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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Raadsvergaderingen 29 en 30 maart 2022
Op 29 maart 2022 is de laatste raadsvergadering van de huidige gemeenteraad. 
Op 30 maart 2022 is de installatie van de nieuwe gemeenteraad. U bent van harte 
welkom om deze vergaderingen bij te wonen. De raadsvergadering van 29 maart 
begint om 17.00 uur in het MFC Klarenbeek. De raadsvergadering van 30 maart 
begint om 19.30 uur in het MFC Klarenbeek. U kunt de raadsvergaderingen ook 
thuis digitaal volgen. Dat kan via de website van de gemeenteraad: 
https://voorst.raadsinformatie.nl/. U kunt de livestream volgen door te klikken op 
desbetreffende vergadering.  Vervolgens klikt u op de knop “Live”. 

Actuele agenda
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. De 
raad kan eventueel de volgorde van behandeling veranderen. De actuele concep-
tagenda’s kunt u inzien via  https://voorst.raadsinformatie.nl/. Via de kalender klikt 
u op de desbetreffende datum. Zo opent u de agenda van die raadsvergadering. 
Daar vindt u ook de achterliggende informatie. De QR-code leidt uw smartphone 
en tablet direct naar de vergaderstukken. 

Agenda 29 maart
Op 29 maart staan de volgende onderwerpen op de agenda:
■ Onderzoek rechtmatigheid verkiezingen 14, 15 en 16 maart 2022
■ Onderzoek geloofsbrieven
■ Afscheid vertrekkende raadsleden

Agenda 30 maart
Op 30 maart worden de gekozen raadsleden geïnstalleerd. Ook 
wordt een aantal andere besluiten genomen. Op het moment van 
schrijven is deze agenda nog niet bekend. U kunt deze vanaf van-
daag vinden via https://voorst.raadsinformatie.nl of door de q-
code te scannen.

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

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. Heeft 
u vragen of suggesties? Neem gerust contact op met Bernadette Jansen (griffier): 
0571-27 92 17, of Dini Vriezekolk (locogriffier): 0571-27 93 87.

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 en bijeenkomsten
Momenteel vergadert de gemeenteraad grotendeels fysiek:

■ dinsdag 29 maart 17.00 uur afscheid oude raad Multifunctioneel 
   Centrum Klarenbeek
■ woensdag 30 maart 19.30 uur installatie nieuwe raad Multifunctioneel 
   Centrum Klarenbeek
■ dinsdag 19 april 19.30 uur  ronde-tafelgesprekken 

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 Hafkamp, 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-mail service raadsstukken
Wilt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken? Stuur dan een e-mail 
naar raad@voorst.nl. 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 raadsgriffier, Bernadette Jansen 
0571-27 92 17, of de locogriffier, Dini Vriezekolk 0571-27 93 87.

Geef inbrekers geen kans
Voorkom woninginbraak: maak het inbrekers niet te makkelijk

Het is vervelend dat we überhaupt 
rekening moeten houden met iets 
als inbraak. Toch kan het overal 
en bij iedereen gebeuren, op ie-
der moment van de dag. Helaas 
zien we ook in onze gemeente, 
met name in Twello, dat het aantal 
woninginbraken is toegenomen. 
Een woninginbraak komt hard 
aan. Slachtoffers raken niet alleen 
bezittingen kwijt maar voelen zich 
ook minder veilig. Daarom bevei-
ligen steeds meer mensen hun 
huis tegen inbraak. U toch ook?

Preventietips: zorg voor 
zicht en licht
Een inbreker heeft slechts dertig 
seconden nodig om in te bre-

ken. Als het langer duurt, staakt 
hij vaak zijn poging. Een aantal 
tips om het een inbreker lastig te 
maken:

■ Plaats inbraakwerend hang- 
en sluitwerk, voorzien van het 
SKG-sterkeurmerk. Dit vermin-
dert de kans op een inbraak met 
maar liefst negentig procent.

