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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Ronde-tafelgesprekken maandag 21 februari om 18.00 uur In 
MFC Klarenbeek
(Let op: afwijkend tijdstip!)

Maandag 21 februari 2022 heeft de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken. Het 
is een fysieke vergadering in het Multifunctionele centrum in Klarenbeek, Sportpark 
De Pauw, Bosweg 14, 7382 CC Klarenbeek. In deze ronde-tafelgesprekken vormen de 
raadsleden zich een beeld van het geagendeerde onderwerp door hierover vragen te 
stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van de raadsvergadering op 7 
maart 2022 vanaf 19.30 uur. 

Vergadering bijwonen 
Het Multifunctionele centrum in Klarenbeek heeft een beperkte mogelijkheid om publiek 
te ontvangen. Dit komt door de coronamaatregelen en de verplichte anderhalve meter 
afstand. Wilt u de ronde-tafelgesprekken bijwonen? U wordt vriendelijk verzocht u 
uiterlijk vrijdag 18 februari om 12.00 uur aan te melden via raad@voorst.nl of telefoon-
nummer 0571-279 387. Daarna ontvangt u bericht van de griffie over de mogelijkheden. 
U kunt alleen plaatsnemen op de publieke tribune met een bevestigingsmail van de 
griffie. Wij vertrouwen op uw begrip.   

Vergadering afluisteren
We maken een audioverslag. Het audioverslag kunt de volgende dag woordelijk afluis-
teren via  https://voorst.raadsinformatie.nl Via de “kalender” klikt u op de gewenste 
vergadering. Na enkele dagen is het audioverslag bewerkt en kunt u direct zoeken op 
agendapunt en/of spreker.

Mogelijk vervolg op dinsdag 22 februari vanaf 18.00 uur
Als niet alle agendapunten binnen de beschikbare tijd besproken kunnen worden, wor-
den de ronde-tafelgesprekken digitaal vervolgd op dinsdag 22 februari vanaf 18.00 uur. 
In dat geval kunt u de ronde-tafelgesprekken live volgen (beeld+geluid) via https://
voorst.raadsinformatie.nl/ Vervolgens klikt u op de knop “live”.Agenda Maandag 21 
februari 18.00 uur 

Deelnemen
U kunt deelnemen aan een gesprek en in maximaal 3 minuten uw mening geven over 
een onderwerp dat op de agenda staat. Daarna kunnen raadsleden vragen aan u stellen. 
Aanmelden? Stuur dan uiterlijk vrijdag 18 februari 12.00 uur een e-mail naar raad@
voorst.nl, maar liever eerder. De griffie neemt daarna contact met u op.
U kunt, als u dat liever doet, ook schriftelijk reageren op geagendeerde onderwerpen. 
Ook dan stuurt u een e-mail naar raad@voorst.nl. 

Agenda
Maandag 21 februari 18.00 uur 

1. Bestemmingsplan Woningbouw Binnenweg-Rijksstraatweg, Wilp 
 Het bestemmingsplan maakt woningbouw mogelijk tussen de Binnenweg en de Rijks-

straatweg in Wilp. Het woningbouwplan bestaat uit in totaal 43 woningen én de heront-
wikkeling van de molen-stomp. Het plan wordt in 2 fasen gerealiseerd. De eerste fase 
omvat 28 woningen en de heront-wikkeling van de molenstomp. Voor de uitvoering 
van de 2e fase moet te zijner tijd opnieuw de behoefte worden aangetoond. De raad 
neemt een besluit over het voorgestelde bestemmingsplan in de raadsvergadering 
van 7 maart.

2.Randweg Twello en maatregelen aan het spoor 
 Het college informeert met deze mededeling de gemeenteraad over de resultaten van 

het bestuurlijk overleg met ProRail en de provincie Gelderland over doortrekking van 
de randweg Twello en maatregelen aan het spoor. Dat is nog onvoldoende. Het college 
gaat door met het overleg om het stuk tussen de Westerlaan en de Rijksstraatweg 
(N344) te kunnen aanleggen.

