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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Ronde-tafelgesprekken op maandag 30 mei vanaf 
18.00 uur Multifunctioneel Centrum Klarenbeek
(let op: afwijkend aanvangstijdstip en locatie!)

Doel
Maandag 30 mei 2022 houdt de gemeenteraad weer ronde-tafel-gesprekken. 
Met deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van de geagendeerde  
onderwerpen. Raadsleden stellen vragen aan insprekers en het college. Dat doen ze 
als voorbereiding op de raadsvergadering van maandag 13 juni. Deze raadsverga-
dering begint om 13.30 uur en vindt plaats in het vernieuwde gemeentehuis, H.W. 
Iordensweg 17, Twello. 
Van de ronde-tafelgesprekken worden geluidsopnames gemaakt die de volgende dag 
beschikbaar zijn. Drie dagen later kunt u direct selecteren op agendapunt en spreker.

Deelnemen
U kunt deelnemen aan een gesprek. Tijdens het ronde-tafelgesprek kunt u uw 
mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Aanmelden voor deel-
name doet u door bij voorkeur uiterlijk maandag 30 mei 12.00 uur een e-mail naar  
raad@voorst.nl te sturen. Daarna neemt de griffie contact met u op. 
Het kan zijn dat u liever schriftelijk reageert op geagendeerde onderwerpen. Ook 
dan stuurt u een e-mail met uw reactie naar raad@voorst.nl.  

Agenda

Maandag 30 mei 18.00 uur 

1. Randweg Twello en maatregelen aan het spoor
Het college stelt voor de planuitwerking van de randweg Twello niet voort te zetten. 
Uitvoering en cofinanciering voor doortrekking van de randweg, met ondertunne-
ling van het spoor en veiligheidsmaatregelen aan de overwegen op de spoorlijn 
Apeldoorn-Deventer, is niet haalbaar gebleken. Het college stelt de raad voor om 
een nieuw uitvoeringsplan te gaan maken voor de kern Twello, als onderdeel van 
het Programma Mobiliteit 2020-2030.

2. Voortgangsbericht 2022 gemeente Voorst 2021
Het voortgangsbericht is het eerste bijsturingsinstrument in de planning- & control-
cyclus. Het voortgangsbericht zorgt in de eerste helft van het jaar voor tussentijdse 
informatie over de actuele ontwikkelingen binnen het lopende begrotingsjaar en de 
mogelijke structurele afwijkingen die hieruit voortvloeien. De ontwikkelingen over 
de eerste helft van 2022 geven aanleiding tot bijsturingsvoorstellen van per saldo 
€ 320.318 nadelig.

3. Jaarstukken 2021 gemeente Voorst
De Jaarstukken 2021 sluiten met een voordelig resultaat van € 1.733.100. Dat bestaat 
uit een voordelig resultaat van € 78.100 uit de normale exploitatie en € 1.655.000 uit 
de grondexploitatie. Het college stelt voor om het voordelig resultaat voor ongeveer 
€ 1 miljoen over verschillende bestemmingsreserves toe te voegen en €  754.800 
aan de Algemene reserve vrij aanwendbaar.

4. Kansenkaart dorp Voorst en start voorbereiding woningbouwlocatie Winkler Prins
Door de komst van de rondweg, de afwaardering en het opknappen van de oude 
weg (Rijksstraatweg) door het dorp Voorst is een geheel ander woon- en werkkli-
maat in het dorp Voorst ontstaan dat tot nieuwe kansen leidt. Maar het heeft ook 
ruimtelijke opgaven aan het daglicht gebracht. Daarnaast spelen er diverse (bouw)
initiatieven in het dorp. Dit was de aanleiding voor het opstellen van de Kansenkaart 
voor het dorp Voorst.

