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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Raadsvergadering 21 april
Op donderdag 21 april heeft de gemeenteraad fysiek vergaderd. In deze raadsvergadering heeft 
de informateur haar verslag gepresenteerd. Zij heeft geconcludeerd dat een combinatie van CDA, 
VVD-Liberaal 2000, PvdA-GroenLinks en Voortvarend Voorst het meest kansrijk is. Deze partijen 
gaan samen verder met de formatie. 

De motie “Samenwerken is beter dan strijden” van D66 is met algemene stemmen aangenomen.

De motie “Een coalitieakkoord is pas een goed akkoord als…” van D66 is verworpen met 1 stem voor 
(D66) en 18 stemmen tegen (Gemeente Belangen, CDA, VVD-Liberaal2000, Voortvarend Voorst, 
PvdA-GroenLinks, SGP).

Audioverslag terugluisteren
Het audioverslag van de vergadering kunt u terugluisteren via https://voorst.raadsinformatie.nl. In de 
kalender klikt u dan op de gewenste datum. Daar kunt u ook het verslag van de informateur vinden.

Vragen
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
■ maandag 16 mei 19.30 uur raadsvergadering (Multifunctioneel Centrum Klarenbeek)
■ maandag 30 mei 18.00 uur ronde-tafelgesprekken  (Multifunctioneel Centrum Klarenbeek)
■ maandag 13 juni 10.00 uur raadsvergadering          (gemeentehuis Twello)

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 06-19 32 24 45
■ 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 en 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 van de 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.

Het gebruik van de Nederlandse vlag

Op 4 en 5 mei wordt er vanaf 
openbare gebouwen gevlagd. 
En gelukkig vlaggen ook veel 
particulieren. Aan het gebruik 
van de Nederlandse vlag zijn re-
gels verbonden. U leest hier de 
belangrijkste.

4 mei: Dodenherdenking
Op woensdag 4 mei hangt de Ne-
derlandse vlag vanaf 18.00 uur 
tot zonsondergang halfstok. Bij 
het halfstok vlaggen hijst u eerst 

de vlag in de top, daarna haalt u 
de vlag langzaam neer totdat het 
midden van de vlag op de helft 
van de normale hoogte is geko-
men. De vlag mag hierbij nooit de 
grond raken. 

5 mei: Bevrijdingsdag
Op donderdag 5 mei wordt ge-
vlagd zonder Oranje wimpel. U 
hijst dan de vlag na zonsopgang 
en voor zonsondergang haalt u de 
vlag weer neer.  ■

Programma Nationale Dodenherdenking 4 mei  
‘Geef vrijheid door’
De Nationale Dodenherdenking op woensdag 4 mei vindt in de 
gemeente Voorst plaats op gedenkhof ‘t Holthuis in Twello. Omdat 
de gemeente Voorst uit vele kernen bestaat, is ervoor gekozen de 
gemeentelijke herdenking op dit centrale punt in de gemeente te 
houden. 

Stille tocht
De herdenking wordt zoals ieder jaar voorafgegaan door een stille 
tocht. Alle deelnemers aan de stille tocht verzamelen zich op woens-
dagavond 4 mei vanaf 19.00 uur op het Marktplein in Twello. De stille 
tocht vertrekt daar om 19.25 uur.

Programma 

19.00 uur Orkest aanwezig op ’t Holthuis 

19.15 uur  Verzamelen op het Marktplein

19.25 uur  Start stille tocht
 1. Slagwerkgroep
 3. Scouting met krans van het gemeentebestuur 
 Vertegenwoordiging gemeentebestuur en raadsleden,  
 vertegenwoordigingen plaatselijke belangenverenigingen,  
 vertegenwoordigingen jongeren met ouders, 
 vertegenwoordigingen uit het verenigingsleven, etc.
 4. Overige belangstellenden

 Route:
 Marktplein – Van Ghentstraat – Dorpsstraat – Binnenweg – 
 Burgemeester van der Feltzweg – Gedenkhof ’t Holthuis

Tot 19.50 uur Muziekvereniging Excelsior speelt gepaste muziek
19.54 uur Aanvang herdenkingsplechtigheid
 Kranslegging door burgemeester Paula Jorritsma-Verkade
 Nationale Taptoehymne onder begeleiding van het orkest
20.00 uur Twee minuten stilte
 Wilhelmus (2 coupletten)
 Toespraak door burgemeester Paula Jorritsma-Verkade 

 Gedicht 
 Saar Boerkamp, winnares van de kwartfinale van de 
 gemeentelijke Nationale Voorleeswedstrijd 2022 draagt  
 het gedicht voor van Famke Allaart, winnares van de   
 landelijke dichtwedstrijd ‘Dichter bij 4 mei’. 

 Defilé college
 Hierna worden bloemen gelegd door 
 vertegenwoordigingen van de plaatselijke 
 belangenverenigingen, jongeren, organisaties en/of 
 verenigingen en overige belangstellenden.

