voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

 Raadsvergadering 18 juni

gemeenteraad
 Openbare vergadering gemeenteraad
maandag 25 juni, 19.30 uur (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:
 Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven [besluit]
 Brief van Raad van State met verzoek om reactie op verzoek van Vitalis over
intrekking vaststellingsbesluit bestemmingsplan Hengelderweg 6, Voorst
(2018-37147) [finaal debat en besluit] (onder voorbehoud van advies college)
 Prioriteitennota 2019 [finaal debat aan de hand van amendementen en moties
en de voorstellen van het college] [de door de fracties aangedragen
debatonderwerpen in de vorm van moties en amendementen kunt u vinden via
http://voorst.raadsinformatie.nl en daarna in de kalender klikken op 25 juni]
 Raadsvoorstel Toetreden tot Circulus-Berkel [finaal debat]
 Raadsvoorstel Verhogen afvalstoffenheffing [finaal debat]
 Raadsvoorstel Herijking rioolheffing [finaal debat]
 Raadsvoorstel Uitvoering motie gratis sport voor kinderen tot twaalf jaar
[finaal debat]
 Raadsvoorstel Visie en doelen en uitvoeringsorganisatie Voorst onder de Loep
[finaal debat]
 Raadsvoorstel Verduurzaming en revitalisering gemeentehuis (2018-24072) 		
[finaal debat]
Tot slot wordt gestemd over alle amendementen, raadsvoorstellen en moties over
en naar aanleiding van het voortgangsbericht 2018 en de prioriteitennota 2019.
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 ronde-tafelgesprekken benutten. Deze worden meestal twee weken voor de
raadsvergadering gehouden.

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de
vergaderstukken te komen op www.voorst.nl. U kunt deze ook inzien op de website via https://voorst.raadsinformatie.nl of via de
gratis App Politiek Portaal Publieksapplicatie
In de raadzaal is WIFI aanwezig, zodat u tijdens de vergaderingen
de stukken digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur.

Geen inzameling taxussnoeisel dit jaar!

Helaas gaat dit jaar de inzameling van taxussnoeisel op de gemeentewerf in Twello NIET door!.
Via de stichting ‘Taxus voor hoop’
werd er de afgelopen jaren snoeisel
van de Taxus ingezameld. De farmaceutische industrie maakt van dit
snoeisel op haar beurt medicijnen
tegen kanker. Om de kwaliteit van
de medicijnproductie zo hoog mo-

gelijk te houden, wil de farmaceutische industrie vanaf dit seizoen precies weten waar haar grondstoffen
vandaan komen. Van de grondstoffen die Taxus voor Hoop inzamelt
en aanlevert (het taxussnoeisel), is
het erg moeilijk om aan te geven
waar het precies vandaan komt.
Zeker op collectieve inzamelpunten
waar verschillende kleine hoeveelheden bij elkaar worden gebracht.
Daarom probeert de stichting
‘Taxus voor hoop’ om per gemeente
een certificaat aan te vragen. Helaas
is het de stichting niet gelukt om
voor het begin van het seizoen de
certificaten te realiseren. Om deze
reden hebben zij moeten besluiten
dit jaar (2018) geen inzameling te
houden op gemeentelijke locaties.
Wij hopen dat we binnen de gemeente Voorst volgend jaar weer
wel een inzamelpunt kunnen realiseren.

Op maandag 18 juni heeft de gemeenteraad vergaderd. Het audioverslag van
deze vergadering is af te luisteren in het raadsinformatiesysteem Politiek Portaal
via https://voorst.raadsinformatie.nl In de kalender klikt u dan op de gewenste
datum. De besluiten die genomen zijn, kunt u lezen op dezelfde pagina van de
website van de gemeente. Ook de algemene politieke beschouwingen op het jaar
2019 die door de fractievoorzitters zijn uitgesproken kunt u hier vinden.
Voor vragen over Politiek Portaal kunt u contact opnemen met de griffie via
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-tafelgesprekken of een brief of e-mail sturen aan de raad. Het adres van de
raad is: raad@voorst.nl of Postbus 9000, 7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst.