5. Eenmalige energietoeslag voor lage inkomens 2022
Het college heeft besloten om, vooruitlopend op de wijziging van de Participatiewet, 
de "Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Voorst" vast te stellen. 
Daarbij wordt uitgegaan van een maximum inkomen van 125% van de bijstands-
norm. De energietoeslag wordt ambtshalve (zonder aanvraag) verstrekt aan inwoners 
van de gemeente Voorst die inkomen ontvangen op basis van: algemene bijstand 
(Participatiewet), bijzondere bijstand (Participatiewet), een periodieke Bbz-uitkering 
voor levensonderhoud, de minimaregeling, individuele inkomenstoeslag of IOAW 
en IOAZ, of deelnemen aan de Gemeentepolis of deelnemen aan een traject voor 
schuldhulpverlening en die aan de voorwaarden in de beleidsregels voldoen.

6. Beleidsregels subsidie voor duurzaamheidsinitiatieven in de gemeente Voorst
De gemeente wordt af en toe benaderd met verzoeken om subsidie te verlenen 
voor initiatieven en projecten. Tot op heden ontbreekt een formeel kader om deze 
aanvragen te beoordelen. Wel passen deze aanvragen vaak binnen het vastgestelde 
beleid uit het Programma Milieu, Afval en Duurzaamheid 2021 t/m 2025. Daarom 
heeft het college deze beleidsregels opgesteld, waar de raad op mag reageren. 

7. Financiën van verbonden partijen
De gemeente Voorst werkt op verschillende terreinen samen met andere gemeentes. 
Deze samenwerkingsverbanden sturen jaarlijks hun conceptbegrotingen naar de deel-
nemende gemeentes. De gemeenteraad kan opmerkingen maken bij die conceptbe-
grotingen. De gemeenteraad kan op die manier wijzigingen voorstellen. Dat heet een 
zienswijze indienen.  
Het bestuur van het samenwerkingsverband neemt daarna een besluit over de begro-
ting. Dan hoort de verbonden partij duidelijk te maken wat ze vindt van die zienswijze. 
Daarnaast krijgt de gemeenteraad jaarlijks het (financiële) verslag over het vorige jaar 
van elk van de samenwerkingsverbanden. Daar kan de raad dan kennis van nemen. 
Op de agenda van dit ronde-tafelgesprek staan de financiële stukken van:
■ Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland: Begroting 2023, begrotingswijziging 

op begroting 2023 betreffende demarcatie en jaarstukken 2021 
■ Regio Stedendriehoek: Begroting 2023 
■ GGD Noord- en Oost-Gelderland: Begroting 2023 en Jaarstukken 2021  
■ PlusOV: Diverse onderwerpen 
■ Omgevingsdienst Veluwe IJssel: Begroting 2023  en jaarstukken 2021  
■ Tribuut: Jaarstukken en toekomstplan en begroting 2023 – 2026 

Informatie
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. 
U kunt de ronde-tafelgesprekken op de publieke tribune volgen of 
later die week terugluisteren via onze website via 
https://voorst.raadsinformatie.nl/

Besluitenlijst raadsvergadering 16 mei
Besluiten
■ Bestemmingsplan Middendijk 26, Nijbroek 
■ Bestemmingsplan Hoek Stationsstraat-Veilingstraat, Twello 
■ Discussienota participatie en adviesrecht in het kader van de Omgevingwet 
■ Verslag ronde-tafelgesprekken 19 april 2022

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de  
besluitenlijst te komen op voorst.raadsinformatie.nl. 
Het audioverslag van de raadsvergadering van 16 mei 2022  kunt u 
terugluisteren via voorst.raadsinformatie.nl. In de kalender klikt u 
dan op de gewenste datum. 
Voor vragen kunt u terecht bij Bernadette Jansen, raadsgriffier, via 
0571-27 92 17 en per e-mail via 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 brief of e-mail sturen aan de raad. Het adres van de raad is: 
raad@voorst.nl of Postbus 9000, 7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst. 

