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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Uw stem bepaalt
In maart 2022 kunt u mee bepalen welke koers de gemeente Voorst de komende 
vier jaar gaat varen. Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. 
U kunt dan als stemgerechtigde inwoner van Voorst uw stem uitbrengen op één 
van de verschillende politieke partijen. Iedere partij heeft een eigen maatschappe-
lijke visie op uw geliefde woonomgeving. Uiteindelijk gaan 19 kandidaten zich de 
komende vier jaar als volksvertegenwoordiger inzetten voor de gemeente Voorst. 
Door uw stem uit te brengen bepaalt u mee welke partijen deze kandidaten mogen 
leveren en wie aan het roer staat van de gemeente Voorst. 

De gemeentelijke overheid is de meest nabije laag in het Nederlandse politieke 
bestuur. En de gemeente is verantwoordelijk voor veel zaken die u als inwoner 
van Voorst direct raken. Zo bepaalt de gemeenteraad met bestemmingsplannen 
wat er allemaal mogelijk is op het grondgebied van Voorst. Bestemmingsplannen 
die bijvoorbeeld het bouwen van woningen onmogelijk, of juist mogelijk, maken.

De gemeente Voorst is verantwoordelijk voor de uitvoering van belangrijke zaken 
op het sociale vlak. Wie niets meer heeft, kan een beroep doen op de gemeentelijke 
uitkering: de bijstand. Wie door beperkingen niet volledig mee kan doen, mag 
voor ondersteuning aankloppen bij de gemeente. De gemeente moet alle vormen 
van jeugdhulp bieden aan (gezinnen met) jongeren met problemen. En schuld-
hulpverlening aan inwoners met schulden. Allemaal zaken waar de gemeenteraad 
over besluit. 

En dan heb ik het nog niet eens over het beheer en het onderhoud van het open-
baar groen, de inzameling van afval, de zorg voor begraafplaatsen, riolering, 
schoolgebouwen enzovoort. Allemaal zaken die bijna vanzelfsprekend zijn. Za-
ken waar uw gemeenteraad uiteindelijk het laatste woord over heeft. De gekozen 
volksvertegenwoordigers bepalen wat hiermee gebeurt.

De verkiezingen maken het voor u als stemgerechtigde inwoner van Voorst mogelijk 
om mee te bepalen wie de komende vier jaar uw opvattingen over al die zaken 
mag vertegenwoordigen. Dat is de essentie van onze vertegenwoordigende lokale 
democratie: de inwoners van Voorst bepalen hoe de gemeenteraad de komende 
periode samengesteld zal zijn. 

Laat die kans niet aan u voorbijgaan. Versterk de lokale democratie door uw stem 
op 14, 15 of 16 maart 2022 uit te brengen. En houd de komende tijd de politieke 
partijen in de gaten. Over niet al te lange tijd informeren de partijen u, onder 
andere op een speciale verkiezingspagina in deze krant, welke kant zij op willen 
met Voorst. 

Burgemeester Renske Helmer-Englebert

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-tafel-
gesprekken of stuur een e-mail of brief naar de raad: raad@voorst.nl of Postbus 9000, 
7390 HA Twello. U kunt de gemeenteraad volgen via het twitteraccount: @RaadVoorst

Contact met de raadsfracties
Met de raadsleden en de raadsfracties kunt u telefonisch of per e-mail contact opne-
men. 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, klik op de juiste datum en daarna op ‘live’.  
 
De komende bijeenkomsten van de raad zijn op:
maandag 24 januari 2022  vanaf 18.00 uur  ronde-tafelgesprekken
dinsdag 25 januari 2022   vanaf 18:00 uur  ronde-tafelgesprekken
maandag 31 januari 2022  vanaf 19.30 uur  raadsvergadering
maandag 7 februari 2022  vanaf 19.30 uur  raadsvergadering

E-mailservice raadsstukken
Met de e-mailservice van de griffie ontvangt u een e-mail 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.

Wegafsluiting spoorwegovergang 
Holthoevensestraat Teuge 
In de nacht van zondag 9 janu-
ari op maandag 10 januari 2022 
is de spoorwegovergang aan de 
Holthoevensestraat in Teuge van 
0.45 uur tot 05.15 uur afgesloten 
voor alle verkeer. 
Strukton Rail voert dan in op-
dracht van ProRail B.V. noodza-
kelijke onderhoudswerkzaam-
heden uit aan het spoor op het 

baanvak Apeldoorn – Deventer. 

Meer informatie
Wilt u als omwonende op de 
hoogte gehouden worden over de 
werkzaamheden aan het spoor? 
Via prorail.nl/omwonenden/
check-het-spoorwerk-in-uw-
buurt kunt u zich hiervoor aan-
melden.  ■

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



voorstwijzervoorstwijzer
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 27 december 2021 tot 
en met vrijdag 31 december 2021.