3. Uitvoering raadsbesluit en motie in het kader van het thema verkeersveiligheid 
 De raad heeft tijdens de raadsvergadering van 8 november 2021 een motie aange-

nomen waarin het college wordt opgedragen om de verkeersveiligheid tussen kernen 
voor met name fietsers te verbeteren. Het college geeft aan dat niet binnen de huidige 
ambtelijke capaciteit en beschikbare financiële middelen te kunnen uitvoeren. Het 
college stelt voor aan de raad om € 100.000 per jaar extra beschikbaar te stellen.

4. Representativiteit leden programma beleidsbepalend orgaan Lokale Omroep Voorst.
 Het Commissariaat voor de Media vraagt de gemeenteraad een advies over de re-

presentativiteit van het Programma Beleidsbepalend Orgaan van de lokale omroep 
VoorstVeluwezoom. Dat betekent dat vertegenwoordigers van de belangrijkste maat-
schappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen in de gemeente 
Voorst zitting hebben in dat orgaan. Het college stelt de gemeenteraad voor om 
negatief te adviseren.  

 
5.Evaluatie beleidsnota kinderopvang gemeente Voorst 2018-2022 
 In juni 2018 stelde de gemeenteraad de beleidsnota Kinderopvang gemeente Voorst 

2018-2022 vast. Eind 2021 heeft het college deze beleidsnota met het brede werkveld 
geëvalueerd. Het college informeert de raad over de uitkomsten van deze evaluatie en 
stelt voor het gemeentelijk beleid op de ingeslagen weg voort te zetten.

6.Voornemen tot oprichting stichting risicobeheer veiligheidsregio’s
 Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland wil deelnemen 

aan een stichting risicobeheer, samen met alle andere veiligheidsregio’s in het land. 
Voordat het algemeen bestuur hierover besluiten, mogen de gemeenteraden van de 
25 gemeentes, die samenwerken in de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, 
hun mening laten horen over dit voornemen.

7.Beoogde 3e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling VNOG
 Om te kunnen deelnemen aan de stichting risicobeheer zoals bij agendapunt 6 ge-

noemd, moeten 25 gemeenteraden toestemming geven om de gemeenschappelijke 
regeling aan te passen. De gemeenteraad van Voorst besluit hierover in de gemeen-
teraadsvergadering van 7 maart 2022. 

 
Informatie

Alle stukken die betrekking hebben op de vermelde agendapunten kunt 
u inzien op https://voorst.raadsinformatie.nl/ of via de (gratis) app 
Politiek Archief (voor tablets).
Als u met uw smartphone of tabletcomputer de QR-code scant komt u 
direct bij de vergader-stukken. 

Besluitenlijst raadsvergadering 7 februari
Besluiten
	Ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester
	Raadscommissie benoeming wethouders 2022     
	Bestemmingsplan “Nieuw Basselt en Fliertlanden, Twello” 
	Motie “Participatie bij uitvoering bestemmingsplan Nieuw Bas selt en Fliertlanden”
	Motie “Verkeerssituatie Twello Noord van Gemeente Belangen”
	Motie “De drie R’s, Recreatie, Ruimte en Richting” over een     

breed gedragen integrale langetermijnvisie voor Bussloo

Informatie
Scan de QR-code met uw tablet of smartphone om direct bij de beslui-
tenlijst te komen op voorst.raadsinformatie.nl. 
De videomuren van de raadsvergadering van 7 februari 2022 kunt u 
terugkijken via voorst.raadsinformatie.nl. In de kalender klikt u dan op 
de gewenste datum. 
Voor vragen kunt u terecht bij de raadsgriffier, mevrouw B.J.M. Jansen via 
0571-27 92 17 of per e-mail via raad@voorst.nl

Terugblik buitengewone raadsvergadering 10 februari
In de buitengewone raadsvergadering van 10 februari is Paula Jorritsma-Verkade geïn-
stalleerd als burgemeester van de gemeente Voorst. Zij werd beëdigd door Commissaris 
van de Koning, John Berends.

Burgemeester Paula Jorritsma-Verkade 
Paula Jorritsma-Verkade is geboren en getogen in 
Friesland. Hierna heeft ze op verschillende plek-
ken gewoond voor haar studie en werk. Sinds 
1994 woont ze in Woudrichem. Zij is moeder van 
vier kinderen. Van oorsprong is zij historica. Sinds 
2012 is zij actief in de lokale politiek en werkte 
als wethouder voor de gemeente Woudrichem en 
daarna de gemeente Altena. Sinds haar voordracht 
op 13 december 2021 is het gezin op zoek naar 
een fijne plek in de gemeente Voorst om te wonen. 