Vergaderingen en bijeenkomsten
■ maandag 30 mei 18.00 uur ronde-tafelgesprekken 
  (Multifunctioneel Centrum Klarenbeek)
■ maandag 13 juni 13.30 uur raadsvergadering 
  (gemeentehuis, H.W. Iordensweg 17, Twello)

Contact met de raadsfracties
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties. De gegevens vindt u 

op internet: 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

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

■ Emiel de Weerd, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, via e.deweerd@voorst.nl en 
06-19 32 24 45

■ Arend Jansen, fractievoorzitter Voortvarend Voorst, via a.jansen@voorst.nl en 
 06-50 66 66 01
■ Bertine Grevinga, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, via b.grevinga@voorst.nl en 

06-15 41 54 47 
■ Wim Vrijhoef, fractievoorzitter D66, via w.vrijhoef@voorst.nl en 06-11 86 14 77
■ Arco Hak, fractievoorzitter SGP, via a.hak@voorst.nl en 06-50 29 03 35
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De gemeente Voorst geeft dagelijks alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm volledig weer op 
overheid.nl. 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 16 mei 2022 tot en met 
vrijdag 22 mei 2022.

Bekendmakingen

Week 21: 25-05-2022

 
Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk 
dan op overheid.nl, onder Be-
leid & regelgeving http://www.
overheid.nl/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 bekendma-
king/publicatie staat of het mo-
gelijk is om een inspraakreactie, 
zienswijze, bezwaarschrift of 
beroepschrift in te dienen. En 
zo ja, tijdens welke periode dit 

kan.
Ziet u de elektronische bekend-
making/publicatie niet op over-
heid.nl staan? Neem dan gerust 
contact op met de gemeente 
Voorst: 0571-27 99 11 of kom 
langs bij de receptie in het ge-
meentehuis. Wij helpen u graag!

Berichten over uw buurt 
via overheid.nl/berichten-
over-uw-buurt
Snel en overzichtelijk alle ont-
wikkelingen 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 aanmel-
den voor een e-mailservice. Met 
enkele stappen schrijft u zich in. 
U ontvangt dan dagelijks per e-
mail een overzicht van besluiten 
en andere berichten die onder 
meer gemeenten, provincies en 
waterschappen via overheid.nl 
publiceren. U stelt het type be-
richt in en van welke organisatie 
u deze berichten wilt ontvangen. 
Daarbij is het ook mogelijk een 
afstand ten opzichte van uw 
adres aan te geven. U krijgt dan 
bericht over de actuele locatie-
gebonden bekendmakingen/

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 welstandscom-
missie een mandaatvergadering 
in het gemeentehuis in Twello 
(Hietweideweg 20). De vergade-
ring begint om 10.00 uur. 
De agenda (met daarin de lijst 
met te behandelen bouwplan-
nen) maken wij bekend op 

www.voorst.nl.

Volgens artikel 12 van de Wo-
ningwet is deze vergadering 
openbaar. Wilt u hierbij aan-
wezig zijn? Dan horen wij dat 
graag van u. 

Houd er als derde belang-
hebbende voor de goede 
orde ook rekening mee dat 
een ingediend bouwplan al 
behandeld kan zijn in een 
welstandsvergadering.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Deventerweg 4 in Voorst Boer Cultoer Concert op 6-6-2022 Melding ontvangen BW-2022-0142

Recreatieterrein Bussloo ter hoogte van Kneuterstraat 27 Personeelsfeest op 17-6-2022 Melding ontvangen BW-2022-0141

Salomonszegel in Twello Buurtbarbecue op 8-7-2022 Melding ontvangen BW-2022-0140

Zuiderlaan 5 in Twello Techniekdag op 3-6-2022 Toestemming verleend BW-2022-0135

Exploitatievergunning seksinrichting

Oude Ardeweg 21 in Wilp Exploitatie parenclub Vergunning verleend Z-22-03101_2022-25895

Melding brandveilig gebruik

Hoofdweg 86 in Klarenbeek In gebruik nemen supermarkt Melding ontvangen SXO-2022-0265

Omgevingsvergunning

Engelenburgstraat 14-16 in Twello Uitbreiden en koppelen bestaande 
bedrijfsgebouwen

Vergunning verleend SXO-2022-0077

Kervelstraat 20 in Voorst Uitbreiden woning Aanvraag ontvangen SXO-2022-0267

Molenveld 25 in Twello Uitbreiden woning Vergunning verleend SXO-2022-0127

Offenbachstraat 1 in Twello Bouwen dakopbouw Aanvraag ontvangen SXO-2022-0270

Oud Lochemseweg 40 in Wilp Bouwen werktuigenberging met 
potstal (wijzigingsaanvraag op 
SXO-2021-0555)

