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

gemeenteraad 
Openbare raadsvergadering    
maandag 17 oktober 2022, aanvang 10.00 uur
raadszaal gemeentehuis, H.W. Iordensweg 17, Twello

Openbaar
Op 17 oktober gaan de raadsleden met elkaar in debat en neemt de raad besluiten. De raadsver-
gadering begint om 10.00 uur. U bent welkom om de vergadering bij te wonen vanaf de publieke 
tribune. Het is ook mogelijk om via https://voorst.raadsinformatie.nl (of scan de QR-code met uw 
smartphone of tablet) online de vergadering mee te kijken. Later terugkijken kan ook.

Onderwerpen
■	 Bestemmingsplan	Hengelderweg	6/6a,	Voorst
■	 Actualisering	bebouwde	kom	grenzen	als	bedoeld	in	de	Wegenverkeerswet	1994	en	de	Wet	

natuurbescherming
■	 Vertegenwoordigingen	externe	bestuursorganen
■	 Vaststellen	verslag	informatieve	beeldvormende	bijeenkomst	26	september	2022
■	 Algemene	beschouwingen	op	de	financiële	situatie	in	de	gemeente	Voorst
■	 Bestuursrapportage	2022
■	 Perspectiefnota	2023	–	2026
■	 Prioriteitennota	2023
■	 Meerjarenprogrammabegroting	2023	–	2026
■	 Bestemmingsplan	Kadijk	18-20,	Terwolde
■	 Derde	begrotingswijziging	2023	GGD	NOG	[voorhangprocedure]

Geen	inspreekmogelijkheid
U heeft bij de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken.

Informatie
In het raadsinformatiesysteem https://voorst.raadsinformatie.nl staan alle stukken 
die	betrekking	hebben	op	de	vergaderingen	van	de	gemeenteraad.	Als	u	met	uw	
smartphone of tablet de QR-code scant komt u direct bij de vergaderstukken. 

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	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	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

Militaire	oefening	17	t/m	28	oktober

Inloopspreekuur werk & inkomen

Van	17	 tot	en	met	28	oktober	
organiseert het Opleidings- en 
Trainingscentrum	Manoeuvre	een	
militaire oefening in het gebied 
tussen	Arnhem,	Apeldoorn,	Hen-
gelo	en	Groenlo.	De	16	deelne-
mers maken hierbij gebruik van 
6	 Fennekvoertuigen	 en	 4	 VW	
Amarokvoertuigen.	 Tijdens	 de	
oefening gaat de eenheid zowel 
bereden als te voet verkenningen 
uitvoeren en houden de deelne-
mers bij duisternis de verkeers-
knooppunten, overgangen en 
bruggen onder waarneming van-
uit waarnemingsposten. De mili-
tairen verplaatsen zich bewapend 
door	het	gebied.	Er	wordt	geen	
gebruik gemaakt van munitie of 

oefenmunitie. 
De oefening begint op maan-
dag	17,	en	maandag	24	oktober	
vanaf het militair oefenterrein De 
Scherpenberg	bij	Apeldoorn	naar	
de omgeving van Zutphen en 
Goor.	In	het	weekend	van	22	en	
23	oktober	wordt	niet	geoefend.	
De eenheid maakt in principe al-
leen gebruik van openbare we-
gen,	paden	en	terreinen.	Als	er	
niet openbare wegen, paden en 
terreinen gebruikt worden zal er 
vooraf toestemming gevraagd 
worden aan de rechtmatige ei-
genaar of beheerder. De deel-
nemers doen er alles aan om 
overlast en hinder aan derden te 
voorkomen.  ■

Vanaf	 woensdag	 2	 november	
2022 organiseert de gemeente 
Voorst	 iedere	woensdag	tussen	
9.00	uur	en	11.00	uur	een	 in-
loopspreekuur werk en inkomen. 
Tijdens dit spreekuur zijn een 
consulent werk en een consulent 
inkomen aanwezig om uw vragen 
te beantwoorden.

