voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

Politie steunpunt Twello

gemeenteraad
Openbare vergadering gemeenteraad maandag 13 mei 19.30 uur
(gemeentehuis Twello)

De gemeenteraad debatteert over onderwerpen, die in de meeste gevallen eerder in de
ronde-tafelgesprekken besproken zijn. In deze vergadering wordt gesproken over:
■ Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven [besluit]
■ Onderzoek geloofsbrieven van de opvolger van raadslid J.I.H.M. Lubberink en toelating in de raad
■ Beëdiging van de opvolger van raadslid J.I.H.M. Lubberink
■ Afscheid van raadslid J.I.H.M. Lubberink
■ Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 8 april 2019 [besluit]
■ Verslag ronde-tafelgesprekken 15 april 2019 [besluit]
■ Mutatie fractievertegenwoordiger [besluit]
■ Uitwerking motie ‘Zon 2018’ over uitbreiding beleidsuitgangspunten zonnevelden [finaal debat]
■ Bestemmingsplan Buitengebied, tweede herziening [finaal debat]
■ Bestemmingsplan Landgoed Klarenbeek 2019 [finaal debat]
■ Woningmarktonderzoek gemeente Voorst [finaal debat]
■ Convenant regionale samenwerking Maatschappelijke Opvang / Beschermd Wonen Oost-Veluwe
[finaal debat]
■ Tribuut Belastingcentrum: Toekomstplan 2020 – 2023 [finaal debat; voorhangprocedure]
De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk dat er dan wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van behandeling. In deze vergadering
neemt de raad besluiten over de onderwerpen waarover het finale debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp wordt gevonden.

Geen inspreekmogelijkheid

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de rondetafelgesprekken gebruiken. Deze worden meestal twee weken voor de raadsvergadering gehouden.

Informatie

Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de vergaderstukken
te komen op www.voorst.nl. Deze staan ook op voorst.raadsinformatie.nl en in de
(gratis) app Politiek Portaal Publieksapplicatie.
In de raadzaal is WIFI aanwezig, zodat u tijdens de vergadering de stukken digitaal
kunt bekijken via uw eigen apparatuur.

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?
Om uw stem te laten horen kunt u de raadsfracties benaderen, meepraten in de
ronde-tafelgesprekken of een brief of e-mail sturen aan de raad: raad@voorst.nl , Postbus 9000,
7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst.

Vergaderingen en bijeenkomsten
maandag
maandag
maandag
maandag

13 mei 19:30 uur
3 juni 18:00 uur
17 juni 10:00 uur
24 juni 19:30 uur

raadsvergadering
ronde-tafelgesprekken
raadsvergadering
raadsvergadering

gemeentehuis
gemeentehuis
gemeentehuis
gemeentehuis

Twello
Twello
Twello
Twello

Informatie

Hebt u vragen? Neem contact op met de raadsgriffier Bernadette Jansen 0571-27 92 17,
de locogriffier Dini Vriezekolk 0571-27 93 87 of rechtstreeks met de raadsfracties
voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden:
■ Robert Bosch, fractievoorzitter Gemeente Belangen, r.bosch@voorst.nl / 06-55 53 21 13
■ Gerrit Schimmel, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, g.schimmel@voorst.nl / 06-22 37 82 24
■ Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, b.visser@voorst.nl / 06-53 87 71 61
■ Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA, b.vandezedde@voorst.nl / 06-53 67 85 62
■ Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, p.jonkman@voorst.nl
■ Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, a.jansen@voorst.nl / 06-50 66 66 01
■ Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann, m.suelmann@voorst.nl / 06-37 1 54 22
Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer informatie over de raadsleden.

In het gemeentehuis van Twello is
een steunpunt van de politie gevestigd. Hier kunt u terecht voor
het doen van een aangifte of voor
een gesprek met de politie. Maak
hiervoor wel van te voren een afspraak via www.politie.nl of telefonisch: 0900 8844.

geopend op de volgende dagen
(enkel op afspraak):
Dinsdag 13.00 tot 16.00
Woensdag 13.00 tot 16.00
Vrijdag 09.00 tot 12.00
Elke donderdag is er ook van
14.30 tot 15.30 uur een inloopspreekuur op het politie steunpunt in Twello, hiervoor hoeft u
Het steunpunt van de politie is geen afspraak te maken.