Proceduretermijn verlengd SXO-2022-0150

Weteringserf 52 in Terwolde Bouwen schuur met overkapping Aanvraag ontvangen SXO-2022-0269

Sloopmelding

Kervelstraat 34 in Voorst Afvoeren asbest materialen Melding ontvangen SXO-2022-0268

Parallelweg 9 in Twello Slopen bijgebouw Melding ontvangen SXO-2022-0273

Twelloseweg 105 in Terwolde Verwijderen asbestdak ligboxenstal Melding ontvangen SXO-2022-0261

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

E-mail service raadsstukken
Wilt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken? Stuur een e-mail naar raad@voorst.nl. 
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.
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■ 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

Vaccineren tegen MenACWY

MenACWY vaccinatie 
voor jongeren
Jongeren geboren in 2008 ont-
vangen dit voorjaar een uitno-
diging van het RIVM voor een 
vaccinatie tegen meningokok-
kenziekte. Meningokokkenziek-
te is een ziekte die wordt ver-
oorzaakt door een bacterie, de 
meningokok. Van deze bacterie 
bestaan meerdere typen. De ty-
pen A, B, C, W en Y zijn de be-
kendste. De bacterie bevindt zich 
gewoonlijk in de neus-keelholte 
zonder dat je er ziek van wordt. 
Je kan dan wel een ander be-
smetten. De bacterie wordt via de 
lucht, door hoesten en niezen, of 
door zoenen van mens op mens 
overgedragen.

Waar en wanneer?
De MenACWY-vaccinatie wordt 
door GGD Noord- en Oost-Gel-
derland gegeven op 7 juni van 
9.30 – 17.00 uur. Adres: Sport-

hal Jachtlust, Jachtlustplein 11 in 
Twello. 

Inhaalvaccinaties
Dit voorjaar worden ook inhaal-
vaccinaties gegeven voor DTP-
BMR, HPV en andere vaccinaties 
uit het Rijksvaccinatieprogramma. 
Voor kinderen onder de 18 jaar 
die één van deze vaccinaties ge-
mist hebben en deze alsnog willen 
halen: neem contact op met GGD 
Noord- en Oost-Gelderland via 
088 443 3100 (werkdagen tussen 
8.00 en 12.00). Er worden geen 
coronavaccinaties gegeven. Voor 
meer informatie over coronavac-
cinaties: ga naar www.ggdnog.nl.

Meer informatie
Voor meer informatie over de 
HPV-vaccinatie: 
www.rivm.nl/meningokokken. 
Heb je vragen over vaccinaties? 
Ga naar www.rijksvaccinatiepro-
gramma.nl/vragen .  ■

Inloopavond verkeersonderzoek 
Zuiderlaan en omgeving
Samen met het adviesbureau 
Goudappel start de gemeente 
Voorst een verkeersonderzoek 
om de situatie aan de Zuiderlaan 
te optimaliseren. We vinden het 
belangrijk om al bij de start van 
het onderzoek ook de omgeving 
te betrekken, zoals inwoners, on-
dernemers en de sportverenigin-
gen aan de Zuiderlaan. Dat biedt 
u de mogelijkheid om vooraf op-
merkingen en suggesties over de 
Zuiderlaan en omliggende wegen 
in te brengen. Bijvoorbeeld over 
de verkeersveiligheid, bereik-
baarheid en leefbaarheid. Wij no-
digen u daarom graag uit voor een 
inloopavond op woensdagavond 
1 juni 2022.  

Verkeersonderzoek Zui-
derlaan en omgeving
Het verkeersonderzoek helpt 
ons om de meest optimale ver-
keerssituatie voor de Zuiderlaan 
te bepalen. Een aanpassing van 
de snelheid op de Zuiderlaan kan 
effecten hebben op de thema’s 

verkeersveiligheid, leefbaarheid 
en bereikbaarheid op en nabij de 
Zuiderlaan,maar ook op omlig-
gende wegen en voor de nabij-
gelegen woon- en werkgebieden. 
Het onderzoek geeft ons inzicht 
in de effecten op de genoemde 
thema’s. Hierdoor kan er een 
weloverwegen besluit genomen 
worden over de snelheid op de 
Zuiderlaan. Wij hechten waarde 
aan uw betrokkenheid bij dit 
onderzoek.

