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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Digitale en openbare raadsvergadering maandag 
31 januari 2022 vanaf 19.30 uur

Op 31 januari gaan de raadsleden met elkaar in debat en neemt de raad besluiten. 
Vanwege corona voeren de raadsleden dat debat tijdens een digitale openbare 
raadsvergadering. De digitale raadsvergadering begint om 19.30 uur. Deze raads-
vergadering is een vervolg op het ronde-tafelgesprek van 24 januari 2022.
De onderwerpen die in de ronde-tafelgesprekken van 25 januari zijn besproken, 
worden in de raadsvergadering van 7 februari behandeld. Daarover volgt volgende 
week meer informatie.

Vergadering digitaal volgen
De raadsvergaderingen zijn openbaar. Vanwege het coronavirus is fysiek vergaderen 
helaas niet mogelijk. Gasten kunnen het debat en de beraadslaging via 

https://voorst.raadsinformatie.nl digitaal volgen. Klik hiervoor op 
de datum 31 januari 2022 en daarna op ‘live’.  Op die manier kunt 
u ook de stukken bij de onderwerpen bekijken. Gebruikers van een 
smartphone of een tablet kunnen de QR-code scannen om direct 
bij de livestream en de stukken te komen.

Actuele agenda
Via https://voorst.raadsinformatie.nl kunt u de actuele conceptagenda bekijken. 
Klik hiervoor op 31 januari. Daar vindt u ook de achterliggende informatie.
De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda definitief vast. De gemeen-
teraad kan dan nog wijzigingen aanbrengen in de te bespreken onderwerpen en 
de volgorde van behandeling veranderen.

Maandag 31 januari 
 Bestemmingsplan Verbreding A1 (hamerstuk).
 Mutaties fractievertegenwoordigers (hamerstuk).
 Bestemmingsplan Nieuw Basselt en Fliertlanden, Twello (verkennend debat).

Opvattingen
Na het ronde-tafelgesprek van 24 januari laten de fracties op 31 januari weten wat 
ze van de voorstellen vinden. Op 31 januari bespreken de raadsleden het bestem-
mingsplan 'Nieuw Basselt en Fliertlanden, Twello' verkennend. De raad neemt op 
7 februari een besluit over dat voorstel. De meerderheid van de gemeenteraad kan 
met een amendement, bij een volgende raadsvergadering, een wijziging aanbrengen 
in het voorstel van burgemeester en wethouders. Met een motie kan de meerder-
heid van de raadsleden duidelijk maken op welke manier het college dingen hoort 
te doen of dat er iets anders moet gebeuren. 

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft bij de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor 
bieden de ronde-tafelgesprek ken juist wel ruimte. De gemeenteraad houdt als 
regel twee weken voor een raadsvergadering ronde-tafelgesprekken. 

Installatie burgemeester
Op donderdag 10 februari 2022 zal de Commissaris van de Koning, John Berends, 
tijdens een buitengewone raadsvergadering Paula Jorritsma-Verkade installeren als 
burgemeester van Voorst. Via https://voorst.raadsinformatie.nl kunt u de installatie 
volgen. Klik hiervoor op de datum 10 februari 2022 en daarna op 'live'.

Informatie
In het raadsinformatiesysteem https://voorst.raadsinformatie.nl/dashboard staan alle 
stukken die betrekking hebben op de vergaderingen van de gemeenteraad van Voorst. 
De griffie kan u met een e-mailservice attenderen op de agenda’s van de komende 
ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen. Wilt u daar gebruik van maken? Stuur 
dan een e-mail naar raad@voorst.nl om u aan te melden. 

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?    
Laat u zelf horen bij de lokale politiek. Benader raadsleden, praat mee in de ronde-
tafelgesprekken of stuur een e-mail of brief naar de raad: raad@voorst.nl , Post-
bus 9000, 7390 HA Twello. U kunt de gemeenteraad volgen via het twitteraccount:  
@RaadVoorst.
 