■ Sluit ramen en deuren goed af, 
draai ze op het nachtslot en 
berg de sleutels op, ook al bent 
u maar even weg. Zo voorkomt 
u zogenoemd flipperen en hen-
gelen. Flipperen is een dun stuk 
plastic tussen de deur en de 
deurpost steken, waardoor de 
schoot terugschiet en de deur 

open gaat. Hengelen is met een 
ijzerdraad of een omgebogen 
kleerhanger via de brievenbus 
het slot aan de binnenkant van 
de voordeur open maken.

■ Maak gebruik van tijdschake-
laars op uw verlichting. Vaak 
verlaten mensen in de loop 
van de dag hun huis om pas 
in de avond terug te keren in 
een donkere woning. Dit terwijl 
verlichting in en om de woning 
juist kan helpen om inbraken te 
voorkomen. Door het gebruik 
van spaarlampen of ledlampen 
blijven de kosten beperkt en 
spaart u het milieu.

■ Maak afspraken met uw bu-
ren om een oogje in het zeil te 

houden.
■ Zorg ook voor zicht en licht bij 

uw huis. Gebruik in donkere 
uren de verlichting bij uw toe-
gangsdeuren en zorg dat inbre-
kers zich niet kunnen verschui-
len achter struiken in met name 
voor- en zijtuinen. Snoei tijdig!

Wat te doen als u getuige 
of slachtoffer bent van een 
inbraak of diefstal uit uw 
woning?
■ Ziet u de daders? Ziet u ver-

dachte omstandigheden? Bel 
direct het alarmnummer 1 1 2.

■ Onthoud het signalement van 
de daders en dat van hun even-
tuele voertuig.

■ Noteer het merk, kleur en 
kenteken.

■ Kijk waar de daders of verdach-
te personen naar toe vluchten.

■ Mocht u slachtoffer zijn van een 
inbraak of diefstal uit uw wo-
ning doe dan ALTIJD aangifte.

■ Bel 0900-8844 voor nadere 
informatie of ga langs bij het 
politiebureau bij u in de buurt.

■ Denk eraan: blijf kalm, denk aan 
uw eigen veiligheid en neem 
geen onnodige risico’s!

Meer informatie
Kijk op www.politie.nl of www.
maakhetzeniettemakkelijk.nl voor 
meer informatie over het voorko-
men van woninginbraken.  ■



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 7 maart 2022 tot en 
met vrijdag 11 maart 2022.

Bekendmakingen

Week 11: 16-3-2022

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Alcoholwet

Marktplein 26 in Twello Alcoholvergunning Vergunning verleend Z-22-01635_2022-13144

Algemene plaatselijke verordening

Beelelaan 1 in Voorst Nachtvoetbaltoernooi op 25-5-2022 van 19.00-04.00 uur Toestemming verleend BW-2022-0017

Molenallee 12 in Wilp Herdenking bevrijding Posterenk op 13-4-2022 Melding ontvangen BW-2022-0056

Rijksstraatweg 17A in Twello Bruiloft op 8-7-2022 Melding ontvangen BW-2022-0046

Rond de muziektent in Terwolde Koningsdag 2022 op 27-4-2022 Toestemming verleend BW-2022-0038

Weiland ter hoogte van Kuiperstraat 22 in 
Terwolde

Rommelmarkt op 4-6-2022 Toestemming verleend BW-2022-0042

Anterieure overeenkomst

Enkweg/Stronkseweg in Posterenk Zakelijke omschrijving Overeenkomst gesloten Z-19-03367_2022-13147

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Binnenweg in Wilp In twee fasen in totaal 43 woningen bouwen én  
herontwikkeling molenstomp

Vastgesteld NL.IMRO.0285.8117-VS00

Milieumelding

Engelenburgstraat 16 in Twello Veranderen bedrijfsactiviteiten Melding ontvangen Z-MELD840-2022-000258

Omgevingsvergunning

Bandijk 3 in Terwolde Realiseren nieuwe rioolwaterzuivering Vergunning verleend SXO-2021-0763

