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

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 19 september 2022 tot 
en met vrijdag 23 september 2022.

Bekendmakingen

Week 39: 28-9-2022

 
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 over-
heid.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.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Helmbloem in Twello Buurtfeest Melding ontvangen BW-2022-0238
Knibbelallee 3 in Wilp Oogstfeest Pampus 2022 op 15-10 Melding ontvangen BW-2022-0203
Knibbelallee 3 in Wilp Halloween op 29-10-2022 Melding ontvangen BW-2022-0230
Recreatiegebied Bussloo Nieuwjaarsduik Melding ontvangen BW-2022-0236
Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Zuiderlaan ongenummerd in Twello Nieuwe brandweerkazerne mogelijk maken Vastgesteld NL.IMRO.0285.171053-VS00
Omgevingsvergunning
Broekstraat 49 in Klarenbeek Bouwen schuur Vergunning verleend SXO-2022-0383
Duistervoordseweg 114A in Twello Brandveilig verklaren en legaliseren dakterras Aanvraag ontvangen SXO-2022-0509
Duizendblad 4 in Klarenbeek Uitbreiden woning Vergunning verleend SXO-2022-0371
Ganzevlesweg 12 in Teuge Legaliseren afwijkende doorsnede aangelegde duiker Aanvraag ontvangen SXO-2022-0508
het Wildezand 20 in Wilp Bouwen carport met fietsenstalling Vergunning verleend SXO-2022-0438
Kerklaan 12 in Twello Verlengen tijdelijke huisvesting (SXO-2017-0442) Aanvraag ontvangen SXO-2022-0500
Marktstraat 1-3 in Twello Splitsen en verbouwen winkelpand Vergunning verleend SXO-2022-0415
Oude Rijksstraatweg 59A in Twello In gebruik nemen bedrijfspand voor uitgifte kledingbank Vergunning verleend tot 

16-9-2027
SXO-2022-0403

Rijksstraatweg 249 in Teuge Bouwen carport Proceduretermijn verlengd SXO-2022-0427
Rijksstraatweg 25 in Wilp Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2022-0504
Rijksstraatweg 34 in Twello Verplaatsen inrit Vergunning verleend SXO-2022-0360
Sint Maartenserf 85 in Twello Uitbreiden woonkamers Vergunning verleend SXO-2022-0343
Vermeersweg 30 in Twello Uitbreiden woning Aanvraag ontvangen SXO-2022-0507
Vivaldistraat 1 in Twello Bouwen veranda en carport Vergunning verleend SXO-2022-0471
Overig
Gemeente Voorst Wet open overheid verzoek Besluit genomen Z-22-08473_2022-49526
Vermeersweg 61, Meester Zwiersweg en 
IJsbaandwarsweg in Twello

Verhuur van een gemeentegebouw en -gronden Voornemen om verhuurovereen-
komsten te sluiten

Z-22-02076_2022-48607

Sloopmelding
Heemskerkstraat 44, 46, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 55, 57, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 
77, 81 en 83 in Twello

Verwijderen asbesthoudende lekdorpels Melding ontvangen SXO-2022-0502

Heemskerkstraat 89, 97, 99 en 101 
in Twello

Verwijderen asbesthoudende lekdorpels Melding ontvangen SXO-2022-0503

Tuinstraat 40 in Voorst Verwijderen asbestplaat Melding ontvangen SXO-2022-0501
Verkeersbesluit
De Barnte 29 in Twello Opheffen individuele gehandicaptenparkeerplaats Besluit genomen Z-22-09137_2022-47939



voorstwijzervoorstwijzer
gemeenteraad 
Besluitenlijst raadsvergadering 19 september
Besluiten
■ Aanwijzing griffier
■ Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven
■ Toelating Jan Osinga als lid van de gemeenteraad van Voorst
■ Instemmen toetreding gemeente Brummen tot Tribuut 
■ Aanbesteding accountantsdiensten 2023 t/m 2026
■ Bestemmingsplan Brandweerkazerne Zuiderlaan, Twello 
■ Mutatie fractievertegenwoordiger 
■ Plaatsvervangend voorzitters voor de raad en leden van de werkgeverscommis-

sie benoemen 
■ Instellen commissie benoeming wethouders
■ Benoeming wethouder Rosmarijn Boender
■ Bestemmingsplan Gravenstraat 7, Voorst 
■ Verordening nadeelcompensatie gemeente Voorst
■ Motie 'Toekijken is ook schuldig zijn' over vluchtelingenopvang van D66. Aan-

genomen met 15 stemmen voor (Gemeente Belangen, CDA, Voortvarend Voorst, 
PvdA-GroenLinks, D66, SGP) en 3 stemmen tegen (VVD-Liberaal 2000).