Participatie als uitdaging
Als burgemeester van de gemeente Voorst is een van haar uitdagingen, en tegelijk 
een uitdaging van deze tijd waarin wij samenleven, om samen met inwoners en raad 
inwonersparticipatie vorm te geven. Participatie waarin iedereen zich herkent. Haar 
motto daarbij is #alleen ga je sneller, samen kom je verder! Paula Jorritsma-Verkade 
wil een luisterend oor te bieden aan iedereen. Ze gaat graag naar buiten om in gesprek 
te komen met inwoners. Zij wil de inwoners van de gemeente Voorst graag ontmoeten 
op de plek waar zij wonen, werken en recreëren.
Wij feliciteren Paula Jorritsma-Verkade van harte met haar benoeming als burgemeester 
van de gemeente Voorst en wensen haar veel plezier en succes!
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Vergadering terugkijken

De raadsvergadering is live uitgezonden. U kunt de raadsvergade-
ring terugkijken via https://voorst.raadsinformatie.nl. Via de “ka-
lender” klikt u op de raadsvergadering van 10 februari. Als u met uw 
smartphone de QR-code scant komt u direct bij de vergaderstuk-
ken. Heeft u vragen? Neem dan contact op met 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
Momenteel vergadert de gemeenteraad afwisselend fysiek en digitaal, afhankelijk 
van de actuele situatie in relatie tot het coronavirus. Houd www.voorst.nl daarvoor 
in de gaten.
Van de fysieke vergaderingen wordt een audioverslag gemaakt. Dit verslag is de 
volgende dag te vinden op https://voorst.raadsinformatie.nl. Via de kalender klikt 
u de vergadering van uw keuze. Na enkele dagen kunt u ook op agendapunt of 
spreker selecteren.

De komende bijeenkomsten van de raad zijn op:
Maandag 21 februari vanaf 18.00 uur rondetafelgesprekken Multifunctioneel   
   Centrum Klarenbeek
Maandag 7 maart vanaf 9.30 uur raadsvergadering Multifunctioneel   
   Centrum Klarenbeek

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 Hofkamp, fractievoorzitter Gemeente Belangen, via r.hafkamp@voorst.nl en 

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

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

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

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

en 06-37 31 54 22

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

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

Vragen?
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met raadsgriffier Bernadette Jansen: 
0571-27 92 17, of de locogriffier Dini Vriezekolk: 0571-27 93 87.

Inloopbijeenkomst aanvullende maatregelen Rijksstraatweg Voorst

In december 2019 is de ver-
nieuwde Rijksstraatweg in Voorst 
geopend. Sinds de opening ont-
vingen we veel reacties. Er zijn 
lovende woorden over de nieuwe 
dorpsstraat, maar er doen zich 
soms ook ongewenste verkeers-
situaties voor. Daarom stellen wij 
enkele aanvullende maatregelen 
voor. Deze maatregelen presente-
ren wij graag tijdens een inloop-
bijeenkomst op woensdag 2 maart 
2022 in het dorpshuis van Voorst.

Evaluatie Rijksstraatweg 
Voorst
Sinds de heropening van de Rijks-
straatweg voerden wij herhaalde-
lijk verkeersmetingen uit om de 
verkeerssituatie te monitoren. 
Uit de resultaten blijkt dat het 
meeste verkeer via de rondweg 
rijdt en dat de snelheid over het 
algemeen niet zorgwekkend is. 
Wij vragen daarom de politie om 
handhavend op te treden tegen 
snelheidsovertreders. Dit doet de 
politie. Maar de politie geeft ook 
aan dat de inrichting van de weg 
op enkele plekken niet zodanig 
optimaal is dat deze het juiste 
verkeersgedrag afdwingt. Er zijn, 

bijvoorbeeld, plekken waar de weg 
recht is zonder verkeer remmende 
maatregelen. En de parkeervak-
ken staan niet aangegeven op de 
stoep. Om deze redenen geeft de 
politie momenteel geen prioriteit 
aan de verkeershandhaving op de 
Rijksstraatweg in Voorst.

