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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Raadsvergaderingen 30 maart 2022
Op 30 maart 2022 is de installatie van de nieuwe gemeenteraad. U bent van harte 
welkom om deze vergadering bij te wonen. De raadsvergadering begint om 19.30 
uur in het MFC Klarenbeek (Bosweg 14). U kunt de raadsvergadering ook thuis di-
gitaal volgen. Dat kan via  https://voorst.raadsinformatie.nl U kunt de livestream 
volgen door te klikken op desbetreffende vergadering.  Vervolgens klikt u op de 
knop “Live”.

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 of de 
volgorde van behandeling.
De agenda 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 30 maart
■ Beëdiging raadsleden
■  Plaatsvervangend voorzitters van de raad 
 (tevens werkgeverscommissie griffie)
■  Aanwijzen fractievertegenwoordigers
■  Benoemen leden commissie bezwaarschriften 
■  Gedragscode integriteit bestuurders
■  Aanpassing commissie Benoeming wethouders 2022
■  Beëdiging leden commissie bezwaarschriften

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft bij de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor 
bieden de ronde-tafelgesprekken wel ruimte. De gemeenteraad houdt meestal twee 
weken voor een raadsvergadering ronde-tafelgesprekken.

Informatie
Alle stukken die betrekking hebben op de vergaderingen van de gemeenteraad van 
Voorst vindt u in het raadsinformatiesysteem: https://voorst.raadsinformatie.nl
Met een e-mailservice kan de griffie u attenderen op agenda’s van de komende 
ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen. Het kan zijn dat u daar gebruik van 
wilt maken. In dat geval stuurt u een verzoek naar raad@voorst.nl.
Vragen of suggesties? Neem gerust contact op met Bernadette Jansen (griffier) 
0571-279 217 of Dini Vriezekolk (locogriffier) 0571-279 387

Raadsvergadering 29 maart
Op dinsdag 29 maart heeft de gemeenteraad vergaderd. In deze raadsvergadering 
is onder andere afscheid genomen van de raadsleden die op basis van de verkie-
zingsuitslag of om persoonlijke redenen stoppen als raadslid. De videotulen van de 
vergadering kunt u terugkijken via https://voorst.raadsinformatie.nl In de kalender 
klikt u dan op de gewenste datum. Hier staan ook de besluiten die genomen zijn. 
Na enkele dagen is het verslag bewerkt en kunt u direct selecteren op onderwerp 
en spreker.
Vragen over het raadsinformatiesysteem? Neem dan contact op met de griffie via 
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:
■ woensdag 30 maart 19.30 uur installatie nieuwe raad Multifunctioneel   

  Centrum Klarenbeek
■ dinsdag 19 april 19.30 uur  ronde-tafelgesprekken
■ maandag 16 mei 19.30 uur raadsvergadering 

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

■ Jürgen Wolff van Wülfing, fractievoorzitter CDA, via j.wolffvanwulfing@voorst.nl 
en 06-43 90 39 27

■ Emiel de Weerd, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, via e.deweerd@voorst.nl en 
06-13 46 48 23

■ Arend Jansen, fractievoorzitter Voortvarend Voorst, via a.jansen@voorst.nl en 
06-50 66 66 01

■ Bertine Grevinga, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, via b.grevinga@voorst.nl en 
06-15 41 54 47 

■ Wim Vrijhoef, fractievoorzitter D66, via w.vrijhoef@voorst.nl en 06-11 86 14 77
■ Arco Hak, fractievoorzitter SGP, via a.hak@voorst.nl 06-50 29 03 35

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.

Een vluchtsleutel, heeft u hem al opgehangen?

U wilt de deur uit, maar u kunt de 
sleutels nergens vinden. Herkent u 
dat ook? Wij zijn gemiddeld 10 mi-

nuten per dag bezig met het zoeken 
naar spullen die we ergens hebben 
laten slingeren. Maar als er brand 
uitbreekt heeft u geen tijd te ver-
liezen. Sterker nog, u heeft maar 3 
minuten om veilig te vluchten bij 
brand en iedereen in veiligheid te 
brengen. Op zoek gaan naar sleutels 
om de deur te openen kost te veel 
kostbare tijd.   
 
Hang daarom een vluchtsleutel op 
een vaste plek op de vluchtroute. 
Dan kunt u altijd veilig vluchten bij 
brand. Een goede plek is naast de 

voordeur of achterdeur; uiteraard uit 
het zicht voor mensen van buitenaf. 

