen helaas 
vertraging heeft opgelopen.

Om welke 
werkzaamheden gaat het?
De volgende maatregelen zijn de 
afgelopen weken gerealiseerd:
■ De parkeervakken zijn op sub-

tiele wijze aangebracht op het 
trottoir;

■	 De	overgang	van	50	naar	30	
km/u aan de zuidzijde van het 

dorp is geaccentueerd, door 
een zonestreep op het asfalt 
aan te brengen;

■	 De	ontbrekende	fietssymbo-
len	op	de	fietsstroken	aan	de	
zuidzijde van het dorp zijn 
alsnog aangebracht;

■	 De	fietsopgang	aan	de	zuid-
zijde van het dorp, na-
bij de rotonde, is veiliger 
vormgegeven.

Helaas zijn niet alle benodigde 
materialen voor de wegversmal-
lingen op tijd geleverd. Daarom 
zijn de wegversmallingen nog 
niet gerealiseerd. Naar verwach-
ting realiseert de aannemer de 
zes versmallingen eind oktober 
2022.	Ook	plaatsen	we	dit	najaar	
nog beukenhagen bij de over-
gang	van	50	naar	30	km/u	aan	
de zuidzijde van het dorp. 

Meer	informatie:	
voorst.nl/rijksstraatweg  ■

NL-Alert:	iédereen	direct	informatie	bij	een	noodsituatie
Help	u	zelf	en	uw	omgeving	als	u	een	NL-Alert	ontvangt

Het	alarmmiddel	NL-Alert	waar-
schuwt en informeert u bij nood-
situaties. Het is vanzelfsprekend 
dat u doet wat er staat als u een 
NL-Alert	ontvangt.	Toch	lukt	dat	
niet iedereen. Ontvangt u een 
NL-Alert	 waarin	 bijvoorbeeld	
staat dat u vanwege een rook-
wolk	met	giftige	 stoffen	 in	uw	
buurt binnen moet blijven en 
de	ramen	moet	sluiten?	En	ziet	
u dat de buurvrouw net op dat 
moment haar hond gaat uitlaten? 
Dan kunt u ervan uitgaan dat zij 
het	NL-Alert	niet	heeft	gelezen.	

Waarschuw	haar	dan.	Zo	heeft	ié-
dereen direct informatie bij een 
noodsituatie.

Zo	ontvangt	u	een	NL-Alert
NL-Alert	ontvangt	u	op	uw	mo-
biele	telefoon.	Als	u	een	NL-Alert	
krijgt, hoort u een hard en door-
dringend alarmgeluid. Dit klinkt 
anders dan een normaal bericht-
je.	U	ziet	het	NL-Alert	gelijk	op	
het beginscherm van uw mobiele 
telefoon.  Voor het ontvangen 
van	NL-Alert	hoeft	u	niets	in	te	
stellen op uw mobiele telefoon. 
Uw mobiel moet wel aan staan. 
NL-Alert	is	gratis	en	anoniem,	uw	
telefoonnummer blijft onbekend. 
U	ontvangt	NL-Alert	ook	als	het	
mobiele netwerk overbelast is. 

Hoe zendt de overheid 
NL-Alert	uit?
De	overheid	kan	een	NL-Alert	uit-
zenden via alle zendmasten van 

Nederlandse telecomproviders. 
Tijdens een noodsituatie bepaalt 
de lokale veiligheidsregio in welk 
gebied	het	NL-Alert	uitgezonden	
moet worden. Dit is afhankelijk 
van de plek van het incident en 
bijvoorbeeld	van	de	wind.	Zelfs	
als u kilometers verderop woont 
kan een gevaarlijke rookwolk met 
giftige	stoffen	zo	uw	woonplaats	
bereiken.	Bent	u	verbonden	met	
een zendmast die bereik heeft 
in	het	betreffende	gebied?	Dan	
ontvangt	u	een	NL-Alert.

Geen	NL-Alert	ontvangen?
Er	 kunnen	 meerdere	 redenen	
zijn	waarom	u	het	NL-Alert	niet	
ontvangt.
■ Uw mobiele telefoon stond uit 

of op vliegtuigstand
■ U had tijdelijk geen bereik
■ Uw mobiele telefoon was niet 

verbonden met een zendmast 
die	het	NL-Alert	uitzond.		■

Duurzaam wonen? Kijk eens bij de buren!