Voorstel met extra 
maatregelen 
In de zomer van 2021 spraken wij 
met een aantal inwoners van het 
dorp en de stuurgroep ‘Verder 
met dorp Voorst’ over de erva-
ringen met de vernieuwde Rijks-
straatweg, de huidige inrichting 
van de weg én het advies van de 
politie. De uitkomst van het ge-
sprek is dat wij in beeld brengen 
welke wegaanpassingen mini-
maal nodig zijn om een goede 
verkeershandhaving te borgen. 
Het voorstel met minimale aan-
passingen aan de Rijksstraatweg 
is met de stuurgroep besproken. 
Nu willen wij deze aanpassingen 
aan het hele dorp voorleggen.

Wegversmallingen en 
parkeervakken
Bij het voorstel met minimale aan-

passingen aan de Rijksstraatweg 
is rekening gehouden met ver-
schillende belangen. De aanpas-
singen zorgen voor een verkeers-
veiligere Rijksstraatweg en meer 
prioriteit in de verkeershandha-
ving. Daarnaast is er ook rekening 
gehouden met de uitgangspunten 
van het oorspronkelijke ontwerp 
van de Rijksstraatweg, zoals het 
niet toepassen van drempels 
en plateaus. De aanpassingen 
bestaan uit het toevoegen van 
wegversmallingen op de rechte 
stukken weg en het aangeven van 
parkeerplekken op de stoep. Fiet-
sers kunnen de wegversmallingen 
aan beide zijden veilig passeren, 
terwijl gemotoriseerd verkeer op 
elkaar moet wachten. De ver-
smallingen zijn nog wel breed 
genoeg voor het lokale vracht- 
en landbouwverkeer. De parkeer-
vakken worden aangeduid met 
enkel hoekmarkeringen en een 
P-tegel. Het aantal parkeervak-
ken is zoveel mogelijk afgestemd 
op het huidige parkeergedrag.

Inloopbijeenkomst 
Dorpshuis Voorst op 
2 maart 2022
Op woensdag 2 maart 2022 
organiseren wij een inloopbij-
eenkomst in het dorpshuis van 
Voorst. U bent hartelijk welkom 
om tussen 19.00 uur en 21.00 
uur binnen te lopen en kennis 
te nemen van ons voorstel. Er is 
gelegenheid tot het stellen van 
vragen en het geven van een re-
actie. Het voorstel staat ook op 
www.voorst.nl/rijksstraatweg en 
ook hier kunt u reageren op het 
voorstel.  ■

Vergoeding voor controle op 
coronatoegangsbewijzen 

Het voortduren van de corona-
pandemie en de coronamaatrege-
len zorgen voor uitdagingen in de 
samenleving. Op dit moment is er 
een verplichte controle op het co-
ronatoegangsbewijs bij de horeca-, 
recreatie, kunst- & cultuursector en 
de (sport)verenigingen. Het minis-
terie van Justitie en Veiligheid heeft 
financiële middelen ter beschikking 
gesteld aan alle gemeenten om de 
controle op coronatoegangsbewij-
zen te ondersteunen. Gemeente 
Voorst stelt dit bedrag beschikbaar 
aan organisaties en ondernemers 
waar de controleplicht van het CTB 
verplicht is. Zij komen in aanmer-
king voor een vergoeding voor de 
extra gemaakte kosten die in de 
periode van 1 januari tot en met 
26 maart 2022 zijn gemaakt voor 
de naleving van de controleplicht. 

Organisaties die hiervoor in aan-
merking komen kunnen digitaal via 
voorst.nl/bijdragectb hun aanvraag 
indienen.

Vergoeding voor personele 
en/of materiele kosten
Maakt u als organisatie personele 
of materiële kosten die verband 
houden met de controle op de na-
leving van het coronatoegangsbe-
wijs, in de periode van 1 januari tot 
en met 26 maart 2022? Vraag dan 
voor 26 maart 2022 via voorst.nl/
bijdragectb een tegemoetkoming 
in de kosten aan. Via de regeling 
vergoedt de gemeente kosten voor 
de inzet van mensen die de coro-
natoegangsbewijzen controleren. 
Daarnaast vergoeden we ook ma-
teriële kosten die de controle van 
het coronatoegangsbewijs verge-
makkelijken, zoals de aanschaf van 
een telefoon of tablet voor het con-
troleren van de QR-code.

