voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

Grote impuls voor elektrisch rijden en
duurzame energie

gemeenteraad

toename van het aantal laadpunten wordt elektrisch rijden het
nieuwe normaal.”

 Raadsvergadering 9 en 10 juli

Grootste praktijkproef slim
laden

Op maandag 9 juli en op dinsdag 10 juli heeft de gemeenteraad vergaderd. De audioverslagen van
deze vergadering zijn af te luisteren in het raadsinformatiesysteem Politiek Portaal:
https://voorst.raadsinformatie.nl. In de kalender klikt u dan op de gewenste datum. Hier staan ook
de besluiten die genomen zijn.
Vragen over Politiek Portaal? Bel de griffie: 0571-27 93 87.

 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-tafelge
sprekken of een brief of e-mail sturen aan de raad: raad@voorst.nl , Postbus 9000, 7390 HA Twello.
Twitter: @RaadVoorst.
De gemeenteraad heeft zomerreces van 16 juli t/m 31 augustus.
Daarna staan onderstaande vergaderingen als eerste in de agenda.

Vergaderingen en bijeenkomsten:
maandag 10 september 19.30 uur
maandag 24 september 19.30 uur

Ronde-tafelgesprekken		
Raadsvergadering		

gemeentehuis Twello
gemeentehuis Twello

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer informatie over de
raadsleden.

Vragen? Neem gerust contact op met de raadsgriffier, Bernadette Jansen 0571-27 92 17 of
rechtstreeks met de raadsfracties http://www.voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden/ :
 Robert Bosch, fractievoorzitter Gemeente Belangen, r.bosch@voorst.nl / 06-55 53 21 13
 Ruud Kooij, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, r.kooij@voorst.nl / 06-55 33 52 72
 Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA, b.vandezedde@voorst.nl / 06-53 67 85 62
 Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, b.visser@voorst.nl / 06-53 87 71 61
 Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, p.jonkman@voorst.nl
 Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, a.jansen@voorst.nl / 06-50 66 66 01

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.

Gemeente controleert adressen
De gemeente Voorst controleert adressen en werkt hiervoor samen met de Landelijke
Aanpak Adreskwaliteit. Overheidsdiensten die twijfels hebben over de bewoning van een
adres geven dit door aan de gemeente. Bij voldoende twijfel
volgt een onderzoek. Als een
woonadres in de Basisregistratie Personen (BRP) niet juist is
dan is adresfraude, misbruik
van toeslagen of het ontwijken van (belasting)schulden en
boetes mogelijk. Ook kunnen
mensen die zorg of (schuld)
hulp nodig hebben niet bereikt
worden bij een onjuist adres.
Het juiste woonadres in de BRP
is dus van groot belang of het
nu om zorg, onderwijs, politie, brandweer of belastingen
gaat. De gemeente onderhoudt
de BRP.

Adresonderzoek
Het adresonderzoek kan onder
andere ook uit een huisbezoek
bestaan. Dit gebeurt echter al-

leen bij serieuze twijfel. Het
onderzoek voldoet aan de regels voor privacybescherming
en de onderzoekers moeten
zich legitimeren. Als uw adres
onderzocht wordt gaat dit niet
altijd om een vermoeden van
fraude. Vaak blijkt het om een
misverstand of een vergeten
verhuismelding te gaan. Als uit
het onderzoek blijkt dat er een
correctie van de BRP-registratie
nodig is, dan zal de gemeente
dit aan de bewoners melden.
Bij voldoende bewijs is de gemeente bevoegd en verplicht
die registratie te wijzigen, zo
nodig zonder instemming van
de betrokkenen. Deze wijziging in de BRP-registratie kan
gevolgen hebben voor toeslagen, uitkeringen en andere regelingen.

verhuist moet dat zo snel mogelijk melden bij de gemeente
(vier weken voordat u gaat verhuizen tot uiterlijk 5 dagen na
de verhuizing). Op www.mijnoverheid.nl (inloggen met uw
DigiD) kunt u zelf controleren
of u goed geregistreerd staat.
Correcties geeft u door aan Publiekszaken bij de gemeente
Voorst. Hier kunt u ook om een
adresonderzoek vragen als u
slachtoffer bent van adresmisbruik.

Vragen over adresonderzoek of huisbezoek

Hebt u vragen over het adresonderzoek of het huisbezoek?
Neem gerust contact op met
Publiekszaken bij de gemeente
Voorst: 0571-27 99 11, adresonderzoek@voorst.nl . Of kom
persoonlijk naar de balie van
Publiekszaken in het gemeenZelf verantwoordelijk
tehuis op maandag t/m vrijvoor juiste registratie
Iedereen is volgens de wet dag 08.30 uur – 14.00 uur en
zelf verantwoordelijk voor een maandagavond 17.00 uur –
juiste registratie in de BRP. Wie 20.00 uur.