Programma Nationale Dodenherdenking 4 mei
‘Geef vrijheid door’

De Nationale Dodenherdenking op zaterdag 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 zaterdagavond 4 mei vanaf 19.00 uur op het Marktplein in Twello. De stille
tocht vertrekt daar om 19.25 uur.

Programma
19.00 uur
19.15 uur
19.25 uur

Orkest aanwezig op ’t Holthuis
Verzamelen op het Marktplein
Start stille tocht
1. Slagwerkgroep
2. Scouting met krans van het gemeentebestuur
3. 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
Nationale Taptoehymne onder begeleiding van het
orkest
20.00 uur
Twee minuten stilte
Wilhelmus (2 coupletten)
Gedicht
Bodée Klomp (winnaar van de Gemeentelijke Nationale Voorleeswedstrijd 2019) draagt het gedicht van Maureen de Witte (winnaar van de
landelijke dichtwedstrijd ‘Dichter bij 4 mei’) voor.
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

E-mail service raadsstukken

Via raad@voorst.nl kunt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken. U ontvangt dan bij
nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail met een directe link
naar de vergaderstukken.

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 herdenking ook bezinning op heden en toekomst. De herdenkingsbijeenkomsten vormen zowel een appèl op de individuele als op de collectieve verantwoordelijkheid in de huidige maatschappij ten aanzien
van onderdrukking, discriminatie en onverdraagzaamheid.

voorstwijzer
bekendmakingen
Week 18: 01-05-2019

De gemeente Voorst geeft alle officiële bekendmakingen in elektronische vorm volledig weer op www.voorst.nl en daarnaast
in verkorte vorm in de Voorstwijzer. De ontvangen aanvragen en meldingen plus de (ontwerp)besluiten staan per rubriek geordend en als dit mogelijk is op adres. De algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, besluiten die niet tot een of meer
belanghebbenden zijn gericht en beleidsnota's staan daarbij in het gemeenteblad. Kijk voor meer informatie op
voorst.nl/actueel/bekendmakingen/. Heeft u geen computer of internet? Neem dan contact op met de gemeente Voorst via
0571-27 99 11 of kom langs bij de receptie van het gemeentehuis.

Adres/Locatie

Onderwerp

Status

Nummer

Bandijk 20 t/m 20D in Terwolde

Realiseren van één extra woning in voormalige
ligboxenstal

Ontwerp

NL.IMRO.0285.20269-OW00

Middendijk 73 in Nijbroek

Verruiming van het agrarische bouwvlak

Ontwerpwijzigingsplan

NL.IMRO.0285.20274-OW00

Middendijk 31A en 31B in Nijbroek

Veranderen bedrijf

Melding ontvangen

Z-MELD840-2019-000522

Zonnenbergstraat 7 in Wilp

Starten bedrijf

Melding ontvangen

Z-MELD840-2019-000558

Bandijk 60/E25 in Terwolde

Kappen twee lindes

Vergunning verleend*

SXO-2019-0222

Bekendijk 16A in Terwolde

Kappen drie bomen

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0413

Binnenweg 124 in Wilp

Gedeeltelijk verhogen dak en plaatsen erker
aan voorgevel

Vergunning verleend*

SXO-2019-0249

Deventerweg (begraafplaats) in Voorst

Kappen één beuk

Vergunning verleend*

SXO-2019-0334

Enkweg 15 in Voorst

Uitbouwen woning

Vergunning verleend*

SXO-2019-0307

Hoek Stationsstraat/Dorpsstraat in Twello

Kappen twee bomen

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0412

Holthoevensestraat 6 in Wilp

Isoleren dakkapel

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0401

Hondsgrift talud ter hoogte van Omloop 111 in Twello

Kappen één eik

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0406

Jachtlustplein 3 in Twello

Aanbouwen entree en keimen gevels

Vergunning verleend*

SXO-2019-0176

Kerkstraat naast huisnr. 35 in Wilp

Plaatsen bronzen beeld (kunstwerk)

Vergunning verleend*

SXO-2019-0382

Plesmanstraat ongenummerd (kavel 12) in Teuge

Bouwen woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0408

Rijksstraatweg 178 in Voorst

Uitbreiden woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0397

Oude Rijksstraatweg 63 in Twello

Verwijderen asbesthoudende betonpijp

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0404

Rijksstraatweg 54 in Wilp

Verwijderen asbesthoudend garagedak

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0403

Rijksstraatweg 178 in Voorst

Slopen woningaanbouw en schuur

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0396

Twee parkeervakken aanwijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische
personenauto’s met gebruik van de laadpaal