Vragen?
Kijk op voorst.nl/bijdragectb voor 
meer informatie over de tegemoet-
koming en de geldende voorwaar-
den. Heeft u vragen? Neem gerust 
contact op met Shavonne Korlaar, 
medewerker recreatie & toerisme 
gemeente Voorst, s.korlaar@voorst.
nl / 06-52 66 43 38.  ■
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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 7 februari 2022 tot en 
met vrijdag 11 februari 2022.

Bekendmakingen

Week 7: 16-2-2022

 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, 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 de receptie 
in het gemeentehuis. 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-mail-
service. Met enkele stappen schrijft 
u zich in. U ontvangt dan dagelijks 
per e-mail een overzicht van be-
sluiten en andere berichten 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 opzichte van uw adres aan te 
geven. U krijgt dan bericht over de 
actuele locatiegebonden bekend-
makingen/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 ge-
meentehuis in Twello (Hietweide-
weg 20). De vergadering begint om 

10.00 uur. 

De agenda (met daarin de lijst met 
te behandelen bouwplannen) ma-
ken wij bekend op www.voorst.nl.

Volgens artikel 12 van de Woning-
wet is deze vergadering openbaar. 
Wilt u hierbij aanwezig zijn? Dan 
horen wij dat graag van u. 

Houd er als derde belangheb-
bende rekening mee dat een inge-
diend bouwplan al behandeld kan 
zijn in een welstandsvergadering.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Bekendijk 9 in Terwolde Bruiloft op 04/06/22 Melding ontvangen BW-2022-0012

Kerkstraat 35 in Wilp Boekenmarkt op 05/03/22 Melding ontvangen BW-2022-0010

Rijksstraatweg 89 in Wilp Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
04/02/22

Z-21-13911_2022-06960

Withagenweg 22 in Wilp 50e verjaardagsfeest op 19/03/22 Melding ontvangen BW-2022-0008

Milieumelding

H.W. Iordensweg 17 in Twello In werking brengen keuken zonder vetvangput Melding ontvangen Z-MELD840-2022-000148

Omgevingsvergunning

Bandijk 60 B43 in Terwolde Bouwen overkapping Vergunning verleend SXO-2021-0720

Binnenweg 25 in Wilp Gedeeltelijk verwijderen draagmuur Aanvraag ontvangen SXO-2022-0068

Buddezand 27 0001 in Wilp Bouwen landhuis Landgoed de Fliert Aanvraag ontvangen SXO-2022-0075

de Zanden 47A in Teuge Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2022-0081

Dijkhofstraat 15 in Twello Kappen boom Vergunning verleend SXO-2021-0750

Engelenburgstraat 14-16 in Twello Uitbreiden en koppelen bestaande bedrijfsgebouwen Aanvraag ontvangen SXO-2022-0077

Monnikenweg 7 in Nijbroek Plaatsen zonnepanelen Aanvraag ontvangen SXO-2022-0064

Oude Deventerweg 8 in Voorst Kappen kastanjeboom Aanvraag ontvangen SXO-2022-0067

Perceel naast de Ziele 4 in Twello Verbouwen ketelhuis en kapschuur Vergunning verleend SXO-2021-0668

Rijksstraatweg 24A in Wilp Bouwen sporthal Ontwerpvergunning SXO-2021-0515

Wijkseweg 80 in Terwolde Kappen 3 wilgen Vergunning verleend SXO-2021-0738

Zandenallee 18 in Teuge Kappen kastanjeboom Vergunning verleend SXO-2022-0070

Zutphenseweg 11 in Klarenbeek Kappen treurbeuk en krentenboom Vergunning verleend SXO-2022-0071

Overig

Gemeente Voorst Kandidatenlijsten verkiezing van de leden van de gemeenteraad Vastgesteld Z-22-00408_2022-06721

Sloopmelding

Enkweg 1F in Wilp Verwijderen asbest dakbedekking schuur Melding ontvangen SXO-2022-0074

Verkeersbesluit

Gemeente Voorst Ontheffing Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor het 
maken van 360 graden panoramafoto’s

Besluit genomen Z-22-01217_2022-06297

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 feliciteert…

Keukentafelgesprekken hoe doen wij dat in Voorst?