Hoe houdt u de energierekening 
zo laag mogelijk? Dat is een vraag 
die veel mensen bezighoudt. Op 
29	oktober	en	5	november	kunt	
u inspiratie opdoen tijdens de 
tiende editie van de Nationale 
Duurzame Huizen Route. Hon-
derden huiseigenaren in heel 
Nederland openen hun deuren 
en laten zien welke duurzame 
stappen zij hebben gezet. Ook 
de gemeente Voorst doet mee. 
Schrijf	u	in	voor	een	bezoek	via	
www.duurzamehuizenroute.nl

Deelnemers vertellen uit 
eigen ervaring
Tijdens een bezoek aan een 
duurzaam huis komt u meer te 
weten over bijvoorbeeld natuur-
lijke bouwmaterialen, het iso-
leren van een zolderdak of de 
kosten voor het installeren van 
de warmtepomp. De deelnemers 
staan klaar om vanuit eigen erva-
ring te vertellen over hun proces 
naar een duurzamer huis en alles 
wat daarbij komt kijken. “Toen 
wij ons huis wilden verduurza-
men, moest ik veel uitzoeken. 
Wat	ik	geleerd	heb,	geef	ik	graag	
door aan de bezoekers”, vertelt 
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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	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	
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) 
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 belanghebben-
de rekening mee dat een inge-
diend bouwplan al behandeld kan 
zijn in een welstandsvergadering.

Bekendmakingen

Week	42:	19-10-2022

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	10	oktober	2022	tot	en	
met	vrijdag	14	oktober	2022.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Dorpsplein in Nijbroek Kerstmarkt Toestemming verleend BW-2022-0264

Leigraaf	51	in	Twello Tijdelijke standplaats voor verkoop kerstbomen Melding	ontvangen BW-2022-0261

Melding	aanleg	gesloten	bodemenergiesysteem	buiten	inrichtingen

Bandijk	53	in	Terwolde Realiseren gesloten bronsysteem Melding	ontvangen Z-HZ_MGB-
BI-2022-0014

Buddezand	20	in	Wilp Aanleggen gesloten bodemenergiesysteem Melding	ontvangen Z-HZ_MGB-
BI-2022-0015

Omgevingsvergunning

Achter	‘t	Holthuis	33	in	Twello Bouwen	overkapping Aanvraag ontvangen SXO-2022-0544

Blekenbrinkweg	2	in	Voorst Verbouwen woning en plaatsen zonnepanelen in grondopstelling Aanvraag ontvangen SXO-2022-0539

Dorpsstraat 30 in Terwolde Aanleggen inrit Aanvraag ontvangen SXO-2022-0552

Fokkerstraat 9 in Teuge Bouwen	schuur	met	overkapping	en	kappen	boom Vergunning verleend SXO-2022-0476

Grotenhuisweg	40	in	Wilp Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2022-0535

Middendijk	34	in	Nijbroek Na-isoleren gevels en dak en plaatsen dakkapel Aanvraag ontvangen SXO-2022-0548

Nabij	Molenallee	53	in	Wilp Verlengen aanvraag tijdelijke mast Aanvraag ontvangen SXO-2022-0546

Omloop	62	in	Twello Herinrichten perceel Vergunning verleend SXO-2022-0463

Oyseweg	6	in	Wilp Plaatsen zonnepanelen in veldopstelling Vergunning verleend SXO-2022-0436

Rijksstraatweg 103 in Twello Plaatsen	24	zonnepanelen Vergunning verleend SXO-2022-0478

Sluinerweg	37	in	Wilp Plaatsen tijdelijke woonunit tijdens verbouwing woonboerderij Aanvraag ontvangen SXO-2022-0545

Voorsterklei	14	in	Voorst Plaatsen 30 zonnepanelen in veldopstelling Aanvraag ontvangen SXO-2022-0540

Zwanenpad	2D	in	Teuge Splitsen	woning	voor	dubbele	bewoning Aanvraag ontvangen SXO-2022-0541