Het elektrisch rijden krijgt in Gelderland en Overijssel een enorme
impuls met de aanleg van 4500
nieuwe laadpunten. Daarmee komen er vier keer zoveel laadpunten in de openbare ruimte van 43
gemeenten in beide provincies.
De gemeente Voorst is één van
de deelnemende gemeenten. Gebruikers van deze nieuwe laadpalen betalen op dit moment de
laagste prijs van Europa. Tegelijkertijd start de grootste praktijkproef naar slim laden. Hierin wordt
onderzocht hoe elektrische auto’s
zoveel mogelijk kunnen laden op
duurzame energie. De winnaar van
deze grootste Europese aanbesteding voor laadpunten is Ecotap.
Dat bedrijf gaat in samenwerking
met Allego na de zomer van start
met aanleg, beheer en onderhoud
van de openbare laadpalen in de
deelnemende gemeenten.

Elektrisch rijden is het
nieuwe normaal
Volgens de gedeputeerde Annemieke Traag van de provincie
Overijssel heeft de provincie dit
initiatief genomen omdat de beschikbaarheid
van
voldoende
laadpunten in de openbare ruimte
cruciaal is voor autobezitters om
over te stappen naar elektrische
auto’s. Peter Drenth, Gelders gedeputeerde voor energie en klimaat:
“We lopen hiermee voorop in de
omslag naar duurzame mobiliteit
door minder CO2-uitstoot en een
schonere leefomgeving. Met deze

reisdocument
in voorst
www.voorst.nl

De provincies kiezen samen met
de netbeheerders Enexis Groep
en Alliander voor slim laden. Met
slim laden kunnen elektrische
auto’s sneller laden als duurzame
energie uit zon en wind volop beschikbaar is. Dat draagt bij aan de
energietransitie, schonere lucht
en minder CO2 uitstoot. We onderzoeken samen met autorijders
hoe dit in de praktijk werkt. De
drie jaar durende praktijkproef is
wereldwijd het grootste (gedrags)
onderzoek naar slim laden. HarmJan Idema van Enpuls namens de
slim laden partners: “Door meer
gespreid over de dag te laden, gebruiken we meer energie uit zon
en wind en voorkomen we overbelasting tijdens de drukke uren.”

Laagste prijs
De grote omvang van het aantal
laadpunten heeft geleid tot de
laagste prijs van Nederland van
15 cent per kWh. De e-rijder betaalt zo per gereden kilometer 1/3
van de kosten voor fossiele brandstoffen. In overleg met de deelnemende gemeenten waaronder de
gemeente Voorst, plaatst Ecotap in
samenwerking met Allego de laadpalen. Onderdeel van de aanleg is
ook dat er zoveel mogelijk gebruik
wordt gemaakt van lokaal opgewekte duurzame energie door samenwerking met lokale energie
coöperaties.

Laadpaal in de gemeente
Voorst aanvragen
Inwoners van de gemeente Voorst
kunnen vanaf nu een publieke
laadpaal aanvragen via openbaarladen.nl . Voorwaarde is dat er
geen mogelijkheid is om een laadpunt op eigen terrein te realiseren, binnen een afstand van 250
meter geen laadpaal staat en dat
de aanvrager woonachtig is in de
gemeente of minimaal 20 uur per
week werkzaam is in de gemeente
Voorst. De gemeente Voorst maakt
voor de locaties van de publieke
laadpalen een plankaart waarbij de
reactie van inwoners gewenst is.
Hiervoor organiseert de gemeente
in het najaar een bijeenkomst, berichtgeving hierover volgt nog.

voorstwijzer
bekendmakingen
Week 28: 11-07-2018

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/. Hebt 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

Voorschriften omgevingsvergunning activiteit milieu

Vergunning verleend

SXO-2018-0321

Actualiseren voorschriften
Rijksstraatweg 2 in Steenenkamer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Bandijk 60 in Terwolde

Hart voor Muziek op 19 augustus 2018 van 14-18 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0159

Hoofdweg 86 in Klarenbeek

Promotie Delta voor realiseren glasvezelnetwerk op 29/30 juni
en 13 juli 2018 van 10-18 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0168

Knibbelallee 3 in Wilp

Buitenlandse bands fesitival op 21 juli 2018 van 20-1 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0166

