voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

bekendmakingen

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.

Week 16: 17-04-2019

Adres/Locatie

Onderwerp

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Kneuterstraat 38 in Wilp
Ontsteken paasvuur op 21 april 2019 vanaf 19 uur
Strand De Paal van Leisure Lands bij
27e Decathlon Bussloo Beach Volleybaltoernooi op 16 juni 2019
Bussloo in Wilp
van 9-17 uur
Voorsterklei 12 in Voorst
Ontsteken paasvuur op 21 april 2019 vanaf 20 uur
Beleid en regelingen
Nadere regels vergunningvrije/melding plichtige evenementen (Apv)
Gemeente Voorst
Milieumelding
Weerdseweg 7 in Wilp
Starten bedrijf (caravanstalling)
Weerdseweg 7 in Wilp
Stoppen bedrijf (veehouderij)
Omgevingsvergunning
Beethovenlaan 37 in Twello
Plaatsen overkapping
Benedenste Kruisweg 8A in Nijbroek
Vervangen vleeskalverenstal (stal E)
Binnenweg 1 in Twello
Vervangen kozijnen begane grond
Deventerweg 2A in Voorst
Renoveren dak
Omloop 9 in Twello
Kappen 1 boom
Schoolstraat 21 in Voorst
Aanpassen gevelkozijnen en vervangen dakbedekking
Tuinstraat 51 in Voorst
Kappen 1 boom (noodkap)
Twelloseweg 18 in Terwolde
Vervangen dak en plaatsen dakkapel
Wellenbergweg 2 in Voorst
Veranderen woning
Zonnenbergstraat 48 in Wilp
Gedeeltelijk vergroten werktuigberging en vergroten
werktuigenberging
Tijdelijke verkeersmaatregel
Gehele Kerkstraat en Dorpsstraat in Wilp Parkeerverbod aan beide zijden van de weg van 22 april 2019 om
7 uur t.m. 28 april april 2019 om 17 uur
* 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-

Openingstijden rond het paasweekend
Het gemeentehuis 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).

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).

Op dinsdag 23 april gaan het gemeentehuis en de gemeentewerf
om 10.00 uur open.
De frontoffice van het MNVoorst
en het CJG Voorst in het Kulturhus
is op 23 april open vanaf 08.30
uur en niet zoals eerder gemeld
pas om 10.00 uur.

Tijdens de feestdagen en buiten de openingstijden zijn Veilig
Thuis en Spoedeisende Zorg (voor
jeugd) via de gebruikelijke telefoonnummers bereikbaar:

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.

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). ■

Status

Nummer

Vergunning verleend*
Vergunning verleend*

BW-2019-0095
BW-2019-0092

Vergunning verleend*

BW-2019-0099

Vastgesteld

Z-19-02188_ 2019-22868

Melding ontvangen
Melding ontvangen

Z-MELD840-2019-000472
Z-MELD840-2019-000473

Aanvraag ontvangen
Ontwerpvergunning
Aanvraag ontvangen
Aanvraag ontvangen
Aanvraag ontvangen
Aanvraag ontvangen
Aanvraag ontvangen
Aanvraag buiten behandeling
Vergunning ingetrokken
Vergunning ingetrokken

SXO-2019-0372
SXO-2019-0135
SXO-2019-0375
SXO-2019-0370
SXO-2019-0371
SXO-2019-0374
SXO-2019-0368
SXO-2019-0105
vrom-2523
vrom-3150/3348

Besluit genomen

BW-2019-0094

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.

Pas onderweg goed op uw persoonlijke eigendommen
Er is de laatste tijd een toename van het aantal diefstallen uit
fietstassen. Daarnaast is er ook
een dame in haar auto bestolen
van haar tas toen een ‘vriendelijke’ meneer deze mevrouw wilde
helpen. Zijn handlanger pakte
ondertussen de tas van mevrouw
uit haar auto.
De dieven hebben het vooral op
oudere mensen gemunt. Ze ontvreemden spullen als u afgeleid
bent. De politie is waakzaam en
onderzoekt het probleem.

Tips om zelf de kans op
diefstal te verkleinen:
•
•
•

Laat geen waardevolle spullen
achter in uw fietstassen.
Sluit uw handtas goed af en
hou hem bij u.
Gaat u pinnen? Kijk of er
niemand over uw schouder
meekijkt.

Ziet u iets verdachts? Bel de politie.
In dringende gevallen 112, anders

0900-8844 of neem contact op
met uw wijkagent via politie.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