Bandijk 3 in Terwolde Bouwen bedrijfsgebouw Aanvraag ontvangen SXO-2022-0137

Bonenakker 48 in Twello Plaatsen dakkapel Aanvraag ontvangen SXO-2022-0140

Duistervoordseweg 22 in Twello Plaatsen reclame uitingen Aanvraag ontvangen SXO-2022-0142

Enkweg 3 in Voorst Verzetten lantaarnpaal en verbreden oprit Vergunning verleend SXO-2022-0055

Enkweg 5 in Voorst Plaatsen dakkapel Aanvraag ontvangen SXO-2022-0146

Heeringstraat 11 in Wilp Kappen 15 knotwilgen Aanvraag ontvangen SXO-2022-0154

Kerkstraat 2 in Voorst Plaatsen dakkapel Aanvraag buiten behandeling SXO-2022-0012

Kervelstraat 43-45/Tijmstraat 8-10 in Voorst Oprichten 4 levensloopbestendige woningen Vergunning ingetrokken VROM-2678

Middendijk 11 in Nijbroek Uitbreiden werktuigenberging Aanvraag ontvangen SXO-2022-0148

Neptunus 46 in Twello Vergroten woning Vergunning ingetrokken SXO-2017-0243

Oud Lochemseweg 40 in Wilp Bouwen werktuigenberging met potstal  
(wijzigingsaanvraag op SXO-2021-0555)

Aanvraag ontvangen SXO-2022-0150

Oude Deventerweg 4 in Voorst Koppelen woning en schuren Vergunning verleend SXO-2021-0654

Rijksstraatweg 145 in Twello In gebruik nemen pand voor vluchtelingenopvang Aanvraag ontvangen en ver-
gunning verleend

SXO-2022-0157

Rijksweg A1 De Paal 932 in Wilp Vervangen en plaatsen telecommast Aanvraag ontvangen SXO-2022-0144

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

Bouwen 11 woningen Troelstralaan, 14 woningen  
Abraham Kuyperstraat en 14 woningen Frans Halsstraat

Proceduretermijn verlengd SXO-2022-0015

Tussen Voordersteeg en Vermeersweg in 
Twello

Aanleggen fietspad langs de Fliert Vergunning ingetrokken SXO-2020-0130

Vaassenseweg 1 in Terwolde Plaatsen 20 zonnepanelen en openslaande deuren Proceduretermijn verlengd SXO-2022-0014

Sloopmelding

Gravenstraat 4 in Voorst Verwijderen asbestcement koker uit schoorsteen Melding ontvangen SXO-2022-0143

het Cruse 5 in Twello Verwijderen afdak met asbesthoudende golfplaten Melding ontvangen SXO-2022-0151

Middendijk 11 in Nijbroek Geheel slopen schuur en verwijderen asbest  
dakbedekking

Melding ontvangen SXO-2022-0147

Mozartstraat 16 in Twello Afvoeren asbest plaat Melding ontvangen SXO-2022-0152

Noordijkpad 1A in Wilp Slopen schuur met asbest dakbedekking Melding ontvangen SXO-2022-0155

Oolmansweg 5 in Wilp Verwijderen asbest dakbedekking van 4 schuren Melding ontvangen SXO-2022-0141

Oude Zutphenseweg 3 in Klarenbeek Afvoeren mogelijk asbesthoudende dakplaten Melding ontvangen SXO-2022-0145

Zonnenbergstraat 47 in Wilp Slopen garage en deel woning voor verbouwing Melding ontvangen SXO-2022-0104

Tijdelijke verkeersmaatregel

Afsluiten voor alle verkeer op 27-4-2022 van 
8.00-20.00 uur in Terwolde:

-	 Vaassenseweg, vanaf de Wolterkamp-
sweg tot en met de Leliestraat (ook niet 
toegankelijk vanaf de Schoolstraat);

-	 Leliestraat, vanaf de Wolterkampsweg tot 
en met de Vaassenseweg;

-	 De Kosterij

Koningsdag 2022 Besluit genomen BW-2022-0038

Afsluiten voor alle verkeer op 13-4-2022 van 
19.00-20.00 uur in Wilp:

-	 Molenallee vanaf de Knibbelallee tot aan 
de Enkweg

Herdenking bevrijding Posterenk Besluit genomen BW-2022-0056
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Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk 
dan op overheid.nl, onder Be-
leid & regelgeving 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 bekendma-
king/publicatie staat of het mo-
gelijk is om een inspraakreactie, 
zienswijze, bezwaarschrift of 
beroepschrift in te dienen. En zo 
ja, tijdens welke periode dit kan.