 Terwijl de muziekvereniging speelt, verlaat de stoet langs 
 het monument het gedenkhof.

Herdenking van de gevallenen
Bij de Nationale Herdenking worden alle burgers en militairen herdacht 
die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog tot op heden, 
wanneer of waar ook ter wereld, in het belang van het Koninkrijk of 
tijdens vredesmissies van internationale organisaties zijn gevallen, 
dan wel door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen. 
Behalve de herdenking van de gevallenen betekent de Nationale her-
denking ook bezinning op heden en toekomst. De herdenkingsbij-
eenkomsten vormen zowel een appèl op de individuele als op de col-
lectieve verantwoordelijkheid in de huidige maatschappij ten aanzien 
van onderdrukking, discriminatie en onverdraagzaamheid.  ■
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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 18 april 2022 tot en 
met vrijdag 22 april 2022.

Bekendmakingen

Week 17: 27-4-2022

 
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 
mogelijk is om een inspraak-
reactie, zienswijze, bezwaar-
schrift 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 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 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 voor de goede orde ook 
rekening mee dat een ingediend 
bouwplan al behandeld kan zijn in 
een welstandsvergadering.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening
Bloemenksweg 38 in Voorst Realiseren sauna en douche- en sanitair ruimte Melding ontvangen Z-MELD840-2022-000386
Diverse wegen door Terwolde Dauwtrappen met Hemelvaart Melding ontvangen BW-2022-0117
Hoofdweg, Goorweg, Broekstraat in Klarenbeek Werkzaamheden aan het spoor in de nachten van 25-6 

t/m 4-7-2022
Besluit genomen Z-22-03031_2022-20986

Kerklaan 2A in Twello Tijdelijke standplaats uitgifte en verkoop zakken  
potgrond

Melding ontvangen BW-2022-0118

Kneuterstraat - Recreatiegebied Bussloo Midzomerfeest op 23-6-2022 van 18.30-23.00 uur Toestemming verleend BW-2022-0089
Wilhelminaweg (tegenover Pannenkoekenhuis) 
in Voorst

Volksfeest van 9-6 t/m 12-6-2022 Toestemming verleend BW-2022-0055

Melding Activiteitenbesluit
Vaassenseweg 52 in Nijbroek Plaatsen werktuigenberging met werkruimte Melding ontvangen Z-MELD840-2022-000387
Melding Besluit lozen buiten inrichtingen
Troelstralaan, Abraham Kuyperstraat, Frans 
Halsstraat en Koningin Julianastraat in Twello

Lozing in de bodem of riolering buiten inrichting voor 
het tijdelijk verlagen van grondwater

Melding ontvangen Z-HZ_MLBI-2022-0007

Melding water in de bodem brengen of eraan onttrekken
Troelstralaan, Abraham Kuyperstraat, Frans 
Halsstraat en Koningin Julianastraat in Twello

Aanbrengen tijdelijke bronbemaling voor riolering Melding ontvangen Z-HZ_MWB-2022-0006

Omgevingsvergunning
Bekendijk 3 in Terwolde Veranderen vleeskuikenshouderij Vergunning verleend SXO-2021-0225
Blikkenweg 9 in Twello Aanleggen zwembad Aanvraag ontvangen SXO-2022-0172
Breede Goorstraat 2 in Twello Wijzigen gevel Proceduretermijn verlengd SXO-2022-0102
Hildestraat 5 in Wilp Kappen 2 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2022-0210
Hoofdweg 86 in Klarenbeek Uitbreiden supermarkt Vergunning verleend (revisie) SXO-2021-0745
Jupiter 60 in Twello Verbouwen verpleeghuisdependance  

(wijzigingsaanvraag op SXO-2020-0457)
Vergunning verleend (revisie) SXO-2020-0794

Jupiter 60 in Twello Brandveilig in gebruik nemen gebouw Aanvraag ontvangen SXO-2022-0211
Kamperfoeliestraat 10 in Voorst Plaatsen dakkapel Aanvraag ontvangen SXO-2022-0202
Leigraaf 12 in Twello Bouwen vrijstaande woning Vergunning verleend (revisie) SXO-2021-0481
Schoolstraat 4 in Wilp Uitbreiden woning Aanvraag ontvangen SXO-2022-0212
Terwoldseweg 3 in Twello Plaatsen 14 zonnepanelen op rijksmonument Aanvraag ontvangen SXO-2022-0206
Overig
Gemeente Voorst Subsidieverlening Stichting Mens en Welzijn Voorst Vastgesteld Z-21-12747_2022-21145
Knibbelallee 3 in Wilp Verlening eenmalige subsidie alternatief voor  

paasvuren
Vastgesteld Z-22-03668_2022-19351

Sloopmelding
Appenseweg 21 in Voorst Verwijderen asbest golfplaten 3 schuren en overige 