Vergaderingen en bijeenkomsten:
25 juni 19.30 uur
2 juli 19.30 uur		
9 juli 19.30 uur		

Raadsvergadering
gemeentehuis in Twello
Ronde-tafelgesprekken gemeentehuis in Twello
Raadsvergadering
gemeentehuis in Twello

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

Met vragen kunt u terecht bij de raadsgriffier, Bernadette Jansen 0571-27 92 17.
Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties.
De gegevens vindt u op internet: http://www.voorst.nl/gemeenteraad/
raadsleden/ en hieronder:
 Robert Bosch, fractievoorzitter Gemeente Belangen, via r.bosch@voorst.nl / 		
06-55 53 21 13
 Ruud Kooij, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, via r.kooij@voorst.nl /
06-55 33 52 72
 Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA, via b.vandezedde@voorst.nl /
06-53 67 85 62
 Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, via b.visser@voorst.nl /
06-53 87 71 61
 Wim Vrijhoef, fractievoorzitter D66, via w.vrijhoef@voorst.nl /
06-11 86 14 77
 Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, via 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.

Nijbroek: een dijk van een polder!
De polder Nijbroek is een uniek
en cultuurhistorisch waardevol
gebied. Een eeuwenoud landschap, dat tegelijkertijd ook in
beweging is rondom thema’s
als duurzaamheid, energie, water, recreatie, leefbaarheid en
economie. Welke kansen zijn
er om de kwaliteit van het dorp
en haar omgeving te verrijken?
Hoe kunnen we er voor zorgen
dat de polder Nijbroek ook in
de toekomst een aantrekkelijke
leefomgeving blijft?

Een toekomstbeeld voor
de polder Nijbroek
Plaatselijk Belang Nijbroek en
de gemeente Voorst hebben de
handen ineen geslagen om een
toekomstbeeld op te stellen
voor Nijbroek en haar polder.
Deze toekomstvisie moet een

heldere koers bieden waarin
ontwikkelingen zodanig op
elkaar aansluiten dat er echt
meerwaarde ontstaat. Daarbij worden zij ondersteund
door ontwerp- en adviesbureau Open Kaart en ook door
experts op het gebied van
cultuurhistorie, landbouw en
duurzaamheid.

Startbijeenkomst 20 juni
2018: denk mee!

graag hoe u naar Nijbroek en
de polder kijkt. Wat wordt gewaardeerd en moet behouden
worden en waar liggen juist
kansen voor verbetering?
Met de input die we op deze
avond krijgen, gaan we in september van start. Hierbij focussen we op specifieke thema’s
zoals energie, agrarisch, economisch perspectief en leefbaarheid. Tijdens de eerste
bijeenkomst zullen wij hier
dieper op ingaan. Het project
wordt voor het einde van het
jaar afgesloten met een laatste
bijeenkomst waarin de visie
wordt gepresenteerd.

De komende maanden wordt
er hard gewerkt aan het opstellen van dit toekomstbeeld. Dit
doen wij graag samen met alle
inwoners van Nijbroek. U bent
dan ook van harte uitgenodigd
om mee te denken over de toekomst van Nijbroek. De aftrap We zien u graag op 20 juni a.s.
is op 20 juni 2018. Tijdens om 20.00u in Dorpshuis de
deze bijeenkomst horen we Arend, Dorpsplein 2, Nijbroek.

voorstwijzer
bekendmakingen
Week 25: 20-06-2018

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

Besluit tot uitschrijving naar onbekend land*

Z-18-01785_2018-36903

Adresonderzoek onbekende verblijfplaats (uitschrijven uit Basisregistratie Personen)
Schoolstraat 4D in Twello

L.W.F. Hille (m)
(24-09-1967)