Sloopmelding

Blekenbrinkweg	2	in	Voorst Slopen	bijgebouw Melding	ontvangen SXO-2022-0538

Tuinstraat	12	in	Voorst Verwijderen asbesthoudende buis uit woning Melding	ontvangen SXO-2022-0543

Klarenbeekseweg 7 in Voorst Verwijderen asbesthoudend dakbeschot Melding	ontvangen SXO-2022-0556

Smittenbergstraat	10	in	Wilp Verwijderen asbestdak schuurtje Melding	ontvangen SXO-2022-0558

Tijdelijke verkeersmaatregel

Afsluiten voor alle verkeer in Nijbroek op 
9-12-2022	van	16-21.30	uur:
-	 Dorpsplein,	vanaf	kerk	tot	Middendijk 

Dorpsplein tot Dijkhuizenweg

Kerstmarkt Besluit	genomen BW-2022-0264
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Telefonische bereikbaarheid:
Klant Contact Centrum: maandag t/m donderdag 
8.30-17.00	uur,	op	vrijdag	8.30-14.00	uur.

Maatschappelijke ondersteuning 
(bijvoorbeeld WMO, Werk & Inkomen en Centrum voor Jeugd en Gezin)
maandag	t/m	vrijdag	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:
maandag	t/m	vrijdag	8.30-14.00	uur,	maandagavond	
17.00-20.00	uur.	Voorkom	dat	u	moet	wachten,	maak	een	afspraak.	

Afhalen documenten bij het servicepunt:
maandag	t/m	donderdag	8.30-17.00	uur,	
maandagavond	17.00-20.00	uur,	vrijdag	8.30-14.00	uur.	
Voorkom dat u moet wachten, maak een afspraak. 

Na	een	geslaagde	Burendag	verder	met	Kern	met	Pit
Inschrijven tot en met 31 oktober

In	het	weekend	van	24	september	
vond ook in de gemeente Voorst 
de	Burendag	plaats.	Op	ruim	20	
plekken kwamen buren samen. 
Ze	deden	een	klus	in	de	buurt	of	
genoten van een gezellige buurt-

barbecue.	Op	de	 foto’s	 zijn	 de	
geslaagde	activiteiten	bij	Speel-
tuin De Driehoek in Terwolde en 
Trefpunt Duistervoorde in Twello 
te zien. 

Bewonersinitiatieven	op	
Kernmetpit.nl
Tijdens	een	Burendag	of	een	an-
der moment ontstaat vaak zo 
maar een nieuw idee om de buurt 
mooier te maken. Via de wedstrijd 
Kern met Pit kunt u met uw bewo-
nersinitiatief aan de slag om een 
idee voor de leefomgeving bin-
nen een jaar waar te maken. Tot 
en	met	31	oktober	2022	kunt	u	
op kernmetpit.nl u gratis inschrij-

ven om aan de wedstrijd mee te 
doen. Op deze website staan 
ook voorbeelden van initiatieven 
in	de	afgelopen	jaren.		Zoals	een	
buurtmusical, een zorgapp, op-
knappen van een speelplek, een 
buurtmoestuin of het starten van 
een kunstproject in de buurt. 

Ondersteuning en advies
Deelnemers aan Kern met Pit 
krijgen	via	de	KNHM-foundation	
professionele ondersteuning. 
Bijvoorbeeld	 gratis	 advies,	 een	
eigen coach, gratis workshops, 
een landelijk netwerk, netwerk-
bijeenkomsten en hulp van in-
genieursbureau	Arcadis.	Lukt	het	

om binnen een jaar het idee waar 
te maken? Dan ontvangt uw initi-
atief het predicaat Kern met Pit én 
duizend euro.

Laat	uw	initiatief	ook	aan	
de gemeente weten
De gemeente Voorst ondersteunt, 
in samenwerking met haar part-
ners, al verschillende bewonersi-

nitiatieven.	Laat	uw	initiatief	dus	
ook aan de gemeente weten, zodat 
we samen kunnen bekijken hoe 
we elkaar verder kunnen helpen. 
Neem gerust contact op met de 
coördinator maatschappelijke ini-
tiatieven bij de gemeente Voorst, 
Chris Frencken, via 
c.frencken@voorst.nl of
	0571-27	92	68.		■