asbesthoudende materialen
Melding ontvangen SXO-2022-0205

Bergkamp 3 in Wilp Verwijderen en afvoeren asbestplaat uit tuin Melding ontvangen SXO-2022-0203
de Zanden 21A in Teuge Verwijderen asbesthoudende toepassingen en slopen 

deel gebouw
Melding ontvangen SXO-2022-0208

H.W. Iordensweg 124 in Wilp Verwijderen asbesthoudend dak schuur Melding ontvangen SXO-2022-0213
Ossenkolkweg 11 in Terwolde Verwijderen asbesthoudend dak schuur Melding ontvangen SXO-2022-0204
Tijdelijke verkeersmaatregel
Afsluiten voor alle verkeer op 22-9-2022 van 
8.00-12.00 uur: 
- Tijmstraat in Voorst gedeelte tussen nrs.  
  1 t/m 9

ANWB-streetwise-dag Besluit genomen BW-2022-0096

Afsluiten voor alle verkeer van 6-6 vanaf 10.00 
uur tot 13-6-2022 16.00 uur: 
- Wilhelminaweg in Voorst vanaf Rijksstraatweg     
  tot de uitrit van de Brandweer

Volksfeest Besluit genomen BW-2022-0055
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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

Kent u iemand die een lintje verdient?

Iemand die zich al gedurende vele 
jaren inzet voor de samenleving 
kan in aanmerking komen voor 
een Koninklijke onderscheiding. 
Een Koninklijke onderscheiding 
kan op twee momenten worden 
verleend: tijdens de Lintjesre-
gen op de laatste werkdag voor 
Koningsdag en bij tussentijdse 
gelegenheid. 

Algemene gelegenheid 
‘Lintjesregen’
Om iemand voor te dragen voor 
een Koninklijke onderscheiding 
bij algemene gelegenheid, ook 

wel bekend als de ‘Lintjesregen’ 
dient u de aanvraag vóór 1 juli 
2022 bij de burgemeester. 

Bijzondere gelegenheid
Om iemand voor te dragen bij 
bijzondere gelegenheid dient het 
tijdstip van de gelegenheid onlos-
makelijk verbonden te zijn met de 
verdiensten. Deze aanvraag dient 
u minimaal vijf maanden voor de 
gewenste gelegenheid in bij de 
burgemeester. 

Overige informatie
Via de landelijke site www.lintjes.
nl/voordragen kunt u het verzoek 
bij de gemeente Voorst indienen 
om iemand voor te dragen. Hier 
vindt u ook meer informatie over 
het decoratiestelsel. 

Vragen?
Heeft u vragen of wilt u meer we-
ten over de haalbaarheid van uw 
voorstel? Neem dan contact op 
met de gemeente Voorst, Moni-
que Rogier, telefoon 0571-27 92 
53, e-mail m.rogier@voorst.nl  ■

Openingstijden 5 & 6 mei

Het gemeentehuis, CJG Voorst 
(Centrum voor Jeugd en Ge-
zin) en Maatschappelijk Net-
werk Voorst zijn de gehele dag 
gesloten op donderdag 5 mei 
(Bevrijdingsdag) en op vrijdag 
6 mei. 

Spoedeisende zaken
Op vrijdag 6 mei is de Burger-
lijke stand geopend van 9.00 tot 
10.00 uur, uitsluitend voor het 
doen van aangifte van geboorte 
of overlijden.

Bij spoedeisende zaken in de 
openbare ruimte (zoals een 
gevaarlijke wegverzakking, een 
rioolverstopping of een omge-

waaide boom) die niet kunnen 
wachten tot de eerstvolgende 
werkdag, belt u de Calamitei-
tenlijn 0571-27 37 60 (24 uur 
per dag).  

Tijdens de feestdagen en bui-
ten de openingstijden zijn Vei-
lig Thuis en Spoedeisende Zorg 
(voor jeugd) via de gebruikelijke 
telefoonnummers bereikbaar:

■ Als er sprake is van dreigend 
geweld: politie: 112 of Veilig 
Thuis: 0800 -20 00

■ Spoedeisende Zorg (voor 
jeugd): 0900 – 99 55 599

■ Spoedeisende hulp bij psy-
chiatrische- en psychosociale 

problemen: via dienstdoende 
huisarts(enpost).

Tijdens openingstijden 
alleen op afspraak 
geopend
Tijdens de openingstijden op 
werkdagen zijn het gemeente-
huis en de frontoffice van het 
MNV en het CJG online en tele-
fonisch bereikbaar, en alleen op 
afspraak geopend. Wilt u langs-
komen? Maak eerst een afspraak 
op voorst.nl of bel 0571-27 99 
11. Heeft u een vraag aan het 
MNV? Bel de frontoffice MNV: 
0571-74 51 11. Heeft u een 
vraag aan het CJG? Bel de fron-
toffice CJG: 0571-74 51 50.  ■


