voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

Stoptober: stop met roken in oktober

gemeenteraad
Openbare vergadering gemeenteraad maandag 23 september
om 19.30 uur in het 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:
• Bestemmingsplan Middendijk naast nr. 52, Nijbroek [besluit]
• Verslag besloten raadsvergadering 8 juli 2019 (openbaar vanaf 17 juli 2019) [besluit]
• Verslag informatieve beeldvormende vergadering 8 juli 2019 [besluit]
• Verslag ronde-tafelgesprekken 9 september 2019 [besluit]
• Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 16 september 2019 [besluit]
• Kadernota schuldhulpverlening 2019 – 2022 [finaal debat]
• Integraal Wegenplan Voorst 2020 – 2024 [finaal debat]
• Oriëntatienota samenwerkingsverbanden [finaal debat]
• Evaluatie effect maatregelen beperking overlast hondenpoep [finaal debat]
• Procesevaluatie Denktank Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst [finaal debat]
• Programma Water 2020 – 2025 [finaal debat]
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 benutten. Deze worden meestal twee weken voor de raadsvergadering gehouden.

Informatie

Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct op voorst.nl bij de
vergaderstukken te komen. 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.
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Informatie

Heeft 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

Op 1 oktober begint de zesde
editie van Stoptober. Nederlanders worden opgeroepen om 28
dagen lang te stoppen met roken. In de afgelopen jaren zijn al
duizenden rokers tijdens Stoptober gestopt met roken. En zij
hebben bewezen dat Stoptober
werkt, want na een maand niet
roken is gebleken dat de kans vijf
keer zo groot is dat deze stop
blijvend is.

Ook Georgina, Rick en
Ernst Daniël stoppen

Stoppen met roken doe je niet
alleen. Ook bekende Nederlanders doen mee met Stoptober.
Georgina Verbaan kijkt uit naar
Stoptober: “Ik schaam me ervoor
dat ik nog rook, maar nu moet
het echt klaar zijn”. Rick Brandsteder heeft spijt dat hij ooit is
begonnen met roken en hoopt
nu jonge mensen te waarschuwen vooral niet te beginnen met
roken: “Roken is zo stom en
dom. Je dient jezelf vergif toe
en het kost nog veel geld ook!”
En Ernst Daniël Smid wil ook al
langere tijd van zijn verslaving
af: “Met enige hulp van Stoptober
en alle deelnemers moet het me
lukken!”

Doe ook mee met Stoptober

Iedereen die aan Stoptober wil
meedoen, kan zich nu via stop-

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.

Stoptober voor bedrijven

Stoptober heeft ook een speciaal
aanbod voor bedrijven en organisaties die stoppen met roken bij
hun medewerkers onder de aandacht willen brengen. Via stoptober.nl zijn promotiematerialen
te bestellen en trainingen aan te
vragen.
Stoptober is een initiatief van het
ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS), KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting,
het Longfonds, het Trimbos-instituut en GGD GHOR Nederland. ■

Gladde wegen door modder maisoogst
er gevaarlijke verkeerssituaties.
Weggebruikers moeten in deze
periode daarom alert zijn op
gladde (land)wegen.

Modderborden

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

E-mail service raadsstukken

tober.nl inschrijven en vanaf 26
september ook de bijbehorende
app met tips downloaden. Deze
gratis app biedt vanaf 1 oktober
dagelijks steun en geeft informatie over wat stoppen met roken
betekent voor de gezondheid.
Naast de app is voor de stoppers
ook een gratis Stoptober Magazine verkrijgbaar bij Kruidvat. En
op Stoptoberhuis.tv laten vijftig
rokers zich vrijwillig in het Stoptoberhuis opsluiten om onder
deskundige begeleiding de eerste
lastige dagen van Stoptober door
te komen. Op Facebook, Twitter
en Instagram is het mogelijk om
ervaringen met andere stoppers
uit te wisselen en elkaar te steunen, want stoppen met roken
doen we samen.