Contact met de raadsfracties
U kunt telefonisch of per e-mail contact opnemen met de raadsleden en de raadsfrac-
ties. Op www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling staat meer 
informatie over de fracties en de raadsleden. U kunt rechtstreeks contact opnemen 
met de onderstaande contactpersonen van de raadsfracties:
	Robin Hafkamp, fractievoorzitter Gemeente Belangen, via r.hafkamp@voorst.nl of 

06-53 11 65 06
	Emiel de Weerd, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, via e.deweerd@voorst.nl  of 

06-13 46 48 23
	Bertine Grevinga, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, via b.grevinga@voorst.nl of 

06-15 41 54 47
	 Jürgen Wolff van Wülfing, fractievoorzitter CDA, via j.wolffvanwulfing@voorst.nl  of 

06-43 90 39 27
	Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, via p.jonkman@voorst.nl of 0571-23 82 62
	Arend Jansen, fractievoorzitter Voortvarend Voorst, via a.jansen@voorst.nl of 
 06-50 66 66 01
	Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann, via m.suelmann@voorst.nl 

of 06-37 31 54 22

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

Vergaderingen
Vanwege de coronamaatregelen vergadert de gemeenteraad momenteel digitaal. 
De digitale vergaderingen zijn via een livestream te volgen. Ga naar 
https://voorst.raadsinformatie.nl en klik op de juiste datum en daarna op ‘live’.  
 
De komende bijeenkomsten van de raad zijn op:
maandag 31 januari 2022  vanaf 19.30 uur  raadsvergadering
maandag 7 februari 2022  vanaf 19.30 uur  raadsvergadering
donderdag 10 februari 2022  vanaf 19.30 uur  installatie burgemeester
maandag 21 februari 2022  vanaf 19.30 uur  ronde-tafelgesprekken

E-mailservice raadsstukken
Met de e-mailservice van de griffie ontvangt u een bericht met een directe link naar de 
vergaderstukken. Stuur een e-mail naar raad@voorst.nl om u hiervoor aan te melden.

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.

Gezinnen besparen energie en geld met Junior Energiecoach
50 gezinnen kunnen gratis meedoen

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

‘Welke apparaten slurpen de 
meeste stroom?’ En: ‘Hoeveel 
lampen branden er in huis?’ Dit 

zijn enkele van de vragen die aan 
de orde komen in het spel Junior 
Energiecoach. Vanaf 4 maart 2022 
kunnen 50 gezinnen in de ge-
meente Voorst gratis deelnemen. 
Door leerzame challenges, puz-
zels, experimenten en winacties 
ontdekken gezinnen met dit spel 
hoe ze energie kunnen besparen. 
Aanmelden is mogelijk tot en met 
27 februari 2022 via juniorener-
giecoach.nl

Ontdekkingsreis
Junior Energiecoach is voor ge-

zinnen met kinderen van 7 tot 12 
jaar. Vijf weken lang neemt de tv-
held Varkentje Rund de gezinnen 
mee op ontdekkingsreis in hun 
eigen huis met een ‘lampenjacht 
en een stekkerexpeditie’. Elke 
week is er een nieuw filmpje met 
nieuwe challenges. In slechts 15 
tot 30 minuten per week worden 
kinderen echte Junior Energiecoa-
ches, net zoals de Junior Energie-
coach Varkentje Rund. 

Meer informatie en aanmelden: 
juniorenergiecoach.nl  ■

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
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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 17 januari 2022 tot en 
met vrijdag 21 januari 2022.

Bekendmakingen

Week 4: 26-1-2022

 Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk dan 
op overheid.nl, onder Beleid & 
regelgeving 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 bekendmaking/
publicatie staat of het mogelijk 
is om een inspraakreactie, ziens-
wijze, bezwaarschrift of beroep-

schrift in te dienen. En zo ja, tijdens 
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. Wij helpen u graag!

Berichten over uw buurt via 
overuwbuurt.overheid.nl
Snel en overzichtelijk alle ontwikke-
lingen in uw buurt volgen of de of-
ficiële bekendmakingen van de ge-

meente Voorst inzien? Dat is mogelijk 
op overheid.nl. 

Op overuwbuurt.overheid.nl kunt u 
zich aanmelden voor een e-mailser-
vice. Met enkele stappen schrijft u 
zich in. U ontvangt dan dagelijks per 
e-mail een overzicht van besluiten en 
andere berichten die onder meer ge-
meenten, provincies en waterschap-
pen via overheid.nl publiceren. U stelt 
het type bericht in en van welke orga-
nisatie 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 be-
kendmakingen/publicaties 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 gemeen-
tehuis in Twello (Hietweideweg 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 ho-
ren wij dat graag van u. Houd er 
als derde belanghebbende reke-
ning mee dat een ingediend bouw-
plan al behandeld kan zijn in een 
welstandsvergadering.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Middendijk 70A in Nijbroek Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend

11/01/22

Z-21-13759_2022-02205

Rijksstraatweg 162 in Teuge Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend

11/01/22

Z-21-12866_2022-02211

Omgevingsvergunning

Broekstraat 25 in Klarenbeek Aanpassen erfinrichting en beplantingsplan Vergunning verleend SXO-2021-0614

Broekstraat 25 in Klarenbeek Bouwen schapenstal (fase 1) Vergunning verleend SXO-2021-0615

Dorpsstraat 16 in Wilp Bouwen woning en aanleggen in-/uitrit Vergunning verleend (revisie) SXO-2020-0120

Duistervoordseweg 104 in Twello Bouwen schuur Vergunning verleend SXO-2021-0701

Gravenstraat 17 in Voorst Kappen beukenboom Aanvraag ontvangen SXO-2022-0024

Grotenhuisweg 51 in Wilp Kappen 8 eiken Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0697

Hoenweg 8 in Voorst Kappen 3 lindebomen Aanvraag ontvangen SXO-2022-0020

Kuiperstraat 9 in Terwolde Plaatsen eierverkoophuisje Aanvraag ontvangen SXO-2022-0016

Leigraaf 22 in Twello Bouwen bedrijfsruimte Vergunning verleend SXO-2021-0754

Oude Deventerweg 4 in Voorst Koppelen woning en schuren Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0654

Rijksstraatweg 12 in Twello Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2022-0025

Rijksstraatweg 180 in Teuge Verbouwen en uitbreiden woning Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0721

Troelstralaan, Abraham Kuyperstaat en Frans 
Halsstraat in Twello - Vier Erven Twello fase 1

Bouwen respectievelijk 11, 14 en 14 woningen Aanvraag ontvangen SXO-2022-0015

Twelloseweg 100 in Terwolde Uitbreiden bestaande bedrijfswoning Vergunning verleend SXO-2021-0760

Vaassenseweg 1 in Terwolde Plaatsen 20 zonnepanelen en openslaande deuren Aanvraag ontvangen SXO-2022-0014

Veluwsedijk 13 in Nijbroek Bouwen schuur en legaliseren bijgebouwen Ontwerpvergunning SXO-2021-0525

Veluwsedijk 19 in Nijbroek - kadastraal per-
ceel B2227 Nijbroek

Aanleggen waterpoel met natuurvriendelijke oever Vergunning verleend SXO-2021-0740

Zwanekamp 10 in Terwolde Bouwen schuur (wijzigingsaanvraag op SXO-2021-0529) Vergunning verleend SXO-2021-0742

Sloopmelding

Bandijk 37 in Terwolde Verwijderen asbesthoudende dakbedekking schuur Melding ontvangen SXO-2022-0026

Streilerweg 13 in Wilp Verwijderen asbesthoudende materialen en geheel slopen 
2 schuren en mestsilo

Melding ontvangen SXO-2022-0019

Verkeersbesluit

Ter plaatse van de Oranjestraat in Twello Opheffen individuele gehandicaptenparkeerplaats Besluit genomen Z-22-00411_2022-02006
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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

Leertraject natuurinclusieve landbouw werpt vruchten af

Drieëntwintig boeren uit de Clean-
tech regio zijn sinds 2020 bezig met 
een gecombineerd traject van cursus 
en coaching. De boeren leren samen 
hoe ze natuurinclusieve landbouw 
(NIL) kunnen toepassen op hun be-
drijf. Bij natuurinclusieve landbouw 
is er aandacht voor kringlopen, na-
tuur en landschap. De uitdagingen 
zitten onder andere in de kennis, 
wet- en regelgeving, en in een ge-
zonde, rendabele bedrijfsvoering. 
Partners in dit project zijn de ge-
meenten Lochem, Apeldoorn, Voorst 
en Brummen en LTO Noord afdeling 
Achterhoek Noord. Daarnaast is er 
een samenwerking met Collectief 
Veluwe, ANV Veluwe IJssel Zoom en 
Natuurmonumenten.

In twee jaar tijd zijn er 13 bijeen-
komsten met de boeren geweest. De 
boeren worden begeleid door Heidi 
Uenk, René Schepers en Gerjo Kos-
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kamp, docenten van Aeres Hoge-
school en Happyland. In maart 2022 
is de slotbijeenkomst. Tijdens deze 
bijeenkomst presenteren de deelne-
mers hun resultaten aan elkaar en 
aan andere belanghebbenden. Twee 
deelnemers delen in dit artikel alvast 
hun ervaringen met het leertraject 
natuurinclusieve landbouw. 

