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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Raadsvergadering 16 mei 
Op maandag 16 mei heeft de gemeenteraad vergaderd. Het audioverslag van deze vergadering kunt 
u terugluisteren in het raadsinformatiesysteem Politiek Portaal via voorst.raadsinformatie.nl. In de 
kalender klikt u dan op de gewenste datum. Hier staan ook de besluiten die genomen zijn. Vragen 
over het Politiek Portaal? 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 rondetafelgesprekken 
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 30 mei 18.00 uur ronde-tafelgesprekken  (Multifunctioneel Centrum Klarenbeek)
■ maandag 13 juni 10.00 uur raadsvergadering  (gemeentehuis Twello, let op: H.W. Iordensweg)
■ maandag 20 juni 19.30 uur raadsvergadering  (gemeentehuis Twello, let op: H.W. Iordensweg)

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-mailservice raadsstukken
Wilt u zich aanmelden voor de e-mailservice van de raadsstukken? Stuur dan een e-mail naar 
raad@voorst.nl. U ontvangt dan bij nieuwe agenda’s van rondetafelgesprekken 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.

Waterschap Vallei en Veluwe stelt 
onttrekkingsverbod oppervlaktewater in

Vanaf woensdag 18 mei 2022 geldt 
in het werkgebied van waterschap 
Vallei en Veluwe een verbod op 
onttrekking uit oppervlaktewater 
waarop geen aanvoer mogelijk is. 
Het waterschap heeft hiertoe be-
sloten vanwege de aanhoudende 
droogte. Dit betekent dat water 
uit sloten en andere watergangen 
niet gebruikt mag worden voor 
bijvoorbeeld industrieel gebruik, 
landbouw of het besproeien van 
bomen en sportvelden. Het ont-
trekkingsverbod geldt voor onbe-
paalde tijd.

Uitzonderingen
Het verbod geldt niet voor die 
gebieden waar aanvoer vanuit de 
randmeren of rivieren mogelijk 
is, zoals polders, inlaatgebieden 
en enkele watergangen. Op www.
vallei-veluwe.nl staat een overzicht 
van deze uitzonderingen. 

Oorzaak
Al wekenlang valt er geen of nau-
welijks neerslag en ook in de ko-

mende weken wordt er nauwelijks 
regen verwacht. Bovendien was 
ook de maand maart uitzonderlijk 
droog, waardoor het neerslagte-
kort nu al erg groot is. Dankzij 
verschillende inspanningen om het 
vele regenwater van februari vast 
te houden, was de situatie tot voor 
kort nog relatief gunstig. Maar in-
middels zien we dat de droogte ook 
dat voordeel in toenemend tempo 
teniet doet. 

Binnen het werkgebied van wa-
terschap Vallei en Veluwe zijn er 
verschillen in hoeveel oppervlakte-
water er nog beschikbaar is. Door 
het aanhoudende droge weer ver-
wachten we dat de waterpeilen 
blijven dalen en er in steeds meer 
gebieden droogval optreedt. 

Toekomst
Met het instellen van het onttrek-
kingsverbod is het werk van het 
waterschap niet klaar, het water-
schap houdt de situatie nauwlet-
tend in de gaten.  ■

Afscheid van samenwerking Water

Donderdag 12 mei heeft wethou-
der Hans van der Sleen na 8 jaar 
afscheid genomen van de Samen-
werking Water Oost Veluwe (SWOV). 

Dit samenwerkingsverband tussen 
vijf gemeenten en het waterschap 
stemmen het beleid af op het gebied 
van de afvalwaterketen, het opper-
vlaktewater en het grondwatersys-
teem. Daarnaast is het als werkre-
gio het directe aanspreek punt voor 
het rijk op het gebied van klimaat-
adaptatie. Naast de wethouder van 
Voorst vertrekken ook de wethou-
ders van Epe (foto links), Apeldoorn 
en Heerde.  

Afscheid bij drinkwaterwin-
ning Epe
Het afscheid vond plaats bij de 
drinkwaterwinning in Epe, een mooi 
project van klimaatadaptatie. Hierbij 
wordt nabij Zuuk oppervlaktewater 
ingezameld vlak voordat dit het ka-
naal in loopt. Dit water wordt door 
middel van buizen naar de infiltra-
tievijvers gepompt bij de Dellenweg, 
vlakbij de drinkwaterwinning. Het 
streven is om uiteindelijk net zoveel 
water de bodem in te brengen als 
dat de drinkwaterwinning onttrekt. 
Hierdoor wordt het natuurlijk even-
wicht weer hersteld.  ■

Inloopavond verkeersonderzoek Zuiderlaan en omgeving

Samen met het adviesbureau 
Goudappel start de gemeente 
Voorst een verkeersonderzoek 
om de situatie aan de Zuiderlaan 
te optimaliseren. We vinden het 
belangrijk om al bij de start van 
het onderzoek ook de omgeving 
te betrekken, zoals inwoners, on-
dernemers en de sportverenigin-
gen aan de Zuiderlaan. Dat biedt 
u de mogelijkheid om vooraf op-
merkingen en suggesties over de 
Zuiderlaan en omliggende wegen 
in te brengen. Bijvoorbeeld over 
de verkeersveiligheid, bereikbaar-
heid en leefbaarheid. Wij nodigen 
u daarom graag uit voor een in-
loopavond op woensdagavond 1 

juni 2022.  