Voor	wie	is	het	
inloopmoment?
Het inloopspreekuur is voor in-
woners	van	de	gemeente	Voorst	
die een vraag hebben op het 
gebied van werk en inkomen. 
Heeft u bijvoorbeeld een vraag 
over uw lopende bijstandsuit-
kering, de rechten, de plichten 
of	de	mogelijkheden?	Of	wilt	u	
weten of u mogelijk recht heeft 
op	een	bijstandsuitkering?	Kom	
gerust naar het wekelijkse in-
loopspreekuur op woensdag in 
het gemeentehuis. Onze consu-

lenten helpen u graag! 

Waar?
Tijdens het inloopspreekuur 
vindt u onze consulenten aan 
balie	5	op	het	 inwonersplein	 in	
het	gemeentehuis.	Als	de	consu-
lent al met een andere inwoner in 
gesprek is, kunt u wachten op het 
inwonersplein. Hier staat ook een 
automaat	voor	een	kopje	koffie	
of thee.  ■

Grip	op	geld	met	Geldfit

We denken er allemaal weleens 
over na. Hoeveel geld kan ik uit-
geven	aan	de	boodschappen?	En	
heb ik genoeg spaargeld om te-
genvallers	op	te	vangen?	Geldfit	
helpt u om grip op uw geld te 
krijgen en te houden. 

Zo	werkt	Geldfit
■	 Ga	naar	geldfit.nl
■	 Start	een	test	en	ontdek	wat	u	

kunt doen voor meer grip op 
uw geld.

■	 Liever	een	persoonlijk	advies?	
U kunt ook chatten of bel-

len met een medewerker van 
Geldfit.

■	 Geldfit	is	gratis	en	anoniem.		■
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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	41:	12-10-2022

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	3	oktober	2022	tot	en	
met vrijdag 7 oktober 2022.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene	plaatselijke	verordening	en	evenementenvergunning
Centrum Twello Plaatsen	40	kerstboompjes Melding	ontvangen BW-2022-0246
Marktplein	in	Twello Standplaatsvergunning Besluit	genomen Z-22-09793_2022-50659
Middendijk	22	in	Nijbroek Ontheffing	verbranden	kap-	en	snoeihout Ontheffing	verleend

29/09/22
Z-22-09643_2022-51030

Rijksstraatweg	76	in	Twello Verjaardagsfeest Melding	ontvangen BW-2022-0248
Bestemmingsplan	(beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Buitengebied	gemeente	Voorst Regelen meer mogelijkheden beschermen 

cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en 
meer invloed op toestaan meerdere 
huishoudens in woning

Ontwerp NL.IMRO.0285.20331-OW00	

Voordersteeg	21	in	Twello Nieuwe	woning	realiseren	in	ruil	voor	sloop	
kassen en aanplant natuur

Ontwerp NL.IMRO.0285.20316-OW00

Milieumelding
Terrein	Attero Realiseren tijdelijk werk- en opslagterrein 

voor	verbreding	A1
Melding	ontvangen Z-MELD840-2022-000943

Omgevingsvergunning
Bandijk	23	in	Terwolde Vernieuwen	en	uitbreiden	gemaal Aanvraag	ontvangen SXO-2022-0520
Binnenweg	9	in	Twello Kappen	boom Aanvraag	ontvangen SXO-2022-0536
Buddezand	20	in	Wilp Bouwen	garage Proceduretermijn	verlengd SXO-2022-0443
de	Zanden	215	in	Teuge Uitbreiden recreatiegebouw Aanvraag	ontvangen SXO-2022-0530
IJsbaanweg	7	in	Twello Kappen	boom Aanvraag	ontvangen SXO-2022-0537
Kerklaan	16	in	Twello Plaatsen	antenne-installatie Vergunning	verleend SXO-2022-0312
Molenallee	33	in	Wilp Plaatsen	bord	‘IJsselvallei	Boert	en	Eet	Bewust’ Vergunning	verleend SXO-2022-0524
Molenallee	51	in	Wilp Kappen	3	bomen Aanvraag	ontvangen SXO-2022-0528
Mozartstraat	163	in	Twello Plaatsen	dakkapel Aanvraag	ontvangen SXO-2022-0533
Nabij	Middendijk	26	in	Nijbroek	-	kad.	percelen	B168,	
B1129,	B1130	Nijbroek

