voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

gemeenteraad
Ronde-tafelgesprekken

Besluitenlijst raadsvergadering 1 april 2019

maandag 15 april 2019 19.30 uur

Besluiten

Op maandag 15 april heeft de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken. In deze
gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde onderwerp
door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van
de raadsvergadering op 13 mei 2019.

•

U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij te
wonen. Ook hebt u de mogelijkheid om in het ronde-tafelgesprek aan de raadsleden
uw mening te geven over het geagendeerde onderwerp. U kunt zich via de griffie hiervoor aanmelden: 0571-27 93 87, raad@voorst.nl óf bij aanvang van de vergadering.
De volgende onderwerpen staan op de agenda (let op: de aanvangstijdstippen ná de
pauze zijn richttijden, het is mogelijk dat deze gesprekken eerder of later beginnen).

Maandag 15 april 19.30 uur (raadzaal)

1. Bestemmingsplan Buitengebied, tweede herziening
Het bestemmingsplan buitengebied moet worden aangepast in verband met wijzigingen in het provinciaal en gemeentelijk beleid, nieuwe politieke inzichten en enkele
geconstateerde fouten. Het gaat onder andere om wijzigingen in archeologisch beleid,
het stimuleren van kleinschalige opstellingen van zonnepanelen en het wijzigen van
de dubbelbestemming Waarde-Landschap.

Maandag 15 april 19.30 uur (trouwzaal)

1. Bestemmingsplan Landgoed Klarenbeek
Het door de raad op 10 maart 2014 vastgestelde bestemmingsplan Landgoed Klarenbeek gaat onder meer uit van een aantal nieuwe woningen. Nu is echter gebleken
dat realisatie van drie van deze woningen op de eerder voorgenomen locaties niet
meer wenselijk is. In dit nieuwe bestemmingsplan stelt het college voor de woningbouwlocaties aan te passen. Ook wordt nieuw provinciaal en gemeentelijk beleid
hierin verwerkt.

Maandag 15 april 21.00 uur (raadzaal)

1. Uitwerking motie ‘Zon 2018’ over uitbreiding beleidsuitgangspunten zonnevelden
De raad heeft op 24 september 2018 de motie Zon 2018 aangenomen. Daarbij werd
het college opgedragen om de huidige beleidsuitgangspunten voor zonnevelden uit
te breiden met voorwaarden voor een communicatieplan en een participatieplan,
technische- en ruimtelijke kaders, ontwerprichtlijnen per landschapstype en inzicht
in maatschappelijke meerwaarde. In deze uitwerking heeft het college deze onderwerpen opgenomen in de beleidsuitgangspunten.
2. Woningmarktonderzoek
Het college heeft samen met Woningcorporatie IJsseldal Wonen een woningmarktonderzoek laten uitvoeren. Het onderzoek gaat in op de bevolkings- en huishoudensontwikkelingen. Ook wordt uitgebreid ingegaan op de betaalbaarheid van de huursector
en de toekomstige woonbehoefte. Het college gebruikt het onderzoek voor het volkshuisvestelijk en woonbeleid voor de komende jaren, waaronder de (onderbouwing en
beoordeling van) nieuwbouwplannen, woningbouwprogrammering en de jaarlijkse
prestatieafspraken met IJsseldal Wonen en Huurdersbelangenvereniging IJsseldal.

Maandag 15 april 21.00 uur (trouwzaal)

1. Convenant regionale samenwerking Maatschappelijke Opvang / Beschermd Wonen
Oost-Veluwe
Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 zijn alle gemeenten individueel verantwoordelijk voor de Maatschappelijke Opvang (MO) en het Begeleid Wonen
(BW). Sindsdien is Apeldoorn budgethouder en ontvangt de rijksvergoeding voor de
regio Oost-Veluwe. Per 1 januari 2021 gaat de rijksvergoeding rechtstreeks naar alle
individuele gemeenten, maar het college stelt een gezamenlijk regionaal budget voor
om regionale cliënten en voorzieningen voor MO/BW te financieren.
2. Tribuut Belastingcentrum: Toekomstplan 2020 – 2023
Het bestuur van Tribuut is van plan het Toekomstplan 2020-2023, inclusief de conceptbegroting 2020, van Tribuut vast te stellen. Voordat het bestuur een definitief
besluit neemt over het toekomstplan krijgen de raden van de samenwerkende gemeentes de gelegenheid om een eventuele zienswijze te geven.