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Rijksstraatweg 90 in Twello

Wijzigen kantoorbestemming naar wonen Voornemen

Z-18-01557_2018-21251

Plaatsen diesel brandstoftank in hangar

Z-MELD840-2018-000340

Milieumelding
De Zanden 59 in Teuge

Melding ontvangen

Rijksstraatweg 37 en 37A in Wilp

Starten bedrijf

Melding ontvangen

Z-MELD840-2018-000403

Veluwsedijk 27 in Nijbroek

Veranderen staldak

Melding ontvangen

Z-MELD840-2018-000627

Omgevingsvergunning
Bonenakker 58 in Twello

Bouwen woning

Vergunning verleend (revisie)*

SXO-2017-0844

Broekstraat 17 in Klarenbeek

Vervangen dakpannen

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0588

Broodakker 49 in Twello

Bouwen woning en aanleggen uitweg

Vergunning verleend*

SXO-2018-0400

De Zanden 9 in Teuge

Kappen 1 knotwilg

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0574

Engelenburgstraat 17 in Twello

Plaatsen reclame

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0578

Gravenstraat 27 in Voorst

Herbouwen schuur

Buiten behandeling gelaten*

SXO-2018-0332

Het Cruse 6 in Twello

Bouwen kapschuur

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0572

Hildestraat 17 in Wilp

Bouwen veranda

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0580

Quabbenburgerweg 15 in Terwolde

Bouwen 2 schuren

Proceduretermijn verlengd*

SXO-2018-0275

Rijksstraatweg 155 in Twello

In gebruik nemen bedrijfspand

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0579

Rijksstraatweg bij Zwartepad (kad. TLO B 7893) in
Twello

Afzetten bomensingel langs het spoor

Vergunning verleend*

SXO-2018-0395

Vaassenseweg 1 in Terwolde

Vervangen kozijn

Vergunning verleend*

SXO-2018-0500

Veenhuisweg 53 in Twello

Plaatsen zonnebuizen

Vergunning verleend*

SXO-2018-0226

Vlasakker 3 in Twello

Aanleggen uitweg

Vergunning verleend*

SXO-2018-0506

Sloopmelding
Ardeweg 2 in Wilp

Verwijderen asbest 2 schuren

Melding ontvangen

SXO-2018-0582

Enkweg 29 in Wilp

Verwijderen asbest 2 schuren

Melding ontvangen

SXO-2018-0586

Heemskerkstraat 70 in Twello

Verwijderen asbest in woning

Melding ontvangen

SXO-2018-0584

Lathmerweg 4 in Wilp

Verwijderen 2 asbest panelen

Melding ontvangen

SXO-2018-0577

Stellen maatwerkvoorschriften

Ontwerpvergunning

Z-MAATWERK-2018-000738

Stellen maatwerkvoorschriften
Marktplein 32 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 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 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.


er een mandaatvergadering van Conform artikel 12 van de Woningde welstandscommissie plaats. wet is deze vergadering openbaar.
Als u aanwezig wilt zijn, dan hoPlaats:
gemeentehuis van de ren wij dat graag van u.
gemeente Voorst
H.W. Iordensweg 17
Houdt u er als derde belanghebin Twello
bende ook rekening mee dat een
Tijd:
10.30 uur
ingediend bouwplan al behandeld
kan zijn in een welstandsvergadeDe agenda (met daarin de lijst ring.
met te behandelen bouwplannen) wordt bekend gemaakt op  Woensdag 27 juni 2018 vindt
www.voorst.nl en aan de balie er een vergadering van de welMaandag 25 juni 2018 vindt Vergunningen en Handhaving.
standscommissie plaats.

CRO-Teuge vergadert 27 juni
De Commissie Regionaal Overleg Teuge vergadert op woensdag 27 juni van 19.00 uur tot
uiterlijk 21.00 uur in sporthal
Jachtlust, Jachtlustplein 5-7 in

 De balie Vergunningen en
Handhaving is op werkdagen
geopend van 8.30 uur tot 12.15
uur, 0571-27 93 37.

Luchtfoto’s werkzaamheden rondweg Voorst

Twello. De vergadering is openbaar. Ontvangst vanaf 18.45
uur. Via croteuge.nl/vergaderingen zijn de vergaderstukken te
downloaden.

verhuizen
in voorst

www.voorst.nl

De vergaderlocatie en de lijst
met de te behandelen bouwplannen worden bekend gemaakt
op www.voorst.nl. U kunt ook
telefonisch contact opnemen
met Vergunningen en Handhaving. Conform artikel 12 van de
Woningwet is deze vergadering
openbaar.