Afgelopen vrijdag bracht Peter 
Drenth, gedeputeerde van de 
provincie Gelderland, samen met 
een aantal van zijn collega’s een 
werkbezoek aan de gemeente 
Voorst. Peter Drenth is onder 
andere verantwoordelijk voor 
landbouw, natuur en landschap. 
Eén van de gespreksonderwerpen 
was ‘de keukentafelgesprekken’ 
tussen boeren en onafhankelijke 
agrarische coaches. Deze keu-
kentafgesprekken zijn onlangs 
gestart. 

Gesprek over mogelijke 
vraagstukken op het 
boerenbedrijf
Peter Drenth toonde veel belang-
stelling voor de onlangs gestarte 
keukentafelgesprekken in de ge-
meente Voorst. Monique Loeters 
van de gemeente benadrukte 
het belang van deze gesprekken 
tussen boeren en onafhankelijke 
agrarische coaches: “Wij bieden 
als gemeente agrariërs de moge-
lijkheid om met een onafhanke-
lijke ervaren coach in gesprek te 
gaan over mogelijke vraagstukken 
die zij tegenkomen op het boe-
renbedrijf. Daarnaast verwacht de 

gemeente Voorst op basis van de 
anonieme uitkomsten van de ge-
sprekken een beter beeld krijgen 
van wat er speelt in het landelijk 
gebied. De wens is dat de keuken-
tafelgesprekken aanknopings-
punten vanuit de sector bieden, 
richting een verbrede landbouw 
met toekomstperspectief voor de 
agrariërs”. Peter Drenth hoopt dat 
ook andere gemeenten in de regio 
het voorbeeld van de keukenta-
felgesprekken van de gemeente 
Voorst zullen volgen.

Kansen voor lokale 
producten
Albert en Corrie Wassink van De 
Kolke in Voorst ontvingen de ge-
deputeerde op hun boerderij. De 
Kolke is een agrarisch bedrijf waar 
streekproducten worden gepro-
duceerd. Ook is er een boerde-
rijwinkel en plaats voor campers. 
Na een korte rondleiding over het 
boerenerf was er koffie aan de 
keukentafel. Peter Drenth wilde 
alles weten over de teelt van cran-
berries. Ook werd stilgestaan bij 
de kansen voor lokale producten 
en de verbreding naar agrotoe-
risme als extra verdienmodel. 

Pantry in Wilp
Peter Drenth bracht ook een be-
zoek aan de Pantry in Wilp. De 
pantry is de eerste onbemande 
streekwinkel in Voorst waar agra-
rische producten uit de omgeving 
te koop zijn. De producten wor-
den lokaal geproduceerd en gele-
verd. Peter Drenth was benieuwd 
hoe de pantry een bijdrage aan de 
leefbaarheid van het buitengebied 
kan leveren. En of dit model mis-
schien ook op te schalen is naar 
andere plekken in Gelderland. 
Lukas Lagerweij van de Pantry in 
Wilp reageerde hierop dat er al 
meerdere gesprekken gaande zijn 
voor pantry’s op andere plaatsen 
in Gelderland. Peter Drent was 
enthousiast en denkt graag mee 
in deze opschaling.  ■

Eénrichting looproute op de weekmarkt

Tijdens de vrijdagmarkt in 
Twello moeten bezoekers 
zich aan de éénrichting loop-
route houden. Deze looprich-
ting staat met bewegwijzering 
aangegeven. Op deze manier 
is het gemakkelijker om een 
veilige afstand van elkaar te 
houden.

Bezoek de markt alleen
Bezoek de markt zoveel mo-
gelijk alleen, dus niet in gezel-
schap. Volg deze oproep in het 

belang van uw eigen gezond-
heid en die van uw medemens.