Leertraject helpt kennis te 
vergroten en tot plan te 
komen
Harry Beekman heeft een melkvee-
bedrijf en vleesvarkens in Beemte 
Broekland. Hij wil zich verdiepen 
in wat er mogelijk is met natuur-
inclusieve landbouw. En ook welke 
maatregelen interessant zijn voor de 
bedrijfsvoering. 

“Ik ben al bezig met PlanetProof van 
Farmel. Maar er zijn meer dingen die 
ik anders kan doen, die ik nu nog 

niet doe. Daarin helpt het leertraject 
mij om mijn kennis te vergroten en 
tot een plan te komen.”

“De toepassing van natuurinclusief 
is niet zo simpel als men wel denkt. 
Het kost veel tijd en soms slaagt een 
maatregel bij de één wel en bij de 
ander niet. Iedereen is aan het ex-
perimenteren. Zo heb ik een voed-
selakker gehad en dat experiment 
is geslaagd.” 

Verder doet Harry al aan ecologisch 
beheer van de sloten, onderhoudt 
hij houtwallen en beheert hij sinds 
twee jaar zo’n 7 hectare kruidenrijk 
grasland. “En ik lette altijd al op de 
weidevogels met maaien, want dat 
vind ik belangrijk en interessant. 
Je moet het werken met de natuur 
op het bedrijf zelf ondervinden. Het 
is niet zwart wit, dus je gaat ermee 
experimenteren.”

Voor zijn toekomstig perspectief ziet 
Harry dat hij breed moet kijken naar 
natuurinclusieve landbouw. “Van el-
kaar leren en nog meer bij elkaar 
op het bedrijf kijken is interessant”.  

Een investering in de toe-
komst
Voor Rosanne Schrijver van Melk-
veebedrijf De Hazelt in Terwolde is 
het leertraject een investering in de 
toekomst. “Mocht ik moeten bewij-

zen dat ik natuurboer ben, dan sor-
teer ik hier alvast op voor. Daarnaast 
erkennen we de vraag vanuit de 
maatschappij, ook voor de volgende 
generatie”. Rosanne wil niet alleen 
melken, zij wil zich ook verbreden 
als boerin én haar kennis toepassen 
in haar vak als landschapsarchitect. 
Zo ontvangt ze al schoolklassen, de 
boerderij heeft een overeenkomst 
met een zorginstelling, er loopt een 
klompenpad over haar erf en ze 
denkt over het verkopen van vlees 
aan huis.

“Ik haal kennis uit de cursus en krijg 
tips middels de coaching. De insteek 
is bij elkaar op het bedrijf te kijken, 
dat is het leukste. Zo kun je in de 
praktijk leren dat bepaalde dingen 
echt wel kunnen”. Het inspireert haar 
om met mensen in contact te komen 
die met natuurinclusieve landbouw 
bezig zijn. Het geeft vertrouwen dat 
het ook op een regulier melkveebe-
drijf lukt en het geeft input voor de 
oudere generatie die sceptischer is. 
Financieel gezien gaan NIL boeren 
naar een ander type bedrijf en ne-
men ze risico’s door landbouwgrond 
te beheren als natuurgrond. Er is ze-
ker nog een slag te maken met nog 
meer kennis en onderbouwing van 
de financiële component. 

“We hebben de ambitie om land-
schapselementen terug te brengen 

om de natuur te stimuleren, het 
landschap te verfraaien, en beter 
beleefbaar te maken.” Uit de cur-
sus heeft zij meegenomen om pas-
sende soorten te kiezen, die niet 
alleen mooi zijn, maar ook nectar 
en vruchten produceren voor insec-
ten en vogels. “We beheren nu onze 
struweelhaag anders, We experi-
menteren met kruidenrijk grasland, 
extensief beweiden en bloemrijke 
akkerranden.” Ook hebben ze het 
bedrijf verduurzaamd met de re-
alisatie van zonnepanelen waarop 
het hele bedrijf draait, inclusief de 
melkrobot en een elektrische bere-
geningspomp. Tot slot zou Rosanne 
graag experimenteren met bijvoor-
beeld natuurvriendelijke oevers.  

“Ik merk om me heen dat mensen 
positief zijn over wat we al voor de 
natuur doen. Het is experimenteren 
met een maatschappelijk doel; de 
omgeving betrekken en laten zien 
hoe je boert. Dit alles passend bin-
nen een nieuw verdienmodel waarin 
de boer echt als beheerder van het 
landschap wordt gezien.”