Informatie ronde-tafelgesprek 15 april 2019

Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de
vergaderstukken van de ronde-tafelgesprekken van 15 april 2019
te komen. U kunt deze ook inzien via voorst.raadsinformatie.nl of
via de (gratis) App Politiek Portaal Publieksapplicatie.
In de raadzaal en trouwzaal is WiFi aanwezig, zodat u tijdens de vergaderingen de
stukken digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Bestemmingsplan Kleine Enkweg 4 Voorst
Bestemmingsplan Gravenstraat 27 Voorst
Evaluatie van het huidige verkeersbeleid en procesvoorstel nieuw
mobiliteitsbeleid gemeente Voorst
Motie 'Wel groen, maar niet gek' over concept Startnotitie Regionale Energie 			
Strategie (RES) van VVD-Liberaal2000, D66, CDA en Gemeente Belangen
Motie ‘Zorgvuldigheid boven snelheid’ over participatie bij proces Regionale 			
Energie Strategie (RES) van Gemeente Belangen, D66, CDA en Fractie Suelmann
Motie ‘Voorst heeft plan RES klaar voor inwoners en raad’ over inwoners en raad
van D66, Gemeente Belangen, CDA en Fractie Suelmann
Motie ‘Energielandschappen’ over onderzoek energielandschappen van D66,
Gemeente Belangen, CDA en Fractie Suelmann
Motie ‘Adviesregeling initiatiefnemers CO2 reductie’ over financiële regeling
advieswerk bij grote plannen voor CO2 reductie van CDA, Gemeente Belangen
en D66
Initiatiefvoorstel van raadslid Bosch over samenwerkingsverbanden
Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel
Verslag ronde-tafelgesprek 25 maart 2019

Verworpen motie
•

Motie van Lijst Arend en Fractie Suelmann over strooibeleid. De motie is
verworpen met 4 stemmen voor (PvdA-GroenLinks, Lijst Arend en fractie
Suelmann) en 11 stemmen tegen (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, CDA, D66).

Informatie

Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de
besluitenlijst te komen op voorst.raadsinformatie.nl . Hier kunt u
ook het audioverslag van de raadsvergadering afluisteren.

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 15 april 19:30 uur
maandag 13 mei 19:30 uur

ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
raadsvergadering
gemeentehuis 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 31 54 22
Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer informatie
over de raadsleden.

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.

voorstwijzer
bekendmakingen
Week 15: 10-04-2019
Adres/Locatie

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 www.
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.

Onderwerp

Status

Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Bandijk 60 in Terwolde

Hart voor Nederland op 21 juli 2019 van 13-18 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0077

Bosweg 12-14 in Klarenbeek

Vriendenvoetbaltoernooi op 30 juni 2019 van 8-20 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0091

Bottenhoekseweg (bij huisnr. 5A) in Teuge

Ontsteken paasvuur op 21 april 2019 van 19-23 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0032

Kerkstraat 29 in Voorst

Huwelijksfeest op 25 mei 2019 van 16-1 uur

Ontheffing verleend*

BW-2019-0083

Knibbelallee 3 in Wilp

Ontsteken paasvuur op 21 april 2019 vanaf 19 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0084

Omloop, tussen huisnrs. 5 en 7 aan
de Spil in Twello

Buurtfeest op 22 juni 2019 van 16-22 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0089

Schoolstraat 14 in Voorst

51e Avondvierdaagse op 18, 19 en 20 juni 2019 van 18.30-20.45 uur
en 21 juni 2019 van 18-20.45 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0079

Sint Maartenserf 85 in Twello
(parkeerterrein, ingang Jupiter)

Zomerkriebelsfair op 22 juni 2019 van 10.30-15.30 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0090

Sleedoorn (tegenover huisnr. 12) in Wilp

Volksfeest op 7 juni 2019 van 18.30-1 uur, 8 juni 2019 van 10-1 uur
en 9 juni 2019 van 10-23 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0051

Speeltuin Wijkseweg - Emstermate in
Terwolde

Fakkeloptocht en ontsteken paasvuur op 21 april 2019 van
19-24 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0071