Bekendmakingen

Week 1: 5-1-2022

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Adresonderzoek onbekende verblijfplaats (uitschrijven uit Basisregistratie Personen)

Adriaen van Ostadestraat 20 in Twello Y. Alav Besluit genomen Z-21-12123_2021-74457

Beelelaan 4 in Voorst S. Derrazi Besluit genomen Z-21-01968_2021-74457

Dorpszicht 9 in Terwolde G.D. Evers Besluit genomen Z-21-10670_2021-74457

Nijverheidsstraat 40 in Twello N.D. Tatu Besluit genomen Z-21-12091_2021-74457

Algemene plaatselijke verordening

Appenseweg 14 in Voorst Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
21/12/21

Z-21-12088_2021-73234

Dorpsstraat 27 in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
20/12/21

Z-21-11668_2021-73238

Kraaigraafstraat 6 in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
22/12/21

Z-21-12065_2021-73245

Leusvelderweg 6 in Voorst Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
27/12/21

Z-21-12960_2021-74672

Rozendaalseweg 10 in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
27/12/21

Z-21-12028_2021-74658

Trippestraat 8 in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
27/12/21

Z-21-12023_2021-74662

Vaasenseweg 12 Terwolde, Zeedijk in Nijbroek en 
Twelloseweg in Terwolde

Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
20/12/21

Z-21-11833_2021-73241

Wellinkhofweg 7 in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
27/12/21

Z-21-12828_2021-74679

Anterieure overeenkomst

Stationsstraat 30 in Twello Zakelijke omschrijving Exploitatieovereenkomst,  
15 koopappartementen

Overeenkomst gesloten Z-21-02362_2021-66693

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Algemene plaatselijke verordening gemeente Voorst 2019 
(3e wijziging)

Vastgesteld Z-21-04950_2021-67333

Gemeente Voorst Beleidsregels subsidie Leefbaarheid Kleine Kernen Vastgesteld Z-21-10922_2021-62179

Gemeente Voorst Subsidieplafonds en verdeelregels 2022 Vastgesteld Z-21-12717_2021-69663

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Wilpsedijk in Wilp Vrijliggend fietspad en snelheidsverlaging Vastgesteld NL.IMRO.0285.20299-
VS00

Milieumelding

Engelenburgstraat 24 in Twello Verandering inrichting Melding ontvangen Z-MELD840-2021-001376

Rijksstraatweg 147 in Voorst Verlagen grondwater en lozen grondwater Melding ontvangen Z-MELD840-2021-001372

Omgevingsvergunning

Bandijk 3 in Terwolde Realiseren nieuwe rioolwaterzuivering Aanvraag ontvangen SXO-2021-0763

Binnenweg 9 in Voorst Verplaatsen inrit Vergunning ingetrokken Z-HZ_WABO-2016-0259

Bongerdskamp 11 in Voorst Nieuw bouwen woning met bijgebouwen Vergunning verleend 
(revisie)

Z-HZ_WABO-2016-1181

Dijkhofstraat 15 in Twello Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2021-0750

Ganzeboomsland 22 in Twello Bouwen woning (wijzigingsaanvraag op SXO-2021-0814) Aanvraag ontvangen SXO-2021-0761

Hoek Frans Halsstraat-Molenstraat in Twello - kad. 
perceel Twello B906

Bouwen gebouw met commerciële ruimten en  
4 appartementen

Aanvraag ontvangen SXO-2021-0765

Hoenweg 9 in Voorst Kappen walnootboom Vergunning geweigerd SXO-2021-0655

Hooistraat in Voorst – kad. perceel H552 Voorst Ophogen grond Vergunning verleend SXO-2021-0667

Klarenbeekseweg 14 in Voorst Aanleggen uitrit Vergunning verleend SXO-2021-0677

Kneuterstraat 15 in Wilp (Voorst S395) Aanleggen groenafvaldepot Aanvraag ontvangen SXO-2021-0764

Leigraaf 22 in Twello Bouwen bedrijfshal Aanvraag ontvangen SXO-2021-0754

Marktplein 2 in Twello Plaatsen reclame op gevel Vergunning verleend SXO-2021-0576

Marktplein 2 in Twello Plaatsen luchtafvoerpijp en 2 koelmotoren op dak Vergunning verleend SXO-2021-0663

Meermuidenseweg 11 in Twello Kappen tulpenboom Vergunning verleend SXO-2021-0685

Rijksstraatweg 249 in Teuge Afsplitsen bedrijfswoning Vergunning verleend SXO-2021-0662

Rijksweg A1 De Paal 931 in Wilp - kad. perceel R345 
Voorst

Bouwen overkapping voor snelladers Aanvraag ontvangen SXO-2021-0755

Soerhuislaan 4 in Wilp Bouwen ligboxenstal Vergunning ingetrokken Z-HZ_WABO-2011-000342

Tussen woningen Molenallee 56 en 56A in Wilp Kappen eikenbomen Vergunning verleend SXO-2021-0674

Twelloseweg 100 in Terwolde Verbouwen winkelpand tot woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0760

Wilpsedijk 6 in Wilp Kappen 4 bomen Vergunning verleend SXO-2021-0680
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 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, 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. Wij helpen u graag.