Verworpen motie
■ Motie van Voortvarend Voorst over lokale bestemmingsreserve beschermd thuis: 

3 stemmen voor (Voortvarend Voorst) en 16 stemmen tegen (Gemeente Belan-
gen, CDA, VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, D66, SGP). 

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de ver-
gadering van 19 september te komen. Hier vindt u de besluitenlijst 
en heeft u de mogelijkheid om de vergadering terug te kijken. Het is 
ook mogelijk om via voorst.raadsinformatie.nl bij de vergadering te 
komen. In de kalender klikt u dan op de gewenste datum. 

Ronde-tafelgesprekken 
maandag 3 oktober 2022 om 18.00 uur 
(gemeentehuis Twello; let op afwijkend aanvangstijdstip)

Op maandag 3 oktober heeft de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken. In 
deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde on-
derwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbe-
reiding van de raadsvergaderingen over onderstaande onderwerpen op 17 oktober 
vanaf 10.00 uur (met onder andere de begrotingsdebatten) en 7 november vanaf 
19.30 uur (besluitvorming over de begroting).

U bent welkom!
U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij te wo-
nen. Ook hebt u de mogelijkheid om in het ronde-tafelgesprek aan de raadsleden uw 
mening te geven over het geagendeerde onderwerp. Meldt u zich dan uiterlijk vrijdag 
30 september om 12.00 uur aan via telefoonnummer 06-50 06 46 10,  of stuur een 
e-mail naar raad@voorst.nl. U kunt ook schriftelijk reageren op geagendeerde on-
derwerpen; stuur dan ook een e-mail naar raad@voorst.nl. 

Meekijken?
De vergadering is live mee te kijken en kan teruggekeken worden via 
https://voorst.raadsinformatie.nl

Agenda
De volgende onderwerpen staan op de agenda. Let op: de aanvangstijdstippen ná de 
pauzes zijn richttijden; het is mogelijk dat deze gesprekken eerder of later beginnen. 
Als de ronde tafelgesprekken niet op maandagavond voor 22.30 uur kunnen worden 
afgerond, worden deze voortgezet op dinsdagavond 4 oktober vanaf 18.00 uur.

Maandag 3 oktober 18.00 uur (raadszaal)
1. Bestemmingsplan Kadijk 18-20, Terwolde 
De Stichting Christelijke Gemeente Terwolde  wil een nieuw ontmoetingsgebouw reali-
seren en het terrein herinrichten. Daarvoor wordt het huidige ontmoetingsgebouw ge-
sloopt. Het ontwerp heeft zes weken ter visie gelegen en er is een zienswijze ingediend.

2. Prioriteitennota 2023 – 2026
In de prioriteitennota staan de beleidsprioriteiten voor de komende vier jaar. Als 
eerste document in de planning- en controlcyclus is de prioriteitennota normaal 
gesproken het moment om nieuw beleid, heroverweging en/of intensivering van 
bestaand beleid aan te dragen. Door de verkiezingen in maart dit jaar en de vor-
ming van een nieuwe coalitie met een nieuw coalitieakkoord is de behandeling van 
de prioriteitennota doorgeschoven naar het najaar, voorafgaand aan de behande-
ling van de meerjarenprogrammabegroting 2023 – 2026. 

3. Meerjarenprogrammabegroting 2023 – 2026
De meerjarenprogrammabegroting 2023 – 2026 is het tweede document in de 
planning- en controlcyclus voor het jaar 2023. De raad stelt daarmee de beleids-
doelen en het financiële kader voor het begrotingsjaar 2023 vast.

Maandag 3 oktober 20.15 uur (raadszaal)
1. Bestuursrapportage 2022
Met de Bestuursrapportage 2022  informeert het college de raad over de realisa-
tie van de begroting 2022 over de eerste 8 maanden van het begrotingsjaar. In de 
bestuursrapportage worden voorstellen gedaan om budgetten aan te vullen en/of 
af te ramen. De bestuursrapportage geeft inzicht in zowel de beleidsmatige als de 
financiële voortgang.