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Gravenstraat 27 in Voorst

Realiseren nieuwe schuur en verruimen gebruiksmogelijkheden

Vastgesteld

NL.IMRO.0285.20267-VS00

Kleine Enkweg 4 in Voorst

Herontwikkeling bedrijfsterrein

Vastgesteld

NL.IMRO.0285.20259-VS00

Aanleggen gesloten bodemenergiesysteem

Melding ontvangen

Z-HZ_MGBBI-2019-0001

Deventerweg 4 in Voorst

Buiten gebruik stellen mestsilo

Melding ontvangen

Z-MELD840-2019-000409

Engelenburgstraat 10 in Twello

Starten bedrijf

Melding ontvangen

Z-MELD840-2019-000447

Grotenhuisweg 59 in Wilp

Plaatsen buitenstallen

Melding ontvangen

Z-MELD840-2018-001688

Houtwalstraat 6 in Voorst

Veranderen bedrijf

Melding ontvangen

Z-MELD840-2019-000383

Polveensweg 23-25 in Klarenbeek

Beëindiging inrichting

Melding ontvangen

Z-MELD840-2019-000555

Beentjesweg 12 in Terwolde

Legaliseren 2 overkappingen en 1 houthok

Vergunning verleend*

SXO-2019-0284

Binnenweg 17 in Wilp

Aanleggen uitweg

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0345

de Bommerij 19 in Twello

Plaatsen erfafscheiding

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0349

de Windvang 3 in Voorst

Intern verbouwen, dichtmaken enkele kozijnopeningen en wijzigen
naar wonen met zorg

Vergunning verleend*

SXO-2018-1183

Dillestraat 2A in Voorst

Bouwen woning

Vergunning verleend
(revisie)*

SXO-2018-0432

Doornweerdstraat 25 in Twello

Verrichten activiteiten voor krantendistributie

Aanvraag buiten
behandeling*

SXO-2019-0025

Duistervoordseweg 5 in Twello

Plaatsen gevelreclame

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0341

Goorweg 1A en 1N in Klarenbeek

Herbouwen woning

Vergunning verleend*

SXO-2019-0134

Hoofdweg 54 in Klarenbeek

Kappen boom

Vergunning verleend*

SXO-2019-0209

Kerklaan 2A in Twello

Vergroten bestaande werktuigenberging

Vergunning verleend
(revisie)*

SXO-2018-1129

Klokkenkampsweg 32 in Twello

Uitbreiden woning

Vergunning verleend*

SXO-2019-0047

Kolkweg 18 in Terwolde

Vervangen bestaande dakkapel

Vergunning verleend*

SXO-2019-0156

Polveensweg 21 in Klarenbeek

Plaatsen berging met overkapping

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0359

Rijksstraatweg 182 in Voorst

Renoveren dak

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0360

Rijksstraatweg 182 in Voorst

Restaureren boerderij

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0344

Teugseweg 18 in Teuge

Verbouwen schuur en aanleggen paddock

Vergunning verleend*

SXO-2019-0301

Verdistraat 24 in Twello

Plaatsen zadeldak op bestaande schuur/garage

Vergunning verleend
(revisie)*

SXO-2018-0991

Boevenbrinkstraat 9A in Terwolde

Verwijderen asbesthoudende platen en asbesthoudend schuurdak

Melding ontvangen

SXO-2019-0340

Ganzevlesweg 12 in Teuge

Verwijderen asbesthoudend dakbeschot uit woning

Melding ontvangen

SXO-2019-0357

Bottenhoekseweg in Teuge

Eenzijdig parkeerverbod op 21 april 2019 van 19-23 uur

Besluit genomen*

BW-2019-0032

Omloop, tussen huisnrs. 5 en 7
aan de Spil in Twello

Afsluiten voor alle verkeer op 22 juni 2019 van 15-23 uur

Besluit genomen*

BW-2019-0089

Wijkseweg (gedeelte) in Terwolde

Eenzijdig parkeerverbod op 21 april 2019 van 19-24 uur

Besluit genomen*

BW-2019-0071

Melding besluit landbouw
Achter ‘t Holthuis 33 in Twello
Milieumelding

Omgevingsvergunning

Sloopmelding

Tijdelijke verkeersmaatregel

* 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-

zending van het besluit aan de Omdat een bezwaarschrift geen
schorsende werking heeft, kan
aanvrager.
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.

voorstwijzer
Openingstijden rond het paasweekend
Het gemeentehuis, de studiezaal
van het gemeentearchief en de
gemeentewerf zijn net zoals het
CJG Voorst (Centrum voor Jeugd
en Gezin) en Maatschappelijk
Netwerk Voorst in het Kulturhus
de gehele dag gesloten op vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) en
maandag 22 april (2e Paasdag).
Op dinsdag 23 april gaan het gemeentehuis, de gemeentewerf en
de frontoffice van het MNVoorst
en het CJG Voorst om 10.00 uur
open.

Spoedeisende zaken

Voor aangifte van overlijden
neemt u contact op met de gemeente Voorst, Jan Uiterweerd 06
- 10 47 89 84 of Diny BoerkampBrugman 06 - 10 80 94 50.