Ziet u de elektronische bekend-
making/publicatie niet op over-
heid.nl staan? Neem dan gerust 
contact op met de gemeente 
Voorst: 0571-27 99 11 of kom 
langs bij de receptie in het ge-
meentehuis. Wij helpen 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? Dat is 
mogelijk op overheid.nl. 

Op overheid.nl/berichten-over-
uw-buurt kunt u zich aanmelden 
voor een e-mailservice. Met en-
kele stappen schrijft u zich in. U 
ontvangt dan dagelijks per e-mail 
een overzicht van besluiten en 
andere berichten die onder meer 
gemeenten, provincies en water-
schappen via overheid.nl publice-
ren. U stelt het type bericht in en 
van welke organisatie u deze be-
richten wilt ontvangen. Daarbij is 
het ook mogelijk een afstand ten 
opzichte van uw adres aan te ge-
ven. 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 
gemeentehuis in Twello (Hietwei-
deweg 20). De vergadering begint 
om 10.00 uur. 

De agenda (met daarin de lijst 

met te behandelen bouwplan-
nen) maken wij bekend op www.
voorst.nl.

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 belangheb-
bende voor de goede orde ook 
rekening mee dat een ingediend 
bouwplan al behandeld kan zijn 
in een welstandsvergadering.

Parkeerverbod op 4-6-2022 van 9.00-15.00 
uur in Terwolde:

-	 zuidzijde van de Kuiperstraat, vanaf de 
Twelloseweg tot aan de Bandijk

Rommelmarkt Besluit genomen BW-2022-0042

Bijeenkomst plannen voor gemaal Terwolde en polder Nijbroek 
28 maart: 17.00-18.30 uur in gemaal Terwolde en 19.30-21.00 Dorpshuis Nijbroek

Foto’s: Rufus de Vries

Nijbroekers, Terwoldenaren en 
verschillende experts op het ge-
bied van water, landschap en na-
tuur dachten afgelopen halfjaar 

na over een toekomstbestendig 
watersysteem, van polderslootje 
tot gemaal. Dit heeft geleid tot 
verschillende plannen om mee 

aan de slag te gaan. Op 28 maart 
deelt Hanneke Stenfert (van ont-
werpbureau Open Kaart), namens 
het projectteam, de resultaten. 
De plannen zijn op twee verschil-
lende locaties en momenten te 
zien en te horen. Van 17.00 uur 
tot 18.30 uur in het gemaal Ter-
wolde. En van 19.30 uur tot 21.00 
uur in het Dorpshuis in Nijbroek. 
Het waterschap en de gemeente 
horen graag uw mening over de 
ambities voor polder Nijbroek 
en gemaal Terwolde. U bent van 
harte welkom om bij één, of bei-
de, momenten binnen te lopen. 
Daarnaast is ook het resultaat 
van een bijzonder fotoproject 
van fotograaf Rufus de Vries te 
zien. Verschillende Nijbroekers 
en Terwoldenaren werkten mee 
aan dit fotoproject. 

Ambities voor gemaal 
Terwolde: 17.00 tot 18.30 
uur in het gemaal
Van 17.00 tot 18.30 uur bespre-
ken we, in het gemaal aan de 
Bandijk, de ambities voor gemaal 
Terwolde. U hoort meer over de 
planning voor de renovatie van 

het elektrisch gemaal, de ambi-
ties voor de nieuwe bestemming 
van het stoomgemaal en de idee-
en voor de inrichting van het erf. 
Om 17.30 uur is er een plenair 
moment waarin u een toelichting 
op het project als geheel krijgt.  