Maak een vluchtroute en 
oefen deze
Als er toch brand in uw woning uit-
breekt, is het belangrijk dat u een 
vluchtsleutel en vluchtroute heeft. 
Maak samen een vluchtroute en oe-
fen deze route regelmatig. Betrek 
ook kinderen bij het maken van de 
route, zodat zij ook weten wat ze 
moeten doen in een noodsituatie. 
Samen zorgen we zo voor meer vei-
ligheid.  ■



voorstwijzervoorstwijzer
De gemeente Voorst geeft dagelijks alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm volledig weer op 
overheid.nl. 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 21 maart 2022 tot en 
met vrijdag 25 maart 2022.

Bekendmakingen

Week 13: 30-3-2022

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

de Zanden 57A in Teuge Welkom-thuis feest op 2-7-2022 van 8.00-23.00 uur Melding ontvangen BW-2022-0082

Dorpsstraat 10 in Twello Rommelmarkt op 9-4-2022 Toestemming verleend BW-2022-0057

Enkweg 16 in Wilp Ontsteken paasvuur op  
17-4-2022 vanaf 20.00 uur

Toestemming verleend BW-2022-0083

Koperdijk in Klarenbeek Paasvuur op 17-4-2022 Toestemming verleend BW-2022-0064

Rijksstraatweg 222 in Teuge Bruiloft op 28-5-2022 van 13.00-00.00 uur Melding ontvangen BW-2022-0079

Rijksstraatweg 222 in Teuge Bruiloft op 10-6-2022 van 13.00-00.00 uur Melding ontvangen BW-2022-0080

Schoolstraat 14 in Voorst Palmpaasoptocht op 10-4-2022 van 13.00-15.30 uur Melding ontvangen BW-2022-0081

Speeltuin Prins Bernhardstraat in Twello Kleedjesmarkt op 24-4-2022 Melding ontvangen BW-2022-0060

Speeltuin Wijkseweg - Emstermate in Terwolde Ontsteken paasvuur op  
17-4-2022 vanaf 20.00 uur

Toestemming verleend BW-2022-0052

Wilhelminaweg tegenover nr. 2 in Voorst Voorster Oldtimertoertocht op 11-6-2022 Melding ontvangen BW-2022-0069

Zwarte Kolkstraat in Wilp Streetwise-ochtend op  
24-5-2022 van 8.00-10.30 uur

Melding ontvangen BW-2022-0071

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Beleidsregels Wet inburgering 2021 gemeente Voorst Vastgesteld Z-21-13879_2022-14715

Gemeente Voorst Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Voorst 2022 Vastgesteld Z-20-13268_2022-15252

Melding Mobiel puinbreken

Gravenstraat 7 in Voorst Mobiel puinbreken Melding ontvangen Z-MELDPUIN-2022-000285

Milieumelding

Middendijk 11 in Nijbroek Uitbreiden werktuigenberging en slopen berging Melding ontvangen Z-MELD840-2022-000276

Oud Lochemseweg 40 in Wilp Wijzigen hoogtematen en indeling werktuigenberging Melding ontvangen Z-MELD840-2022-000278

Vaassenseweg 36 in Nijbroek Verwijderen gastank Melding ontvangen Z-MELD840-2022-000277

Omgevingsvergunning

Broekstraat 40 in Klarenbeek Uitbreiden woning Vergunning verleend SXO-2022-0046

Buddezand 27 in Wilp Bouwen landhuis Landgoed de Fliert Vergunning verleend SXO-2022-0075

Bussloselaan nabij nr. 6 in Voorst Bouwen materieelloods Vergunning ingetrokken Z-HZ_WABO-2013-404

de Kosterij 7 in Terwolde Plaatsen dakkapel Aanvraag ontvangen SXO-2022-0163

Enkweg 50 in Voorst Plaatsen 21 zonnepanelen in grondopstelling Vergunning verleend SXO-2022-0159

Gravenstraat 17 in Voorst Kappen beukenboom Vergunning van  
rechtswege verleend

SXO-2022-0024

Kerkstraat 51 in Terwolde Verbouwen jongveestal en bouwen werkplaats/ 
werktuigenberging

Proceduretermijn verlengd SXO-2022-0039

Kleine Barteldweg 2A in Twello Plaatsen dakkapel Aanvraag ontvangen SXO-2022-0162