Realiseren zonnepark Vergunning	verleend SXO-2022-0459

Nieuwe	Veldjes	37	in	Twello Uitbreiden woning Vergunning	verleend	(revisie) SXO-2019-0611
Rijksstraatweg	18	in	Twello Kappen	boom Aanvraag	ontvangen SXO-2022-0529
Thorbeckelaan	38	in	Twello Plaatsen	schutting	met	fietsenstalling Proceduretermijn	verlengd SXO-2022-0367
Wilpsedijk 2 in Wilp Vestigen	bedrijfsactiviteiten	in	ateliers	

Houtzagerij
Vergunning	verleend SXO-2022-0407

Winterakoniet	5	in	Twello Plaatsen	dakkapel Vergunning	verleend SXO-2022-0446
Sloopmelding
Heemskerkstraat	79	in	Twello Verwijderen	asbesthoudende	bloembak	

en lekdorpels
Melding	ontvangen SXO-2022-0516

Molenstraat	42	in	Twello Verwijderen	asbestdak	bijgebouw Melding	ontvangen SXO-2022-0525
Oysedwarsweg	5T	in	Wilp Verwijderen	asbest	en	daarna	slopen	

middenspanningsruimte
Melding	ontvangen SXO-2022-0531

Weerdseweg	11A	in	Wilp Verwijderen	asbestdak	stal Melding	ontvangen SXO-2022-0534
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Snipperroute:	aanmelden	voor	16	oktober
laat uw snoeihout in het buitengebied ophalen in novemberAdvies	bij	rioolverstopping

Woont u in het buitengebied 
en heeft u snoeihout van land-
schapsonderhoud?	 Meld	 u	 dan	
uiterlijk	 15	 oktober	 2022	 aan	
voor de snipperroute. Het snoei-
hout wordt dan in november 
opgehaald. 

Waarom	versnipperen?
Snoeihout	zelf	verbranden	geeft	
overlast door rook en uitstoot 
van	stoffen.	De	houtsnippers	van	
de snipperroute worden gebruikt 
voor duurzame energie bij een 
biomassacentrale.	En	afhankelijk	
van de kwaliteit worden snippers 
soms ook gebruikt als grondstof, 

In	de	gemeente	Voorst	zijn	twee	
soorten riolering: vrijvervalriole-
ring (voornamelijk in de kernen) 
en drukriolering (in het buitenge-
bied). In dit artikel adviseren we u 
wat te doen bij een rioolverstop-
ping (afhankelijk van het soort 
riolering). 

Vrijvervalriolering
Heeft u een rioolverstopping bij 
een	vrijvervalriolering?	Zoek	het	
ontstoppingsstuk in de riolering 
(ligt meestal op de grens van ge-
meentelijk- en particulier terrein) 
en graaf deze vrij. 

Vragen?	Bel	gerust	de	gemeente:	
0571-	27	98	42.

Wanneer het ontstoppingsstuk 
vrij gegraven is, zijn er twee 
mogelijkheden:
1.  De rioolbuis staat ter plaatse 

van het ontstoppingsstuk vol 
met water: er is een verstop-
ping in de leiding op gemeen-
tegrond.	 Bel	 in	 dit	 geval	 de	
storingslijn van de gemeente: 
0571-27	37	60.

2.  De rioolbuis staat ter plaatse 
van het ontstoppingsstuk niet 
vol met water: de verstopping 

is dan op particulier terrein, 
tussen het ontstoppingsstuk 
en de riolering, binnen het 
gebouw. De bewoner/eige-
naar van het pand moet in dit 
geval zelf de verstopping op-
lossen of hiervoor een bedrijf 
inschakelen. 

Drukriolering
Afvalwater	bij	panden	in	het	bui-
tengebied wordt via kleine gema-
len	weggepompt.	 Bij	 problemen	
met de afvoer van het afvalwater 
belt u de storingslijn van de ge-
meente	Voorst:	0571-27	37	60.		■

voor bijvoorbeeld spaanplaat.
Meer	informatie:	
voorst.nl/snipperroute  ■

■	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	
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.	