Verkeersonderzoek 
Zuiderlaan en omgeving
Het verkeersonderzoek helpt ons 
om de meest optimale verkeers-
situatie voor de Zuiderlaan te 
bepalen. Een aanpassing van de 
snelheid op de Zuiderlaan kan 
effecten hebben op de thema’s 
verkeersveiligheid, leefbaarheid 
en bereikbaarheid op en nabij de 
Zuiderlaan,maar ook op omlig-
gende wegen en voor de nabijge-
legen woon- en werkgebieden. Het 
onderzoek geeft ons inzicht in de 
effecten op de genoemde thema’s. 
Hierdoor kan er een weloverwe-

gen besluit genomen worden over 
de snelheid op de Zuiderlaan. Wij 
hechten waarde aan uw betrokken-
heid bij dit onderzoek.

Inloopavond woensdag 
1 juni 2022
Op woensdagavond 1 juni 2022 or-
ganiseren wij een inloopavond over 
het verkeersonderzoek Zuiderlaan. 
U bent tussen 19.30 en 21.00 uur 
van harte welkom in het sportcafé 
van SV Twello op het Sportpark Zui-
derlaan. Er is geen vast program-
ma. Loop gerust binnen. Medewer-
kers van adviesbureau Goudappel 
en de gemeente staan u te woord 
en ontvangen graag uw inbreng.  ■

 



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 9 mei 2022 tot en met 
vrijdag 13 mei 2022.

Bekendmakingen

Week 20: 18-05-2022

 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 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 ont-
wikkelingen 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 aanmel-
den voor een e-mailservice. Met 
enkele 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 
waterschappen via overheid.nl 
publiceren. U stelt het type be-
richt in en van welke organisatie 
u deze berichten wilt ontvan-
gen. Daarbij is het ook mogelijk 
een afstand ten opzichte van uw 
adres aan te geven. U krijgt dan 
bericht over de actuele locatiege-

bonden bekendmakingen/publi-
caties binnen de door u aange-
geven 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 (Hiet-
weideweg 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 aan-
wezig 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

Bosweg 14 in Klarenbeek Buurtvolleybal en barbecue op 6-6-2022 Toestemming verleend BW-2022-0130

Diverse wegen door de gemeente Voorst Kaartleesrit Internationale Porsche 356 meeting op 
28-5-2022

Melding ontvangen BW-2022-0133

Kerkweg 2 in Klarenbeek Pannenkoekenfietstocht op 28-8-2022 van 10.30-
18.00 uur

Toestemming verleend BW-2022-0132

Omgevingsvergunning

Abraham Kuyperstraat 48 in Twello Bouwen berging Vergunning verleend SXO-2022-0228

Adriaen van Ostadestraat 23 in Twello Slopen en nieuwbouw schuur met overkapping Vergunning verleend SXO-2022-0121

Bonenakker 48 in Twello Plaatsen dakkapel Vergunning verleend SXO-2022-0140

Bongerdstraat 11 in Steenenkamer Uitbreiden woning Aanvraag ontvangen SXO-2022-0256

Broekstraat 30 in Klarenbeek Verbouwen woonboerderij Aanvraag ontvangen SXO-2022-0255

Duistervoordseweg 22 in Twello Plaatsen reclame-uitingen Vergunning verleend SXO-2022-0142

Enkweg 22 in Wilp Plaatsen 24 zonnepanelen in grondopstelling Aanvraag ontvangen SXO-2022-0258

H.W. Iordensweg 52 in Twello Slopen en nieuwbouw schuur Aanvraag ontvangen SXO-2022-0257

Koningin Julianastraat 10 in Twello Vergroten woning Vergunning ingetrokken SXO-2017-0590

Landweg in Klarenbeek - kad. percelen H484, 
H487, G1927 en G1928 Voorst

Uitvoeren werkzaamheden terrein Vergunning verleend SXO-2021-0715

Melkleenweg 3 in Terwolde Bouwen woning met schuur (wijzigingsaanvraag op 
SXO-2019-0693)

Aanvraag ontvangen SXO-2022-0259

Middendijk 11 in Nijbroek Uitbreiden werktuigenberging Vergunning verleend SXO-2022-0148

Rijksstraatweg 24A in Wilp Bouwen sporthal Vergunning verleend SXO-2021-0515/ 
NL.IMRO.0285.8119-VS00

Schadewijkpad 10 in Twello Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2022-0250