Berichten over uw buurt via 
overuwbuurt.overheid.nl
Snel en overzichtelijk alle ontwik-
kelingen in uw buurt volgen of de 
officiële bekendmakingen van de 
gemeente Voorst inzien? Dat is 
mogelijk op overheid.nl. 

Op overuwbuurt.overheid.nl kunt 
u zich aanmelden voor een e-
mailservice. Met enkele stappen 
schrijft u zich in. U ontvangt dan 
dagelijks per e-mail een overzicht 
van besluiten en andere berich-
ten die onder meer gemeenten, 
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 
mogelijk een afstand ten opzich-
te van uw adres aan te geven. U 
krijgt dan bericht over de actuele 

locatiegebonden bekendmakin-
gen/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 welstandscommis-
sie een mandaatvergadering in het 
gemeentehuis in Twello (Hietwei-
deweg 20). 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 belang-
hebbende rekening mee dat 
een ingediend bouwplan al 
behandeld kan zijn in een 
welstandsvergadering.

Overig

Twello Centrum Subsidieverlening 2021 Ondernemersvereniging Twello 
Centrum 

Besluit genomen Z-20-09847_2021-73919

Sloopmelding

Hoofdweg 86 in Klarenbeek Gedeeltelijk slopen supermarkt voor uitbreiding Melding ontvangen SXO-2021-0743

Thorbeckelaan 60 in Twello Afvoeren 2 asbesthoudende buizen Melding ontvangen SXO-2021-0752

Bandijk 3 in Terwolde Slopen onderdelen van rioolwaterzuivering (fase 2) Melding ontvangen SXO-2021-0756

Rijksweg A1 De Paal 931 in Wilp – kad. perceel R301 
Voorst

Verwijderen oude Fastned overkapping Melding ontvangen SXO-2021-0758

Inzameling kerstbomen

Gezellig: een kerstboom in huis. 
Wilt u de boom in januari weer 
kwijt? Maak dan gebruik van de 
gratis inzameling door Circulus-
Berkel. Op vrijdag 14 januari 
2022 kunt u tussen 15.00 uur en 
18.00 uur uw kerstboom inleve-
ren bij het inzamelpunt bij Sport-
park Zuiderlaan, Zuiderlaan 5 in 
Twello. U kunt dan ook uw klein 
chemisch afval (KCA) inleveren.

Let op! Verwijder de pot en alle 
versiering van uw kerstboom. Bij 
het inleverpunt staat een inza-
melwagen klaar, waar u de boom 
zelf in gooit. Bomen mogen een 
maximale stamdikte van 15 cm 
hebben. Heeft u een erg grote 

boom, dan kunt u deze eventueel 
thuis in handzame stukken zagen. 
Op het inleverpunt is geen zaag 
aanwezig. 

Tip: De lege pot van de kerstboom 
mag niet bij het pmd. De potten 
geven door het formaat pro-
blemen in de sorteerinstallatie, 
waar het pmd in verwerkt wordt. 
Doe uw lege pot bij het restaf-
val of lever het gratis in als hard 
kunststof bij een Recycleplein van 
Circulus-Berkel.

Inzameling KCA
U kunt op 14 januari ook kleine 
hoeveelheden klein chemisch 
afval (niet meer dan één doos 
vol) inleveren bij de chemokar. 
Onder KCA verstaan we huis-
houdelijk afval waar chemische 
stoffen in zitten die schadelijk 
zijn voor de gezondheid en het 
milieu. Voorbeelden zijn lege 
batterijen, accu’s, verfpotten en 
resten schoonmaakmiddelen of 
olieproducten.

Meer informatie: 
www.circulus-berkel.nl  ■

Eénrichting looproute op de weekmarkt

Tijdens de vrijdagmarkt in Twello 
moeten bezoekers zich weer aan de 
éénrichting looproute houden. Deze 
looprichting staat met bewegwijze-
ring aangegeven. Op deze manier 
is het gemakkelijker om een veilige 
afstand van elkaar te houden.

Bezoek de weekmarkt 
alleen
Bezoek de markt zoveel mogelijk 
alleen, dus niet in gezelschap. Volg 
deze oproep in het belang van uw 
eigen gezondheid en die van uw 
medemens.

Veiligheidsmaatregelen
Verder gelden ook de volgende 
maatregelen op de markt:

	Het openbaar toilet is gesloten 
voor publiek.

	Eet en drink niet op het marktplein.
	Houd anderhalve meter
 afstand van elkaar en van  onze 

marktlieden.
	Ga niet in groepjes bij elkaar 

staan.
	Voorkom drukte bij de kramen. 
	Betaal bij voorkeur met pinpas/

smartwatch/of mobiele telefoon.
	Blijf thuis als u verkouden bent 

of koorts of griepverschijnselen 
heeft.

	Gebruik papieren zakdoekjes, en 
nies in uw elleboog.  ■

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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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