2. Perspectiefnota 2023 – 2026
In de financiële verordening van de gemeente Voorst is bepaald dat het college 
elke vier jaar een perspectiefnota aanbiedt met een voorstel voor de financiële 
kaders van de ontwerpbegroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerja-
renraming voor de komende vier jaar.

3. Derde begrotingswijziging 2023 GGD NOG 
De GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) is een gemeenschappelijke rege-
ling. De GGD NOG voert voor de 22 deelnemende gemeenten (waaronder Voorst) 
de wettelijke gemeentelijke taken uit op grond van de Wet Publieke Gezondheid. 
Op 7 juli 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de GGD NOG de programmabe-
groting voor 2023 vastgesteld. Inmiddels zijn de nieuwe hogere indexcijfers van 
het CPB doorgerekend en de GGD voorziet dat een indexering van 5.89 nodig is 
voor 2023, in plaats van de 2.63%. Het Algemeen Bestuur van de GGD NOG wil dit 
doorvoeren in de begroting voor 2023. Voordat de GGD NOG hierover een besluit 
neemt kunnen de deelnemende gemeenteraden hierover hun mening geven.

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de 
vergaderstukken te komen. U kunt deze ook inzien via voorst.
raadsinformatie.nl  Via dezelfde link kunt u de raadsvergadering 
live meekijken en ook later terugkijken.

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 3   oktober 18.00 uur ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
■ maandag 17 oktober 10.00 uur raadsvergadering gemeentehuis Twello
■ maandag 7 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: 06 - 25 47 
13 94. Als u algemene vragen voor de gemeente Voorst heeft belt u 0571-27 99 11. 
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■ 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.

Gladde wegen door modder maisoogst

In de laatste week van september 
en de eerste twee weken van ok-
tober wordt vaak mais geoogst.  
Door de droogte van de afge-
lopen periode is de eerste mais 
ondertussen geoogst. Tijdens het 
oogsten van mais kan er modder 
op de weg komen. Vooral als het 
regent worden de vervuilde wegen 
glad en ontstaan er gevaarlijke 
verkeerssituaties. Weggebruikers 
moeten in deze periode daarom 
alert zijn op gladde (land)wegen.

Modderborden
De gemeente heeft afspraken 
gemaakt met de agrarische be-
drijven dat zij modderborden 
plaatsen bij een vervuild wegvak, 
om de overige weggebruikers te 
waarschuwen. 
Daarnaast maken de agrariërs, na 
afloop van de werkzaamheden, 
zelf de openbare weg schoon. 
De politie en medewerkers van 
de gemeente Voorst gaan hier 
nauwlettend op toezien. Als u een 

Inloopavond resultaten verkeersonderzoek 
Zuiderlaan en omgeving
Op 1 juni 2022 informeerden wij 
inwoners, ondernemers en sport-
verenigingen over de aanpak van 
een verkeersonderzoek naar een 
optimale situatie aan de Zuider-
laan. Er was ook gelegenheid om 
opmerkingen en suggesties mee 
te geven. Dit onderzoek heeft de 
gemeente samen met adviesbu-
reau Goudappel uitgevoerd. Graag 
geven wij u inzicht in de resulta-
ten van dit verkeersonderzoek. 
Daarom nodigen we u uit voor 
de inloopavond die we hiervoor 
organiseren op dinsdagavond 4 
oktober 2022 tussen 19.30 uur en 
21.00 uur in het sportcafé van SV 
Twello op Sportpark Zuiderlaan. 
U bent hartelijk welkom!

Verkeersonderzoek 
Zuiderlaan en omgeving
Het verkeersonderzoek helpt ons 
om de meest optimale verkeers-
situatie voor de Zuiderlaan te 
bepalen. Een aanpassing van de 
maximumsnelheid op de Zuider-
laan kan mogelijk de verkeers-
veiligheid, de leefbaarheid en de 
bereikbaarheid op en nabij de 
Zuiderlaan beïnvloeden. En ook 
op de omliggende wegen en in 
de nabijgelegen woon- en werk-

gebieden. Het onderzoek geeft 
ons inzicht in de effecten op de 
genoemde thema’s. Dit helpt ons 
om een weloverwogen besluit te 
nemen over de maximumsnelheid 
op de Zuiderlaan. Wij vinden het 
belangrijk om de resultaten van 
het onderzoek met betrokkenen 
te delen. Het conceptrapport van 
Goudappel is in te zien 
via: voorst.nl/zuiderlaan