In de laatste week van september en de eerste twee weken
van oktober wordt vaak mais
geoogst. Tijdens het oogsten
van mais is het mogelijk dat er
modder op de weg komt. Vooral
als het regent worden de vervuilde wegen glad en ontstaan

De gemeente heeft met de agrarische bedrijven afgesproken
dat zij modderborden plaatsen
om de overige weggebruikers
te waarschuwen voor een vervuild wegvak. Daarnaast maken
de agrariërs, na afloop van de
werkzaamheden, zelf de openbare weg schoon. De politie en
medewerkers van de gemeente
Voorst gaan hier nauwlettend op
toezien. Ziet u een gevaarlijke
(weg)situatie? Maak hier dan
melding van op
verbeterdebuurt.nl ■

voorstwijzer
bekendmakingen
Week 38: 18-09-2019

Adres/Locatie

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.

Onderwerp

Status

Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
J.R. Krepellaan in Klarenbeek
Relatie Event op 3 oktober 2019 van 18-22 uur, 4 oktober
2019 van 18-23 uur en 8 oktober 2019 van 18-23 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0203

Kruisweg 22 in Voorst

Tuin-/verjaardagsfeest op 7 september 2019 van 20-00 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0194

27e truckersdag bij Zozijn op 28 september 2019 van
14-16 uur
Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Kadijk 12 in Terwolde
Wijziging agrarische bestemming in woonbestemming
Zonnenbergstraat 29, 29A en 29B in Wilp
Wijziging agrarische bestemming in woonbestemming
Milieumelding
Vaassenseweg 8 in Terwolde
Realiseren werktuigenberging
Omgevingsvergunning
Bandijk 60 E25 in Terwolde
Plaatsen tuinhuisje met overkapping
Binnenweg 24 in Twello
Kappen eik
Bonenakker 54 in Twello
Bouwen vrijstaande woning
Broodakker 6 in Twello
Bouwen woning
Burgemeester van der Feltzweg 98 in Twello
Verplaatsen in-/uitweg
Deventerweg 10 in Terwolde
Tijdelijk (10 jaar) gebruiken hooiopslag en afspuitplaats
(legalisatie)
Holtweg 4 in Wilp
Bouwen inkoopstation zonneakker (wijzigingsaanvraag op
SXO-2018-0195)
Melkakkerweg 12, 14, 16 en 18 in Wilp
Bouwen 2 woon-zorgvoorzieningen voor intensieve begeleiding
Middendijk 42A in Nijbroek
Bouwen stalen draagconstructie voor zonnepanelen
Rijksstraatweg 99A in Twello
Bouwen woning
Roggencampweg 11 in Wilp
Uitbreiden bestaand gebouw
Stationsstraat 16 in Twello
Vervangen handelsreclame
Veilingstraat 30 in Twello
Verbouwen bedrijfspand en plaatsen reclame
Wilpsedijk 2 in Wilp
Bouwen kisten- en stoomgebouw
Zwarte Kolkstraat 22 in Wilp
Bouwen afkalfstal
Overig
Marktplein in Twello
Standplaats op weekmarkt voor de branche inkt, cartridges,
telefoon- en tabletaccessoires
Twelloseweg 1A Steenenkamer
Verzoek om maatwerkvoorschrift
Sloopmelding
Bizethof 16 in Twello
Verwijderen asbesthoudende woningmaterialen
Breestraat 42 in Voorst
Verwijderen 3 asbesthoudende schuurdaken
Wijkseweg 17 in Terwolde
Slopen 2 bijgebouwen

Vergunning verleend*

BW-2019-0169

Vastgesteld
Vastgesteld

NL.IMRO.0285.20280-VS00
NL.IMRO.0285.20275-VS00

Start en finish Molenallee 50 in Wilp

* 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
aanvrager.
Voor informatie over een besluit
en de datum van verzending van
het besluit belt u 0571-27 99 11.