De werkzaamheden door aannemers F.L. Liebregts B.V. en BAM

locaties zijn delen van het project
al goed zichtbaar, zoals de contouren van de rotondes langs de
Rijksstraatweg en het viaduct bij
de Enkweg en de fiets/voetgangerstunnel aan de Klarenbeekseweg.
Er zijn foto’s vanuit de lucht gemaakt die een mooi totaalbeeld
van de werkzaamheden geven.
Deze foto’s en meer informatie
over de werkzaamheden, zoals
Infra aan de rondweg Voorst zijn wegafsluitingen en de planning
in volle gang. Op verschillende staan op www.rondwegvoorst.nl .

voorstwijzer
Inloopspreekuur Stadsbank tijdelijk op maandag Uitnodiging lancering online dorpsplein
Op donderdag 21 en 28 juni, en
donderdag 5 juli is er geen inloopspreekuur van de Stadsbank
Apeldoorn in Twello. Het inloopspreekuur is in deze periode op
maandagmorgen 25 juni en 2 juli
van 08.30 uur tot 12.30 uur in het
Kulturhus in Twello.
Het inloopspreekuur van de Stadsbank in Twello is vanaf donderdag
12 juli weer wekelijks op donderdag van 15.00 uur tot 16.00 uur
in het Kulturhus, Jachtlustplein 11.

Het inloopspreekuur, zonder afspraak, is voor korte vragen over
schulden of een lening.
Wilt u uw schulden aanpakken?
Neem dan rechtstreeks contact op
met de Stadsbank in Apeldoorn. Dit
kan door te bellen met telefoonnummer (055) 58 02 000 en te vragen naar team schuldhulpverlening
van de Stadsbank. De Stadsbank
is gevestigd in het Activerium in
Apeldoorn. Het adres daarvan is:
Deventerstraat 46 in Apeldoorn.

Op vrijdag 29 juni 2018 lanceren de dorpscontactpersonen
en vrijwilligers van Voorst, Terwolde, Klarenbeek, Wilp-Achterhoek, Wilp en Posterenk, samen
met IJsseldal Wonen, Mens en
Welzijn en de gemeente Voorst
een online dorpsplein. Deze lancering willen wij graag samen
met u op het Dorpsplein in Twello feestelijk aftrappen.

Programma
14:00 uur
Lancering online
dorpsplein door burgemeester Jos Penninx en Jan Terlouw
15:00 uur 	
Optreden
van
het shanty koor “De Trossen Los”
17:00 uur
Afsluiting

verbouwen
in voorst
www.voorst.nl

Locatie
De

vrijwilligers

en

sprekers

staan vrijdag 29 juni op het
Dorpsplein in Twello.

Online dorpsplein
Het online dorpsplein is een
community platform. Dit platform wordt geheel gecoördineerd door (vrijwillige) dorpssupporters. Deze supporters
stimuleren inwoners en organisaties om actief mee te
doen en het online dorpsplein
maximaal te gebruiken. Hierdoor wordt meer zichtbaar
wat er allemaal te beleven is in
het dorp en leren steeds meer
mensen elkaar kennen en
kunnen er nieuwe samenwerkingen ontstaan. Maatschappelijke initiatieven zijn beter
zichtbaar en worden hierdoor
meer benut.

Uw dorp op het online
dorpsplein
Mist u uw dorp op het online
dorpsplein? De actieve dorpssupporters
in
Klarenbeek,
Voorst, Posterenk, Wilp, WilpAchterhoek en Terwolde zijn
zelf dit initiatief voor een online
dorpsplein gestart. Wij nodigen
u van harte uit om ook in uw
dorp het initiatief op te pakken
voor deelname aan het online
dorpsplein. Wij helpen u graag
hiermee!
Graag tot ziens op het Dorpsplein vrijdagmiddag 29 juni!
Meer informatie:
Bas van den Hoogen,
b.vandenhoogen@voorst.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