Plannen voor polder Nij-
broek: 19.30 tot 21.00 
uur in Dorpshuis Nijbroek
De plannen voor polder Nijbroek 
hoort u van 19.30 tot 21.00 uur in 
Dorpshuis de Arend in Nijbroek. 
Om 20.00 uur is hier een presen-
tatie over de plannen als geheel. 
Rondom dit moment gaan we in 
gesprek over onder andere de 
aanpassing van stuwen, de aan-
leg van Nijbroekse natuurvrien-
delijke oevers en het herstel van 
gemetselde duikers. Ook gaan we 
graag in gesprek over de samen-
gebrachte ideeën voor slimmer 
peilbeheer.

Aan de slag met een 
toekomstbestendig 
watersysteem
De plannen zijn het resultaat van 
verschillende eerdere bijeenkom-

sten. Afgelopen half jaar hebben 
waterschap Vallei en Veluwe en 
de gemeente Voorst samen met 
Nijbroekers, Terwoldenaren en 
andere lokale partijen nagedacht 
over een toekomstbestendig 
watersysteem. Het veranderende 
klimaat vraagt namelijk om aan-
passing van ons waterbeheer en 
de inrichting van onze gronden. 
Het elektrisch gemaal aan de 
Bandijk in Terwolde is een directe 
aanleiding; het gemaal is toe aan 
onderhoud en wordt opgeknapt. 
Maar alleen het verbeteren van 
het gemaal is niet genoeg. Met de 
ervaringen en ideeën van inwo-
ners en experts zijn daarom ook 
oplossingen bedacht om in de 
achterliggende polder Nijbroek 
beter om te gaan met hevige re-
genval en langdurige droogte. De 
historische logica van het land-
schap biedt aanknopingspunten 
hiervoor. Daarnaast zijn plannen 
gemaakt voor het verbeteren van 
de biodiversiteit in en aan het 
water.

Meer informatie: 
waterinpoldernijbroek.nl.  ■

Wilt u het aanslagbiljet volgend jaar digitaal 
ontvangen?
In februari verstuurde Tribuut 
belastingcentrum de jaarlijkse 
aanslagbiljetten voor de gemeen-
tebelastingen. Wilt u liever het aan-
slagbiljet digitaal ontvangen? Lees 
hieronder hoe u dat regelt. 

Berichtenbox 
MijnOverheid
Om uw aanslagbiljet digitaal te 
ontvangen, moet u uw account van 
MijnOverheid activeren. Ga hiervoor 
naar www.mijnoverheid.nl en kies 
voor ‘Inloggen met DigiD’. Nadat u 
bent ingelogd, gaat u naar Instel-
lingen / Organisaties Berichtenbox 
/ Samenwerkingsverbanden en se-
lecteert u ‘Tribuut belastingsamen-
werking.’ U kunt hier ook aangeven 
of u bijvoorbeeld meldingen wilt 

ontvangen zodra er een document 
voor u klaar staat. Meer informatie 
leest u op https://www.tribuut.nl/
informatie/mijn-overheid. 

Vragen?
Neem gerust contact op met Tri-
buut belastingcentrum als u vragen 
heeft. U kunt 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 bellen naar 055-
580 22 22. Of mail uw vraag naar 
info@tribuut.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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Informatieavond over woningbouwlocatie in Posterenk

Op woensdagavond 30 maart 2022 
organiseert de gemeente Voorst, 
samen met de ontwikkelaar en 
Posterenks Belang, tussen 19.00 
en 21.00 uur een inloopavond 

over ‘Ontwerpbestemmingsplan 
Woningbouw Enkweg, Posterenk’ 
in de Wilpermolen (Molenallee 
12) in Posterenk. Bezoekers krij-
gen tijdens deze inloopavond een 

toelichting op de plannen voor de 
ontwikkeling van 28 woningen en 
de herbestemming van de voor-
malige bedrijfswoning Enkweg 10. 
De gronden liggen achter de hui-
dige locatie van aannemersbedrijf 
Bessels aan de Enkweg 10. Er is 
gelegenheid om vragen te stellen 
tijdens de inloopavond. Vanaf 17 
maart 2022 ligt het ontwerpbe-
stemmingsplan ‘Ontwerpbestem-
mingsplan Woningbouw Enkweg, 
Posterenk’ ter inzage op 
ruimtelijkeplannen.nl