Melding ontvangen

Z-MELD840-2019-001225

Aanvraag ontvangen
Vergunning verleend*
Vergunning verleend*
Vergunning verleend (revisie)*
Vergunning verleend*
Proceduretermijn verlengd

SXO-2019-0865
SXO-2019-0754
SXO-2019-0755
SXO-2018-0641
SXO-2019-0842
SXO-2019-0784

Vergunning verleend*

SXO-2019-0789

Vergunning verleend (revisie)* SXO-2018-0834
Vergunning verleend*
Aanvraag ontvangen
Vergunning verleend*
Aanvraag ontvangen
Aanvraag ontvangen
Aanvraag ontvangen
Proceduretermijn verlengd

SXO-2019-0632
SXO-2019-0867
SXO-2019-0766
SXO-2019-0870
SXO-2019-0874
SXO-2019-0877
SXO-2019-0652

Vergunning verleend*

2019-64596

Melding ontvangen

Z-MAATWERK-2019-001244

Melding ontvangen
Melding ontvangen
Melding ontvangen

SXO-2019-0868
SXO-2019-0861
SXO-2019-0866

Omdat een bezwaarschrift geen
schorsende werking heeft, kan
ook een verzoek tot een voorlopige voorziening worden gericht
aan: de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank Gelderland,

Team 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.

Droom voor uw buurt? Doe mee met Kern met Pit!
Wilt u uw buurt mooier maken en
heeft u daar een goed idee voor?
Ga via de wedstrijd Kern met Pit
met uw bewonersinitiatief aan de
slag om een idee voor uw leefomgeving binnen een jaar waar te
maken. Op kernmetpit.nl vindt u
veel inspiratie met voorbeelden van
initiatieven die de afgelopen jaren
meededen zoals een buurtmusical,
een zorgapp, een basketbalveld of
buurtmoestuin en het starten van
een kunstproject in de buurt. Hier
is het ook mogelijk om tot en met
31 oktober 2019 gratis in te schrijven met uw bewonersinitiatief.

We doen het samen!

gen via de KNHM foundation professionele ondersteuning, zoals
gratis advies, een eigen coach,
gratis workshops, een landelijk
netwerk, netwerkbijeenkomsten
en hulp van ingenieursbureau Arcadis. Lukt het om binnen een jaar
het idee te verwezenlijken? Dan
ontvangt uw initiatief het predicaat
Kern met Pit én duizend euro. En
deelnemers van Kern met Pit krijgen gratis toegang tot het festival
‘We doen het samen!’, hét festival voor burgerinitiatieven op 28
maart 2020 in Amersfoort.

ven. Gaat u aan de slag met een
initiatief? Laat het ons weten, dan
bekijken we samen hoe we elkaar
verder kunnen helpen: Chris Frencken, coördinator maatschappelijke
initiatieven: c.frencken@voorst.nl ,
0571-27 92 68. ■

Herinrichting Klarenbeek vertraagd tot begin 2020
De herinrichting van de Bosweg,
de Molenweg en de Sparrenweg in
Klarenbeek die dit najaar in opdracht van de gemeente van start
zou gaan is helaas vanwege levertijden van materialen vertraagd.
De werkzaamheden starten na de
vorstperiode, begin 2020.

Langere levertijd

Voor de uitvoering van het herinrichtingsplan zijn verschillende
materialen nodig. Helaas is de
levertijd voor bepaalde materialen erg lang. Er is gekeken naar
alternatieven voor deze materi-

Laat het ons weten!

De gemeente Voorst ondersteunt
Deelnemers aan Kern met Pit krij- verschillende bewonersinitiatie-

alen maar deze zijn vele malen
duurder. Daarom moeten de
werkzaamheden uitgesteld worden tot begin 2020 wanneer de
materialen geleverd zijn.

Omwonenden worden
geïnformeerd

De uitvoering van het werk is
gegund aan aannemer Hoonstra
Ophof BV in Apeldoorn. Begin
2020, na de vorstperiode, informeert de aannemer de omwonenden over de uitvoering, de uitvoeringsperiode en de tijdelijke
hinder. ■
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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