Veiligheidsmaatregelen
Verder gelden ook de volgende 
maatregelen op de markt:

	Het openbaar toilet is geslo-
ten 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 pin-

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

bent, of koorts of griepver-
schijnselen heeft.
	Gebruik papieren zakdoek-

jes, en nies in uw 
 elleboog.  ■

Onjuist aanslagbiljet gemeentebelasting?
bel naar Tribuut als u denkt dat uw aanslagbiljet niet klopt

U heeft kortgeleden het aanslag-
biljet gemeentebelastingen ont-
vangen. Bent u het niet eens met 
de vastgestelde WOZ-waarde van 
uw woning of bedrijfspand? Neem 
dan contact op met Tribuut be-
lastingcentrum. Het is belangrijk 
dat uw WOZ-waarde klopt. Daar-
om kijkt een taxateur graag met u 
mee om de WOZ-waarde, als dat 
nodig is, aan te passen. Dit kost 
u niets. Ook met andere vragen 
over de gemeentebelasting kunt 
u Tribuut bellen.  

Let op: u kunt tot vijf weken ná 
dagtekening van uw aanslagbiljet 
een belafspraak maken. De datum 

van de dagtekening vindt u aan de 
rechterzijde van aanslagbiljet. 

Contact met Tribuut
Op www.tribuut.nl staat meer in-
formatie over de gemeentebelas-
ting. U kunt Tribuut bereiken van 
maandag tot en met donderdag 
van 08.30 uur tot 17.00 uur en 
op vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 
uur: 055-580 22 22. ■

Advies bij rioolverstopping

In de gemeente Voorst zijn er 
twee soorten rioleringen: vrijver-
valriolering (voornamelijk in de 
kernen) en drukriolering (in het 
buitengebied). In dit artikel ad-
viseren we u wat te doen bij een 
rioolverstopping (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 
gemeentelijk- en particulier ter-
rein) 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 verstopping in de 
leiding op gemeentegrond. 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 bewo-
ner/eigenaar van het pand moet 
in dit geval zelf de verstopping 
oplossen 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.  ■
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Saar Boerkamp! 
 
Op 12 februari won Saar Boer-
kamp de kwartfinale van de Na-
tionale Voorleeswedstrijd. Zij 
las in de bibliotheek in Twello 
voor uit het boek ‘Floortje in het 
timmerdorp’. 

Wij wensen Saar veel succes tij-
dens de regionale finale!  
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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

Doe mee met een NLdoet-activiteit op 11 of 12 maart

In het kader van het Jaar van Elkaar werd vorig jaar tijdens NLdoet 
bij Het Honk in Twello een stoer graffiti kunstwerk gemaakt.

Het Oranje Fonds organiseert op 
11 en 12 maart, samen met dui-
zenden organisaties in het land, 
weer NLdoet. NLdoet is de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland. 
Om het vrijwilligerswerk onder de 
aandacht te brengen, nodigt NL-
doet iedereen uit om een dagje de 
handen uit de mouwen te steken. 
In onze gemeente Voorst zijn tot 
nu toe 19 klussen aangemeld. 
Wilt u mee klussen? Kijk dan op 
www.nldoet.nl voor de beschik-
bare klussen en om u gelijk aan 
te melden. 

Vrijwilligerswerk is leuk en 
gezellig
Vrijwilligers zijn het kloppend hart 
van vele sociale initiatieven. Het 
Oranje Fonds laat daarom met NLdoet 
zien hoe belangrijk actieve inwoners 
voor de samenleving zijn. Nog geen 
vrijwilliger? Ervaar dan tijdens uw 
deelname aan NLdoet hoe leuk het is 
om vrijwilligerswerk te doen. En vraag 
ook aan uw vrienden, of familie, of zij 
met u mee willen klussen, dat is wel 
zo gezellig. Voor organisaties is NL-
doet een mooie kans om nieuwe vrij-
willigers aan te trekken, en natuurlijk 

ook om klussen geklaard te krijgen. 

Meer informatie en 
aanmelden
Op www.nldoet.nl staat alle informa-
tie. Hier kunt u zich ook als vrijwilliger 
aanmelden voor een klus naar keuze. 
Op het digitale dorpsplein www.kij-
kindekernen.nl staat een overzicht 
van de lokale klussen. Wilt u meer 
informatie? Neem gerust contact op 
met de coördinator maatschappelijke 
initiatieven van de gemeente Voorst, 
Chris Frencken: c.frencken@voorst.
nl , 0571-27 92 68.  ■