Inloopavond dinsdag
4 oktober 2022
Op dinsdagavond 4 oktober 2022 
organiseren wij een inloopavond 
over de resultaten van het ver-
keersonderzoek Zuiderlaan. U 
bent tussen 19.30 uur en 21.00 
uur van harte welkom om binnen 
te lopen in het sportcafé van SV 
Twello op het Sportpark Zuider-
laan. Er is geen vast programma. 
Tijdens de bijeenkomst is er gele-
genheid om met medewerkers van 
Goudappel en van de gemeente in 
gesprek te gaan over het onder-
zoek en de resultaten. U kunt dan 
ook uw reactie op de resultaten 
geven. 

Meer informatie: 
voorst.nl/zuiderlaan  ■

Tweede inloopbijeenkomst verkeersonderzoek Twello Noord 

Benoeming lid van de raad van de gemeente Voorst
 

Op donderdagavond 29 septem-
ber 2022 organiseren wij een 
tweede inloopbijeenkomst over 
het verkeersonderzoek in Twello 
Noord. U bent tussen 19.30 uur 
en 21.30 uur van harte welkom 
in het gemeentehuis in Twello. 
Tijdens deze inloopbijeenkomst 
geven wij informatie over de ver-
betervoorstellen en oplossings-
richtingen voor de gesignaleer-
de knelpunten in de omgeving. 
Er is ook gelegenheid om met 
medewerkers van het adviesbu-
reau Bonotraffics en van de ge-
meente in gesprek te gaan over 
de voorstellen en u kunt reage-
ren op de verbetervoorstellen en 
oplossingsrichtingen. 

Aanleiding 
verkeersonderzoek
De gemeenteraad stelde op 7 fe-
bruari 2022 het bestemmingsplan 

‘Nieuw Basselt en Fliertlanden’ 
vast. Daarbij nam de gemeen-
teraad ook de motie ‘Verkeers-
situatie Twello Noord’ aan. Deze 
motie kwam voort uit de zorgen 
van bewoners uit de naastgele-
gen wijk en omliggende straten. 
De motie draagt het college van 
burgemeester en wethouders op 
om samen met de omgeving te 
onderzoeken hoe we de verkeers-
situatie in Twello Noord kunnen 
optimaliseren en verbeteren. 

Wij horen graag uw reactie 
Op 8 september organiseerden 
wij de eerste inloopbijeenkomst 
over het verkeersonderzoek in 
Twello Noord. Alle informatie, 
suggesties en reacties van die 
bijeenkomst hebben we in een 
geanonimiseerd overzicht ver-
werkt. Deze inbreng is meege-
nomen bij de volgende stap in 

het verkeersonderzoek, namelijk 
het komen tot verbetervoorstellen 
en oplossingsrichtingen om de 
verkeerssituatie in Twello Noord 
te optimaliseren. Voordat wij de 
maatregelen verder uitwerken, 
horen we graag uw reactie op 
de verbetervoorstellen en oplos-
singsrichtingen. De uitkomsten 
van het verkeersonderzoek, inclu-
sief alle inbreng uit de samenle-
ving, leggen wij later dit jaar voor 
aan het gemeentebestuur.

Loop binnen wanneer u wilt
Wij benadrukken dat de inloopbij-
eenkomst geen vast programma 
heeft. Dit doen wij bewust om 
het bezoek te spreiden, zodat wij 
iedereen goed te woord kunnen 
staan. Tussen 19.30 uur en 21.30 
uur kunt u dus binnenlopen in het 
gemeentehuis wanneer het u uit-
komt.  ■

De heer J.H.M. (Jan) Osinga woon-
achtig in Wilp, is benoemd tot 
raadslid van de gemeente Voorst 
tot 17 november 2022. Dit heeft 
de voorzitter van het centraal 
stembureau, voor de verkiezing 
van de gemeenteraadsleden van 

Voorst, volgens artikel W7 van 
de Kieswet bekend gemaakt op 
12 juli 2022. De heer Jan Os-
inga zal het raadslid mevrouw 
Lianne van den Brand vervan-
gen totdat zij terugkeert na haar 
zwangerschapsverlof.

Plaats:  TWELLO
Datum:  maandag 19 september 
2022
De voorzitter voornoemd,
P. Jorritsma - Verkade  ■

gevaarlijke (weg)situatie ziet kunt 
u dit via www.verbeterdebuurt.nl 
melden.  ■