Aanpassing bestemmings-
plan
Voor de herontwikkeling van de 
gronden is een aanpassing van het 
bestemmingsplan nodig. Hierin 
staan de regels voor het gebruik 
van de grond en de gebouwen die 
daarop komen te staan. In deze 
bestemmingsplanprocedure is er 
ruimte om uw mening te geven.

Plan ter inzage
Vanaf 17 maart 2022 ligt het ont-
werpbestemmingsplan ‘Ontwerp-
bestemmingsplan Woningbouw 
Enkweg, Posterenk’ ter inzage, om 
de woningbouw op deze locatie 
mogelijk te maken. Ook het ont-
werpbeeldkwaliteitplan, het ont-
werpbesluit hogere waarden Wet 

geluidhinder, het ontwerpbesluit 
geen exploitatieplan vast te stel-
len en het besluit vormvrije m.e.r. 
(milieueffectrapport)-beoordeling 
liggen ter inzage.

U kan het ontwerpbestemmings-
plan en het ontwerpbeeldkwali-
teitplan op ruimtelijkeplannen.
nl bekijken. Als u dat wilt, mailen 
wij u de verschillende (ontwerp)
besluiten. Neem hiervoor contact 
op met de gemeente Voorst, Ma-
rike Jansman-Weghorst: 0571-27 
98 56. Neem ook contact op met 
Marike Jansman-Weghorst als u een 
afspraak wilt maken om de ver-
schillende stukken in het gemeen-
tehuis te bekijken of om telefonisch 
vragen te stellen over de plannen.

Stappen in dit proces
Bij de voorbereiding van het be-
stemmingsplan, in het afgelopen 
jaar, heeft Bessels de direct om-
wonenden op de hoogte gebracht 
van de eerste plannen en hen de 
mogelijkheid gegeven om hierop 
te reageren. De reacties hebben tot 
enkele aanpassingen geleid. Ook 
zijn er gesprekken gevoerd tussen 
Bessels/Nikkels en Posterenks Be-
lang. Ondertussen zijn de kaders 
voor de beoogde beeldkwaliteit 
uitgewerkt. In het beeldkwaliteit-

plan ziet u hoe de woningen en de 
buitenruimte er straks uit komen 
te zien. Voor het uiteindelijke plan 
is een ontwerpbestemmingsplan 
opgesteld. 
 
Het ontwerpbestemmingsplan en 
de bijbehorende stukken liggen 6 
weken ter inzage. Deze termijn is 
op 17 maart 2022 begonnen en 
eindigt op 27 april 2022. Iedereen 
kan tijdens de inzagetermijn op de 
plannen reageren door een ziens-
wijze in te dienen. De gemeente-
raad stelt het bestemmingsplan 
(eventueel in gewijzigde vorm) na 
de zienswijzentermijn vast. Naar 
verwachting vindt dat in juni 2022 
plaats. Na de beslissing van de ge-
meenteraad over de vaststelling van 
het bestemmingsplan en de bijbe-
horende stukken is er binnen 6 we-
ken beroep mogelijk bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Als er een beroep wordt 
ingediend doet de Raad van State 
hier uitspraak over. Afhankelijk van 
de uitspraak van de Raad van State, 
start daarna de bouw. De verwach-
ting is dat dit eind 2022 plaatsvindt.

