voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

bekendmakingen
Week 32: 07-08-2019

De gemeente Voorst geeft alle officiële bekendmakingen in elektronische vorm volledig weer op 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 op voorst.nl/actueel/bekendmakingen voor meer informatie. 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

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Buddezand 13 in Wilp

Verbranden kap- en snoeihout

Ontheffing verleend*

Z-19-06084_2019-51236

Goeman Borgesiusstraat in Twello

Straatbarbecue op 24 augustus 2019 van 17-24 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0181

Knibbelallee 3 in Wilp

Music & Friends Festival op 24 augustus 2019 van
21-1 uur en op 25 augustus van 19-21 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0168

Baron van Wijnbergenlaan 12A in Voorst

In afwijking van bestemmingsplan ook gebruiken voor
congressen en vergaderen

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0749

Bloemenksweg 39 in Voorst

Verlengen verleende vergunning van 2017

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0750

Binnenweg 24 in Twello

Kappen eik

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0754

Dernhorstlaan 9C in Twello

Bouwen buitenberging

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0763

Doornweerdstraat in Twello

Aanleggen voet/fietspad

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0757

Engelenburgstraat 18 in Twello

Bouwen emballagehal met tijdelijke
instandhoudingstermijn

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0760

Hoofdweg tussen huisnummers 60 en 62 in
Klarenbeek

Bouwen woning met bijgebouw

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0747

Rijksstraatweg 182 in Voorst

Verplaatsen uitweg

Vergunning verleend*

SXO-2019-0666

Rijksstraatweg 49 in Voorst

Tijdens wintermaanden beperkt open stellen van
camping en camperplaats

Vergunning verleend*

SXO-2019-0682

Uiverstraat 3 in Teuge

Bouwen woning

Vergunning verleend*

SXO-2019-0449

Voordersteeg (kavel 11) in Twello

Bouwen vrijstaande woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0755

Verwijderen asbest uit woning

Melding ontvangen

SXO-2019-0761

Afsluiten voor alle verkeer op 24 augustus 2019 van
17-24 uur

Besluit genomen*

BW-2019-0181

Omgevingsvergunning

Sloopmelding
Rozemarijnstraat 14 in Voorst
Tijdelijke verkeersmaatregel
Goeman Borgesiusstraat tussen Troelstralaan en
Treubstraat in Twello
* Tegen de genoemde toestemmingverlening door het college
van burgemeester en wethouders of de burgemeester kan
een belanghebbende bezwaar
indienen bij het college van

het besluit aan de aanvrager.

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 verzending van

Voor informatie over een besluit
en de datum van verzending van
het besluit belt u 0571-27 99 11.
Omdat een bezwaarschrift geen

schorsende werking heeft, kan
ook een verzoek tot een voorlopige voorziening worden gericht
aan: de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Gelderland,
Afdeling Bestuursrecht, Postbus

9030, 6800 EM Arnhem.

Openbare ruimte

Operatie Steenbreek

■De balie VROM is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot
12.15 uur, 0571-27 93 37.

Operatie Steenbreek: minder tegels, meer groen
Steenbreek’. Het doel van deze
deelname is om er samen met
onze inwoners voor te zorgen
dat er meer groen in de privéomgeving komt en daarnaast om
alle kansen en mogelijkheden te
benutten voor het vergroenen van
de openbare ruimte. De gemeente
en de Stichting Steenbreek willen hiermee zorgen voor een klimaatbestendige, gezonde en fijne
leefomgeving voor plant, dier en
mens.
De gemeente Voorst heeft zich
aangesloten bij de ‘Operatie

Meer groen is beter

Het klimaat verandert en ook in de

gemeente Voorst merken we dit.
Hoosbuien, hitte en droogte komen steeds vaker voor. Elke vierkante meter steen die wordt vervangen door groen zorgt er voor
dat water beter in de bodem kan
zakken en niet via het riool afgevoerd hoeft te worden. Meer groen
in de bebouwde omgeving tempert de temperatuur bij hitte en
vangt fijnstof op waardoor de lucht
schoner blijft. Insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren vinden
weer een leefgebied en mensen
voelen zich prettiger en gezonder
in een groene leefomgeving.

Naast tegels vervangen voor
nieuw groen moet ook het beheer
van de openbare ruimte aangepast worden. Door ons groen op
een ecologische manier te beheren, komt er meer ruimte voor
plant en dier wat een positieve
bijdrage levert aan de biodiversiteit. Het omvormen van ons
maaibeheer bijvoorbeeld, gazons
niet meer wekelijks maaien maar
1 tot 3 keer maaien per jaar. Hierdoor ontstaat er meer plantengroei en is er meer ruimte voor
insecten.

In Nederland zijn al zo’n 120
gemeenten aangesloten bij de
‘Operatie Steenbreek’ en actief
bezig om samen met hun inwoners de omgeving te vergroenen.
Ook in de gemeente Voorst helpt
de stichting ons om samen met
onze inwoners en de bedrijven
aan de slag te gaan.
Wilt u alvast meer informatie
over Stichting Steenbreek en wat
u kunt doen?
Neem dan een kijkje op
operatiesteenbreek.nl ■
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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