Dit project is tot stand gekomen 
met ondersteuning van de Pro-
vincie Gelderland en de Europese 
Unie in het kader van het Europees 
Landbouwfonds voor Plattelands-
ontwikkeling: Europa investeert in 
zijn platteland.  ■

Gemeenteraadsverkiezing 2022
inlevering kandidatenlijsten en openbare zittingen van het centraal stembureau over beslissing geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten en vaststelling uitslag verkiezingen

De voorzitter van het centraal 
stembureau, voor de gemeente-
raadsverkiezingen van woensdag 
16 maart 2022, maakt het vol-
gende bekend:

Kandidaatstelling 
Op maandag 31 januari 2022 
vindt de kandidaatstelling voor 
de gemeenteraadsverkiezing 
plaats. Op die dag kunnen, in 
het gemeentehuis aan de Hiet-
weideweg 20 in Twello, bij het 
daar gevestigde centraal stem-
bureau, tussen 9.00 en 17.00 
uur de kandidatenlijsten (model 
H 1) ingeleverd worden. Hiervoor 
maakt u per mail via verkiezin-
gen@voorst.nl 
of telefonisch via het team Ver-
kiezingen van Burgerzaken een 
afspraak. Alle informatie over de 
benodigde formulieren, het be-

talen van de waarborgsom voor 
partijen die nog geen zitting 
hebben in de gemeenteraad, en 
overige informatie over de kan-
didaatstelling leest u op 
www.voorst.nl/voorststemt.

Openbare zitting centraal stem-
bureau op 4 februari 2022
Nadat op 31 januari 2022 de 
kandidatenlijsten zijn ingele-
verd, controleert het centraal 
stembureau in een besloten 
zitting op 1 februari 2022 de 
kandidatenlijsten op de vereis-
ten zoals genoemd in de Kies-
wet. Direct na de zitting liggen 
de stukken ter inzage in het 
gemeentehuis. Deze kunt u op 
aanvraag inzien. Verzuimen op 
de ingediende kandidatenlijsten 
kunnen op woensdag 2 en don-
derdag 3 februari 2022 tot 17.00 

uur door de lijstinleveraars of de 
plaatsvervangers daarvan worden 
hersteld.

Op 4 februari 2022 om 10.00 
uur vindt vervolgens een open-
bare zitting van het centraal 
stembureau plaats. Hierin wordt 
bekendgemaakt:
 de geldigheid van de 

kandidatenlijsten
 handhaving van de daarop 

voorkomende kandidaten
 handhaving van de geplaats-

te aanduiding
 nummering van de 

kandidatenlijsten

Digitaal bijwonen 
van de zitting
Direct na de zitting worden de 
stukken ter inzage gelegd in het 
gemeentehuis. De openbare zit-

ting vindt plaats in het gemeen-
tehuis in een daartoe aangewe-
zen vergaderruimte, tenzij de 
COVID-maatregelen aanleiding 
geven tot wijziging. De zitting 
wordt ook uitgezonden via in-
ternet. Tijdens deze zitting kunt 
u bezwaren indienen. U kunt al-
leen tijdens de zitting bezwaar 
indienen. Bezwaren die vóór of na 
de zitting worden ingediend zijn 
niet geldig. Meer informatie over 
het digitaal bijwonen van de zit-
ting en hoe u bezwaar kunt ma-
ken leest u binnenkort op 
www.voorst.nl/voorststemt.

Openbare zitting 
hoofdstembureau en 
centraal stembureau
Op 21 maart 2022 om 10.00 uur 
vindt een openbare zitting plaats 
van het hoofdstembureau waarin 

de uitkomst van de stemming 
vastgesteld wordt. Direct daar-
opvolgend is er een openbare 
zitting van het centraal stem-
bureau waarin de uitslag van de 
verkiezingen wordt vastgesteld. 
Ook deze openbare zitting vindt 
plaats in het gemeentehuis in een 
daartoe aangewezen vergader-
ruimte, tenzij de COVID-maatre-
gelen aanleiding geven tot wijzi-
ging. De zitting wordt via internet 
uitgezonden. 
De resultaten liggen direct na 
de zitting ter inzage in het ge-
meentehuis en worden via de 
website van de gemeente Voorst 
gepubliceerd.

Twello, 20 januari 2022
Renske Helmer-Englebert,
voorzitter hoofd- en 
centraal stembureau  ■
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