Knibbelallee 3 in Wilp

East Side Rollerz meeting op 10 augustus van 13-1 uur, 11 augustus van 13-1 uur en 12 augustus 2018 van 10-1 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0158

Lariksweg 35 in Klarenbeek

Open dubbeltoernooi van 20 t/m 26 augustus 2018 van 9-24 uur Vergunning verleend*

BW-2018-0161

Verlengde Broekstraat 3 in Klarenbeek

Mini ballonfiësta op 27 juli 2018 van 18-23 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0153

Zwarte Kolkstraat 80 in Wilp

Loterij op 15 september 2018 om 20 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0167

Wijzigen kantoorbestemming naar woonbestemming

Ontwerp

NL.IMRO.0285.171043OW00

Realiseren gesloten bodemenergiesysteem

Melding ontvangen

Z-HZ_MLBI-2018-0008

Achter ‘t Holthuis ong. (kad. VOO S 697) in Twello

Bouwen woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0652

Bandijk 57 in Terwolde

Wijzigen voorgevel

Vergunning verleend*

SXO-2018-0485

Bekendijk 10 in Terwolde

Plaatsen sleufsilo

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0656

Broekstraat (kad. VOO A 1981) in Klarenbeek

Bouwen zonnepark

Ontwerpvergunning

SXO-2018-0565

Broodakker ong. (K16/F4) in Twello

Bouwen woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0641

Doornweerdstraat 15N in Twello

Herbouwen woning met schuur

Vergunning verleend*

SXO-2018-0311

Dorpsstraat 14 in Wilp

Bouwen tuinhuis

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0649

Dorpszicht (kad. NBK D 2588) in Terwolde

Bouwen 8 woningen

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0644

Dorpszicht ong. (K2/F1) in Terwolde

Bouwen linkerhelft twee-onder-een-kapwoning

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0653

Dorpszicht ong. (K3/F1) in Terwolde

Bouwen rechterhelft twee-onder-een-kapwoning

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0654

Hackfortweg 41 in Twello

Uitbreiden woning

Vergunning verleend*

SXO-2018-0491

Hoek Nieuweweg/Dorpsstraat (kad. WIL C 1761) in
Wilp

Bouwen twee-onder-een-kapwoning

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0647

Hoofdweg (kad. VOO G 1551 en VOO G 2238) in
Klarenbeek

Kappen 1 eik en 1 wilg

Vergunning verleend*

SXO-2018-0492

Kerklaan 1 in Twello

Herbouwen bedrijfspand

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0666

Middendijk 18 in Nijbroek

Plaatsen overkapping

Proceduretermijn
verlengd

SXO-2018-0307

Postakker 8 in Wilp

Plaatsen dakkapel

Vergunning verleend*

SXO-2018-0410

Postakker 10 in Wilp

Plaatsen dakkapel

Vergunning verleend*

SXO-2018-0411

Quabbenburgerweg 15 in Terwolde

Bouwen 2 schuren

Vergunning verleend*

SXO-2018-0275

Rijksstraatweg 153A en 155 in Twello

In gebruik nemen bedrijfspand

Vergunning verleend*

SXO-2018-0579

Thorbeckelaan/Beethovenlaan in Twello

Kappen 3 bomen

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0650

Voordersteeg 20 in Twello en Holtweg 2 in Wilp

Aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets samen
met melding Activiteitenbesluit

Vergunning verleend

SXO-2017-0732/ZMELD840-2017-000934

Wellinkhofweg 10A in Terwolde

Bouwen stal en rijbak

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0667

Westererf (kavel 11 en 12) in Nijbroek

Bouwen twee-onder-een-kapwoning

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0648

Woudweg 1E in Teuge

Wijzigen bestemmingsplan

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0655

Zandenallee 8 in Teuge

Herbouwen jongveestal

Ontwerpvergunning

SXO-2018-0335

Zonnenbergstraat 4 in Wilp

Realiseren aanbouw

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0661

Kerklaan 1 in Twello

Slopen bedrijfspand

Melding ontvangen

SXO-2018-0665

Middendijk 7 in Nijbroek

Verwijderen asbest schuurdak

Melding ontvangen

SXO-2018-0651

Veluwsedijk 19 in Nijbroek

Verwijderen asbest schuurdak

Melding ontvangen

SXO-2018-0663

Stellen maatwerkvoorschriften

Vergunning verleend

Z-MAATWERK-2018-000342

Diverse verkeersmaatregelen van 10 augustus vanaf 12 uur t/m
13 augustus 2018 tot 19 uur