Bij spoedeisende zaken in de
openbare ruimte (zoals een gevaarlijke wegverzakking of omgewaaide boom) die niet kunnen
wachten tot de eerstvolgende
werkdag, belt u de Calamiteitenlijn
0571-27 37 60 (24 uur per dag).
Tijdens de feestdagen en buiten de openingstijden zijn Veilig
Thuis en Spoedeisende Zorg (voor
jeugd) via de gebruikelijke telefoonnummers bereikbaar: Als er
sprake is van dreigend geweld:
bel de politie 112 of Veilig Thuis
0800 -20 00 Spoedeisende Zorg
(voor jeugd) 0900 – 99 55 599
Spoedeisende hulp bij psychiatrische- en psychosociale
problemen: via dienstdoende
huisarts(enpost) ■

vergadering CMO
Datum: woensdag 17 april 2019
Tijd:
19.30 uur tot 21.30 uur
Plaats: raadszaal gemeentehuis te Twello
De vergadering is openbaar.

Informatie

Meer informatie? Kijk op: voorst.nl/nl/cmo . Of neem contact op met de CMO: voorzitter de heer
F.W. van der Vegte 06-53976113, f.w.vandervegte@live.nl

Voldoet uw bedrijf aan de Informatieplicht Energiebesparing

Volgens de Informatieplicht Energiebesparing moeten bedrijven
die jaarlijks vanaf 50.000 kWh
energie, en/of 25.000 m 3 gas
verbruiken rapporteren welke
energiebesparende maatregelen
zij nemen. Binnen de gemeente
Vanaf 18e verjaardag inschrijven als
Voorst zijn er 254 bedrijven die
woningzoekende!
moeten voldoen aan de informaVanaf 18 jaar is het mogelijk hoe langer iemand ingeschreven tieplicht. Er is dus een grote kans
voor jongeren om zichzelf in te staat, hoe groter de kans op een dat uw bedrijf hier ook onder valt.
schrijven voor een huurwoning. leuke huurwoning.
Kijk op WATTjemoetweten.nl of
Misschien is er op dat moment
dit ook voor uw bedrijf geldt.
nog helemaal niet de wens om Woonkeus Stedendriehoek
op zichzelf te gaan wonen, toch Sociale huurwoningen hebben een Informatieplicht
is het raadzaam om dan al in te huurprijs tot maximaal € 720,42 De Informatieplicht Energiebeschrijven bij Woonkeus Steden- per maand. Huurwoningen in de sparing is een uitbreiding van
driehoek. Daarmee verhogen jon- gemeenten Voorst, Apeldoorn,
geren namelijk hun kans op een Brummen, Deventer, Lochem
leuke huurwoning op het moment en Zutphen worden gezamendat zij daar wel aan toe zijn.
lijk aangeboden via Woonkeus
Stedendriehoek. Na inschrijving als woningzoekende is het
Toewijzing op basis van
mogelijk om te reageren op het
inschrijfduur
Huurwoningen worden namelijk woningaanbod.
verdeeld op basis van inschrijfduur, via loting of via directe ver- Hoe dan? #zodus
huur. Bij een toewijzing op basis Een nieuwe inschrijving kost eenvan de inschrijfduur wordt de malig € 30 en is snel geregeld via:
www.voorst.nl
persoon die het langst staat inge- woonkeus-stedendriehoek.nl/inschreven de nieuwe huurder. Dus schrijven/uitleg ■

de Wet milieubeheer die sinds
1993 van kracht is. Daarin is
vastgelegd dat bedrijven vanaf
een bepaald energieverbruik
maatregelen moeten nemen om
energie te besparen. Vanaf 1 juli
2019 zijn bedrijven ook verplicht
om de genomen maatregelen te
rapporteren.

Investeren en terugverdienen

De bedoeling van de Informatieplicht is dat MKB-bedrijven bewuster omgaan met energie. Dat
kan al met simpele maatregelen,
maar soms zijn grotere ingrepen
nodig. Het mooie is dat veel van

deze energiebesparende maatregelen zich binnen vijf jaar terugverdienen. Ondernemers investeren dus op een kostenneutrale
manier in een duurzame en zuinige bedrijfsvoering.

WATTjemoetweten.nl

Op WATTjemoetweten.nl staat
praktische informatie over de
Informatieplicht Energiebesparing. Ondernemers kunnen hier
direct checken of de informatieplicht ook voor hun bedrijf van
toepassing is en welke stappen
zij moeten nemen om hieraan te
voldoen. ■

verbouwen
in voorst

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