Tussen Clabanusweg 24 en Lange Klarenbeek-
seweg 42 in Klarenbeek

Aanleggen natuurvriendelijke oevers en retentiege-
bieden langs deel Voorsterbeek

Vergunning verleend (revisie) SXO-2021-0325

Twelloseweg 2 in Terwolde Bouwen kapschuur Aanvraag ontvangen SXO-2022-0249

Weerdseweg 11 in Wilp Bouwen schuur Proceduretermijn verlengd SXO-2022-0108

Wilhelminaweg 2 in Voorst Plaatsen speeltoestellen Ontwerpvergunning SXO-2021-0383

Sloopmelding

Broekstraat 30 en 30A in Klarenbeek Verwijderen asbesthoudende materialen Melding ontvangen SXO-2022-0253

Chopinstraat 31 in Twello Verwijderen asbest dakbeschot en rookkanaal Melding ontvangen SXO-2022-0247

Havekespad 12 in Twello Slopen schuurtje met asbest dakbedekking Melding ontvangen SXO-2022-0226

Piet Heinstraat 4 in Twello Verwijderen asbesthoudende ventilatiebuis Melding ontvangen SXO-2022-0252

Verkeersbesluit

Raccordement (bij NS station) in Twello Aanwijzen parkeervoorziening als parkeergelegenheid 
alleen bestemd voor een deelauto

Besluit genomen Z-22-01409_2022-07673
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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

Definitieve maatregelen Rijksstraatweg in Voorst

Op woensdag 2 maart 2022 was 
er een inloopbijeenkomst in het 
dorpshuis in Voorst over aanvul-
lende maatregelen voor de Rijks-
straatweg in Voorst. Tijdens deze 
bijeenkomst presenteerden wij 
maatregelen die nodig zijn om de 
verkeerssituatie in het dorp te ver-
duidelijken en waardoor de politie 
beter kan optreden tegen snel-
heidsovertredingen. De bijeen-

komst was goed bezocht en tijdens 
en na de bijeenkomst ontvingen 
wij veel reacties. Wij delen graag 
de definitieve maatregelen voor de 
Rijksstraatweg in Voorst met u.

Definitieve maatregelen 
De verkeerssituatie op de Rijks-
straatweg in Voorst willen wij 
verduidelijken door een aantal 
aanvullende maatregelen te ne-

men. Door die maatregelen kan de 
politie beter handhaven op snel-
heidsovertredingen. Dat komt de 
verkeersveiligheid in het dorp ten 
goede. Tijdens de inloopbijeen-
komst van 2 maart 2022 konden 
inwoners en ondernemers reage-
ren op onze voorstellen. Mede op 
basis van alle reacties zijn wij ge-
komen tot de volgende definitieve 
maatregelen voor de Rijksstraat-
weg in Voorst:
■ Wij brengen op subtiele wijze 

parkeervakken aan op het trot-
toir. Het aantal parkeerplekken 
en de locaties zijn mede be-
paald op basis van de ontvangen 
reacties; 

■ Op de rechte stukken weg bren-
gen wij in totaal zes versmal-
lingen aan. Tussen de Wilhel-
minaweg en de Kerkstraat twee 
en tussen de Schoolstraat en de 
Binnenweg vier;

■ Bij de overgang van 50 km/u 
naar 30 km/u aan de zuidzijde 
van het dorp, accentueren wij 
de overgang naar 30 km/u. Dit 
doen wij door een dubbele zo-
nestreep aan te brengen op het 
asfalt en blokhagen aan te bren-
gen in de berm. De blokhagen 
worden pas aangebracht in het 
plantseizoen (najaar);

■ Op de fietsstroken aan de zuid-
zijde van het dorp brengen wij de 
ontbrekende fietssymbolen aan;

■ Over de fietsopgang bij de zui-
delijke rotonde, waar het vrij 
liggend fietspad over gaat naar 
de fietsstroken langs de rijbaan, 
ontvingen wij veel reacties. Wij 
bekijken of en hoe wij deze situ-
atie veiliger kunnen maken. 

Een mooie en veilige 
dorpsstraat
De aanvullende maatregelen zijn 

zorgvuldig tot stand gekomen. 
Naast de politie, is ook de stuur-
groep Verder met dorp Voorst 
betrokken. Tijdens de inloopbij-
eenkomst konden inwoners en 
ondernemers reageren op het 
voorstel met maatregelen. De 
maatregelen zijn ontworpen met 
respect voor het oorspronkelijke 
ontwerp van de Rijksstraatweg 
in Voorst. Wij ontvangen name-
lijk veel positieve reacties op de 
vernieuwde Rijksstraatweg en de 
nieuwe uitstraling van het dorp. 
Een mooi, fijn, veilig en bereik-
baar dorp is belangrijk voor de 
toekomst van Voorst.    

Uitvoering werkzaamheden
Afhankelijk van de beschikbaar-
heid van de aannemer en de be-
nodigde materialen, streven wij 
ernaar dat de maatregelen deze 
zomer worden gerealiseerd.  ■
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