Besluit genomen*

BW-2018-0158

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Rijksstraatweg 90 in Twello
Melding besluit lozen buiten inrichtingen
Winterakoniet 14 in Twello
Omgevingsvergunning

Sloopmelding

Stellen maatwerkvoorschriften
Rijksstraatweg 144 in Voorst
Tijdelijke verkeersmaatregel
Knibbelallee 3 in Wilp
* Tegen de genoemde toestemmingverlening door het college
van burgemeester en wethouders of de burgemeester kan
een belanghebbende bezwaar
indienen bij het college 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 verzending van het

besluit aan de aanvrager.
Voor informatie over een besluit
en de datum van verzending van
het besluit belt u met 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.
 De balie Vergunningen en
Handhaving is op werkdagen
geopend van 8.30 uur tot 12.15
uur, 0571-27 93 37.

voorstwijzer
Gratis regenton

De gemeente Voorst feliciteert…

Vier Nederlandse kampioenen bij SV Twello
de divisie ging het goud naar
Brieke Oostveen. Bij het turnen werd Gabriël Zwijnenberg
Nederlands kampioen op het
onderdeel sprong in de eerste
divisie jeugd. En Fleur Neuteboom Spijker werd Nederlands
kampioen turnen, onderdeel
sprong.

Vera Bottone ontving de gouden plak voor ritmisch gym in
de eerste divisie. In de twee-

Vorige week bezocht wethouder
Hans van der Sleen de vier Nederlands kampioenen om hen
namens de gemeente Voorst te
feliciteren met hun prachtige
resultaten.

Tijdelijke wegafsluiting Rijksstraatweg Voorst
In week 29 vinden er werkzaamheden aan de rotonde voor de
N345 Rondweg Voorst plaats.
Voor deze werkzaamheden is het
noodzakelijk om de Rijksstraatweg af te sluiten op 20 juli vanaf
19.00 uur tot 23 juli 06.00 uur.

Noordelijke rotonde
Aan de noordelijke rotonde
wordt de huidige weg aangesloten op de nieuwe rotonde. Dit
houdt in dat de gehele weg vanaf
het bruggetje over de Voorster-

beek verwijderd wordt om deze
vervolgens aan te sluiten op de
nieuwe rotonde. Hiervoor wordt
de Rijksstraatweg in zijn geheel
afgesloten van 20 juli 19.00 uur
tot 23 juli 06.00 uur, vanaf het
bruggetje tot en met Autobedrijf
Vos (huisnummer 54). De aanliggende bedrijven en woningen
blijven wel bereikbaar.
Vragen? Neem gerust contact
op met aannemingsbedrijf Liebregts, Petra Raemaekers:
06-39 70 30 52.

De gemeente Voorst stelt gratis
regentonnen ter beschikking aan
haar inwoners. Met deze regenton vangt u regenwater op dat u
tijdens droge periodes gebruikt
om uw tuinplanten en het gazon
water te geven. De gratis regenton is van kunststof in de kleur
groen. Daarnaast is het ook mo-

gelijk om tegen bijbetaling van het milieu, want door de winning
€60 voor een eikenhouten re- van drinkwater zakt het grondwaterpeil en dat heeft gevolgen
genton te kiezen.
voor de lokale flora en fauna.
Het gebruik van een regenton
heeft meerdere voordelen. Op- Kijk op https://www.voorst.nl/
gevangen regenwater gebruiken nl/afkoppelbijdrage/ voor meer
is gratis in tegenstelling tot het informatie en het aanvragen van
drinkwater. En het is beter voor een gratis regenton.

werk

aan de weg
in voorst
www.voorst.nl

Onderzoek functioneren detailhandel
Deze maand doet MKB Reva,
in opdracht van de gemeente
Voorst en ondernemingsvereniging Twello Centrum, een onderzoek naar het functioneren van
de detailhandel in de gemeente
Voorst. Het eindrapport van het
onderzoek is vanaf de tweede
helft september beschikbaar.
Deze resultaten gebruiken de

gemeente en de ondernemers in
hun analyse naar mogelijke verbeteringen voor aantrekkelijke
centrumvoorzieningen.

enquêteurs van MKB Reva in het
centrum van Twello die bezoekers naar hun mening en wensen vragen.

In de eerste twee weken van juli
worden steekproefsgewijs inwoners benaderd voor een telefonische enquête. En op vrijdag 13
juli, en zaterdag 14 juli zijn er

Meer informatie of vragen?
Neem gerust contact op met de
bedrijfscontactfunctionaris bij
de gemeente Voorst, Ellen Dijkman: e.dijkman@voorst.nl

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