Op dehogeenk.nl geven de project-
ontwikkelaars meer informatie en 
kunt u de actuele voortgang van het 
project volgen.  ■
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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

Informatie voor particuliere opvang van Oekraïense vluchtelingen

Inwoners die van plan zijn om Oe-
kraïense vluchtelingen op te van-
gen of al mensen in huis hebben 
genomen, hebben veel vragen. 
Dat is niet vreemd, want veel is 
ook nog onduidelijk. De komende 
weken zal op het gebied van werk 
en inkomen meer duidelijkheid 
komen vanuit de Rijksoverheid. 
Dit is de informatie die we nu 
hebben. 

Inschrijven in basis 
registratie personen (BRP) 
gemeente
Om straks gebruik te kunnen ma-
ken van de voorzieningen in Ne-
derland heeft een vluchteling een 
burgerservicenummer (BSN) no-
dig. Met een BSN kan een vluchte-
ling bijvoorbeeld straks leefgeld 
ontvangen en kunnen zij zich 
verzekeren. En door registratie is 
duidelijk waar de vluchteling zich 
bevindt. Hierdoor lopen zij minder 
risico slachtoffer te worden van 
mensenhandel. Dit geldt voor alle 

vluchtelingen en in het bijzonder 
voor alleenreizende kinderen. Het 
is dus heel belangrijk dat vluchte-
lingen snel worden ingeschreven.   
U zorgt voor inschrijving van bij 
u verblijvende vluchtelingen door 
een afspraak te maken met afde-
ling burgerzaken: 0571-27 99 11 
of burgerzaken@voorst.nl. 

Wilt u ook mensen in huis 
nemen? Geef het door!
Wilt u zelf ook Oekraïense vluch-
telingen in huis nemen? Meld u 
dan aan bij stichting Takeca-
rebnb via www.takecarebnb.org. 
Deze organisatie bemiddelt tus-
sen vraag en aanbod. Takeca-
rebnb neemt na uw aanmelding 
telefonisch contact met u op. 
Tijdens dit gesprek komt u er 
samen achter of uw locatie ge-
schikt is voor het opvangen van 
vluchtelingen. Er komt namelijk 
best wat bij kijken. Let op: als uit 
het telefoongesprek blijkt dat uw 
locatie geschikt is, dan betekent 

dit niet dat u direct vluchtelingen 
in huis krijgt. De veiligheidsregio 
geeft op dit moment namelijk de 
voorkeur aan centrale, grotere 
opvanglocaties. Daarom staan wij 
op dit moment ook geen tijdelijke 
bouwwerken toe voor de huisves-
ting van vluchtelingen. 
De situatie rondom de Oekraïen-
se vluchtelingen verandert snel. 
Het opvangbeleid verandert mee. 
Dit is de situatie zoals het nu is: 
maar dit kan volgende week an-
ders zijn. Houdt voor de meest 
actuele informatie www.voorst.nl/
oekraine in de gaten. 

Wilt u op een andere ma-
nier helpen? 
Er zijn allerlei initiatieven voor 
Oekraïne, ook in onze gemeente. 
Als u bijvoorbeeld als vrijwilliger 
aan de slag wilt op een opvanglo-
catie dan kunt u een e-mail stu-
ren naar oekraïne@voorst.nl of u 
aanmelden bij Vluchtelingenwerk 
Voorst of het Rode Kruis. Finan-
ciële donaties kunt u doen aan 
giro 555. Spullen zamelen wij als 
gemeente op dit moment niet ac-
tief in. 
Dit komt omdat wij nu nog niet 
weten wat voor samenstelling de 

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

groep vluchtelingen zal hebben 
die naar onze gemeente komt. 

Heeft u vragen?
Er is sinds kort een speciale web-
site voor vluchtelingen: www.re-
fugeehelp.nl. Op deze website 
staat informatie in het Neder-
lands, Oekraïens, Russisch en 
Engels over diverse onderwerpen: 
van huisvesting tot onderwijs en 
huisdieren tot gezondheidszorg. 
Daarnaast kunt u uw vragen ook 
stellen via oekraine@voorst.nl.  
Of u belt naar de gemeente Voorst 
via 0571-27 99 11.  ■