Molenweg 27 in Terwolde Bouwen aanbouw en veranda Proceduretermijn verlengd SXO-2022-0037

Oude Deventerweg 8 in Voorst Kappen kastanjeboom Vergunning verleend SXO-2022-0067

Parkelerweg 17 in Twello Uitbreiden woning Aanvraag ontvangen SXO-2022-0161

Rijksstraatweg 12 in Twello Kappen boom Vergunning van re-
chtswege verleend

SXO-2022-0025

Overig

Kuipersdijk 11 in Klarenbeek Aanwijzingsbesluit verzamelplaats dode gezelschapsdieren 
Voorst 2022

Besluit genomen Z-20-13268_2022-15281

Tijdelijke verkeersmaatregel

Afsluiten voor alle verkeer op 17-4-2022 van 
19.00-24.00 uur Koperdijk in Klarenbeek

Paasvuur Klarenbeek Besluit genomen BW-2022-0064
Instellen eenrichtingsweg 
Vorstersweg vanaf Goorweg richting  
Zutphensestraat in Klarenbeek

Eenzijdig parkeerverbod 
noordzijde Vorstersweg in Klarenbeek
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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? Op over-
heid.nl is dat mogelijk. 

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 publi-
ceren. 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 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 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.

Eenzijdig parkeerverbod op 9-4-2022 van 
8.00-15.00 uur noordzijde Dorpsstraat, vanaf 
H.W. Iordensweg tot Torenweg in Twello

Rommelmarkt Besluit genomen BW-2022-0057

‘Haal je informatie en prik lokaal’

GGD Noord- en Oost Gelderland 
is van 4 tot en met 6 april aan-
wezig bij Sportcafé Jachtlust in 
Twello voor iedereen die zich wil 
laten vaccineren. Ook is iedereen 
welkom om vrijblijvend vragen te 
stellen over het coronavirus en de 
coronavaccinatie. Een afspraak is 
niet nodig.  

Tijdelijk in Twello
De GGD komt tijdelijk bij u in de 
buurt. Dat maakt het voor u extra 

makkelijk om langs te komen. Of 
het nou om de eerste prik of de 
booster gaat, we bieden iedereen 
in de gemeente Voorst de gele-
genheid om langs te komen. Vac-
cineren is niet verplicht. U kiest 
zelf of u een prik wil of niet. In-
formatie helpt bij het maken van 
een keuze. Medewerkers van de 
GGD Noord- en Oost-Gelderland 
beantwoorden uw vragen, zodat 
u een keus kan maken op ba-
sis van goede, open en eerlijke 

informatie. 

Van 4 tot en met 6 april
De tijdelijke locatie bij Sportcafé 
Jachtlust is van 4 tot en met 6 april 
geopend van 11.00 tot 19.30 uur 
aan het Jachtlustplein 7. Ieder-
een vanaf 5 jaar kan binnenlopen 
zonder afspraak voor de eerste of 
tweede vaccinatie. Het halen van 
een booster kan alleen zonder af-
spraak met een minimale leeftijd 
van 18 jaar. 

Jongeren 12 t/m 17 alleen 
booster op afspraak
Jongeren van 12 t/m 17 jaar komen 
ook in aanmerking voor een boos-
tervaccinatie bij de GGD. Volgens de 
Gezondheidsraad is er geen medi-
sche noodzaak om alle jongeren een 
booster aan te bieden. Het ministe-
rie van VWS biedt deze mogelijkheid 
wel. Jongeren van 12 t/m 17 jaar die 
de booster willen, kunnen daarom 
alléén een boostervaccinatie krij-
gen als zij telefonisch een afspraak 

hebben gemaakt. De GGD vraagt 
dan of de jongere begrijpt wat de 
vaccinatie inhoudt en of de jongere 
weet dat de Gezondheidsraad dit 
niet adviseert voor jongeren van 12 
t/m 17 jaar. Die vraag staat daarna 
ook in de afspraakbevestiging en de 
GGD-arts stelt deze vraag tot slot 
nog op de locatie zelf (informed 
consent). Een afspraak maken kan 
via 0800-7070.

Meer informatie: ggdnog.nl/corona   ■

■ Postbus 9000 - 7390 HA Twello ■ 0571 - 27 99 11 / 14 0571 ■ www.voorst.nl ■ gemeente@voorst.nl

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