Besluit genomen*

Z-19-00696_2019-18276

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Milieumelding

Omgevingsvergunning

Sloopmelding

Verkeersbesluit
Barteldplein in Twello

* Tegen de genoemde toestemmingverlening door het
college van burgemeester en
wethouders of de burgemeester kan een belanghebbende
bezwaar indienen bij het col-

lege van burgemeester en wethouders (of de burgemeester,
afhankelijk van degene die het
besluit heeft genomen), Postbus
9000, 7390 HA Twello, binnen
zes weken na de datum van ver-

4 mei: Dodenherdenking
Op zaterdag 4 mei hangt de Nederlandse vlag vanaf 18.00 uur
tot zonsondergang vanaf alle
openbare gebouwen halfstok.
We roepen onze inwoners op om
hun Nederlandse vlag ook vanaf
18.00 uur tot zonsondergang
halfstok te hangen. Bij het halfstok vlaggen hijst u eerst de vlag
in de top, waarna u de vlag lang-

zending van het besluit aan de Omdat een bezwaarschrift geen
aanvrager.
schorsende werking heeft, kan
ook een verzoek tot een voorloVoor informatie over een besluit pige voorziening worden gericht
en de datum van verzending van aan: de voorzieningenrechter
het besluit belt u 0571-27 99 11. van de Rechtbank Gelderland,

Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
■De balie VROM is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot
12.15 uur, 0571-27 93 37.

Tijdelijk gratis regenton voor alle inwoners

zaam neerhaalt totdat het midden
van de vlag op de helft van de
normale hoogte is gekomen. De
vlag mag nooit de grond raken.

5 mei: Bevrijdingsdag

Op zaterdag 5 mei wordt gevlagd
zonder Oranje wimpel, vanaf
zonsopgang tot zonsondergang.

Vanwege het aanhoudende droge weer en het grote succes van
de ‘gratis regenton’ actie vorig
jaar heeft de gemeente Voorst
besloten dat alle inwoners binnen de gemeentegrenzen weer
een regenton mogen aanvragen.
En elke aanvrager krijgt ook een

gratis regenmeter bij de regenton. Vorig jaar was de gratis regenton alleen beschikbaar voor
inwoners die aangesloten zijn
op de gemengde riolering. Dit
jaar stelt de gemeente de gratis regenton voor alle inwoners
beschikbaar omdat het gebruik
van water uit de regenton het
hergebruik van regenwater bevordert en ook verdroging door
gebruik van sloot-, grond- of
drinkwater voorkomt. Per woning wordt maximaal één regenton verstrekt.

stof (zie foto), of een eikenhouten regenton met een eigen
bijdrage van € 60. Voor de overige materialen op het aanmeldformulier gelden de reguliere
voorwaarden.

Aanvragen

Deze speciale regentonactie voor
alle inwoners loopt van 1 mei
2019 tot en met 28 juni 2019.
Na 28 juni 2019 zijn de reguliere
voorwaarden weer van kracht.

Op voorst.nl/afkoppelbijdrage
staat het aanvraagformulier. Er
is keuze uit een gratis groene
of grijze regenton van kunst-

Huurwoning

Huurders van IJsseldal Wonen
kunnen de regenton direct aanvragen. Huurders via een andere
organisatie hebben eerst een
schriftelijke toestemming van
de verhuurder nodig.

Tijdelijke actie

Postbus 9000 - 7390 HA Twello - H.W. Iordensweg 17 - 7391 KA Twello - T. 0571 - 27 99 11/14 0571 - www.voorst.nl - gemeente@voorst.nl
Openingstijden diverse balies
ma. t/m vrij. 08.30 - 12.15 uur
Openingstijden Burgerzaken
ma. t/m vrij. 08.30 - 14.00 uur & ma. avond

17.00 - 20.00 uur

Afhalen paspoort/ID-kaart/rijbewijs
ma.
08.30 - 20.00 uur
di. t/m do. 08.30 - 16.00 uur
vrij.
08.30 - 14.00 uur

www.twitter.com/gemeente_voorst
www.facebook.com/gemeentevoorst
WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