Inloopavond woensdag 
1 juni 2022
Op woensdagavond 1 juni 2022 
organiseren wij een inloopavond 
over het verkeersonderzoek Zui-
derlaan. U bent tussen 19.30 en 
21.00 uur van harte welkom in 
het sportcafé van SV Twello op 
het Sportpark Zuiderlaan. Er is 
geen vast programma. Loop ge-
rust binnen. Medewerkers van 
adviesbureau Goudappel en de 
gemeente staan u te woord en 
ontvangen graag uw inbreng.  ■

Doe ook mee aan de week zonder afval 

Van maandag 30 mei t/m zon-
dag 5 juni 2022 gaan we met 
z'n allen de uitdaging aan om 
zo min mogelijk afval weg te 
gooien. Doet u ook mee aan de 
#weekzonderafval?

Inwoners van de gemeente Voorst 
produceren jaarlijks ongeveer 450 
kilo afval per huishouden. Ook al 
leveren we daarvan een groot deel 
gescheiden in zodat het gerecy-
cled wordt, het is nog veel beter 
om de berg afval te verkleinen. 

Met een paar simpele tips heb 
je met gemak een minder volle 
vuilniszak! In de landelijke Week 
Zonder Afval, van 30 mei t/m 5 
juni, proberen we samen deze 
tips uit om zo minder weg te 
gooien. 

Gemeente Voorst wil graag mee-
helpen om minder afval over te 
houden en voor een schone om-
geving te zorgen. Meld u nu aan 

op weekzonderafval.nl en ont-
vang elke dag een tip in uw mail-
box! Bovendien vind u op deze 

website tijdens de campagne-
week verschillende interessante 
podcasts.  ■

Telefonische openingstijden rond het pinksterweekend en 
verhuizing (7 juni) 

Het gemeentehuis, CJG Voorst 
(Centrum voor Jeugd en Gezin) 
en Maatschappelijk Netwerk 
Voorst zijn de gehele dag ge-
sloten op maandag  6 juni  (2de 
pinksterdag) en dinsdag 7 juni  
(verhuizing).

Verhuizing 
In verband met de verhuizing 
is het gemeentehuis dinsdag 
7 juni de hele dag gesloten. 
Het gemeentehuis is 7 juni al-
leen bereikbaar voor het doen 
van aangifte van geboorte of 
overlijden. 

Het is belangrijk dat u eerst te-
lefonisch contact opneemt door 
het volgende nummer te bellen: 
0571 - 279 20 13.

Vanaf woensdag 8 juni zijn alle in-
woners welkom in het duurzaam 
gerenoveerde gemeentehuis aan 
de H.W. Iordensweg 17 in Twello. 
In de volgende voorstwijzer van 1 
juni vindt u hierover uitgebreide 
informatie.

Spoedeisende zaken
Bij spoedeisende zaken in de open-
bare ruimte (zoals een gevaarlijke 

wegverzakking, rioolstoring of 
omgewaaide boom) die niet kun-
nen wachten tot de eerstvolgende 
werkdag, belt u de Calamiteiten-
lijn: 0571-27 37 60 (24 uur per 
dag).
Tijdens de feestdagen en buiten de 
openingstijden zijn Veilig Thuis en 
Spoedeisende Zorg (voor jeugd) via 
de gebruikelijke telefoonnummers 
bereikbaar:

■ als er sprake is van dreigend ge-
weld: politie: 112 of Veilig Thuis: 
0800 -20 00

■ spoedeisende Zorg (voor jeugd): 
0900 – 99 55 599

■ spoedeisende hulp bij psy-
chiatrische- en psychosociale 
problemen: via dienstdoende 
huisarts(enpost).

Tijdens de openingstijden op werk-
dagen zijn het gemeentehuis en de 
frontoffice van het MNV en het CJG 
online en telefonisch bereikbaar, en 
alleen op afspraak geopend (maak 
eerst online of telefonisch een af-
spraak om langs te komen).  ■


