voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

Stoptober: Stoppen met roken in oktober

gemeenteraad
 Raadsvergadering 24 september 2018
Op maandag 24 september 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 op de gewenste datum. De besluiten die
genomen zijn leest u op deze zelfde pagina.
Hebt u vragen over Politiek Portaal? Neem dan contact op met 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.

Vergaderingen en bijeenkomsten:
maandag 8 oktober 19.30 uur
maandag 29 oktober 10.00 uur
maandag 12 november 19.30 uur

Ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
Raadsvergadering
gemeentehuis Twello
Raadsvergadering
gemeentehuis Twello

Informatie
Hebt u vragen? Neem dan contact op met de raadsgriffier, Bernadette Jansen 0571-27 92 17, de
locogriffier, Dini Vriezekolk 0571-27 93 87 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
 Gerrit Schimmel, plv. fractievoorzitter VVD-Liberaal2000,
g.schimmel@voorst.nl /06-22 37 82 24
 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
Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer
informatie over de raadsleden.

De vijfde editie van Stoptober komt eraan. Stoptober geeft iedereen
die wil stoppen met roken steun om de hele maand niet te roken. En
dat is belangrijk, want na een maand niet roken is de kans vijf maal
groter dat je blijvend stopt met roken.

Stoppen met roken kan met Stoptober
De landelijke kick-off van Stoptober was op vrijdag 7 september
2018 in Amsterdam. Vanaf 1 oktober 2018 start de actie. In de
afgelopen jaren zijn al meer dan 200.000 rokers tijdens Stoptober
gestopt met roken. Zij hebben bewezen dat Stoptober werkt!

Stoppen met roken doe je niet alleen
Voor deelnemers aan Stoptober is er een speciale gratis Stoptoberapp. In deze app lees je wat stoppen met roken betekent voor je
gezondheid en vind je tips. Ook heeft de app een groepsfunctie,
zodat je steun kan krijgen van bijvoorbeeld je voetbalteam, je buren of van je collega’s. Via Facebook, Twitter en Instagram blijf je op
de hoogte en kun je ervaringen met andere stoppers uitwisselen.
En bij het Kruidvat ligt een gratis Stoptober Magazine; een blad vol
inspiratie en steun tijdens Stoptober!

Stoptoberhuis
Dit jaar organiseert Stoptober het Stoptoberhuis. De eerste vijf dagen van Stoptober sluiten 50 rokers zich vrijwillig dag en nacht op
in het huis. Samen gaan zij de strijd aan met de sigaret.

Meedoen aan Stoptober
Als je je via www.stoptober.nl inschrijft voor Stoptober kun je gebruik maken van alle steun die Stoptober je te bieden heeft. De
Stoptober-app kun je vanaf 28 september downloaden. De niet roken-reis start vervolgens op 1 oktober.

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 www.stoptober.nl kunnen bedrijven promotiematerialen bestellen en trainingen aanvragen.

Initiatiefnemers
Initiatiefnemers van Stoptober in Nederland zijn het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), KWF Kankerbestrijding,
de Hartstichting, het Longfonds, Alliantie Nederland Rookvrij, het
Trimbos-instituut en GGD GHOR Nederland.

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.

Meedenken over nieuw verkeersbeleid op 27/9 in Terwolde
De gemeente Voorst werkt aan
een nieuwe visie op verkeer.
Uw inbreng, als verkeersdeelnemer, is hierin belangrijk. Daarom
nodigt de gemeente u uit om
de bijeenkomst op donderdag
27 september in Terwolde bij te
wonen en uw mening te geven
over verschillende verkeersthema’s. Wat gaat er goed, wat kan
er beter en waarop leggen we de
focus in de komende jaren? Uw
inbreng als gebruikersexpert is
daarbij belangrijk!

verkeersonveilige locaties, het
verbeteren van het fietspadennetwerk, de herinrichting van
straten en de invoer van de 60
km-zone in het buitengebied.
Van u horen wij graag wat u van
ons werk vond, maar kijken we
vooral samen naar verbeterpunten, kansen en ontwikkelingen
voor de komende jaren! Het gaat
bijvoorbeeld over verkeersgedrag, de bereikbaarheid van
kernen en het buitengebied, de
samenwerking tussen gemeente
en inwoners en de mobiliteit van
de toekomst.

drie bijeenkomsten plaats in Klarenbeek, Wilp en Twello. Daar
haalde de gemeente al veel nuttige en belangrijke informatie
op.
Hebt u deze bijeenkomsten gemist? U bent van harte welkom
bij de laatste bijeenkomst op
donderdag 27 september in
Brasserie Kriebelz in Terwolde.
De avond start om 19.30 uur
met koffie en thee en eindigt uiterlijk 21.15 uur. Er is gelegenheid om na te praten onder het
genot van een drankje.
Hebt u vragen?
Wat vindt u?
Neem gerust contact op met de
De gemeente werkte de afgelogemeente Voorst, Jelle Kooppen jaren aan de hand van een Laatste kans op
man: jelle.koopman@voorst.nl ,
verkeersplan aan het veiliger 27 september
maken van een aantal
De afgelopen weken vonden er 0571-27 93 94.

Drie leveranciers voor hulpmiddelen
Vanaf 1 oktober kunnen inwoners van de gemeente Voorst voor
hulpmiddelen als rolstoelen en scootmobielen terecht bij drie nieuwe leveranciers: Hulpmiddelencentrum, Medipoint en Meyra. De
gemeenten Voorst, Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Olst-Wijhe en Zutphen hebben de aanbesteding voor hulpmiddelen binnen de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
onlangs afgerond. Tot eind september 2018 is Welzorg nog de leverancier.

Leverancier vanaf 1 oktober
De gemeente informeert de inwoners die voor 1 oktober al gebruik
maakten van hulpmiddelen, per brief over deze verandering. Deze
inwoners weten dan bij welke leverancier ze terecht kunnen als
er iets is met het hulpmiddel dat ze al hebben. Inwoners die na 1
oktober 2018 voor het eerst een hulpmiddel van de gemeente in
bruikleen krijgen, kunnen voor één van de drie leveranciers kiezen.
Voor inwoners met meerdere hulpmiddelen is geregeld dat zij niet
met meerdere leveranciers te maken krijgen.

Kwaliteit voorop
De gemeenten hebben bij het selecteren van nieuwe leveranciers
vooral op de kwaliteit gelet. Om dat ook in de toekomst te kunnen
waarborgen, gaan de gemeenten vaker dan voorheen de tevredenheid onderzoeken van de inwoners die gebruik maken van hulpmiddelen. De informatie die daar uit komt, wordt gebruikt in periodieke
gesprekken met de leveranciers. De mogelijkheid voor inwoners
om te kiezen uit één van de drie leveranciers moet ook bijdragen
aan de kwaliteit van de dienstverlening.

voorstwijzer
bekendmakingen
Week 39: 26-09-2018

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

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Heeringstraat 4 in Wilp

Manegefeest (Hoken en Bökken bie Beltman) op 13
oktober 2018 van 20-1 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0074

Kerklaan 18 in Twello

Parochiedag op 7 oktober 2018 van 10-14 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0217

Brandveilig gebruik peutercentrum

Melding ontvangen

SXO-2018-0905

Uitbreiden ligboxenstal voor berging/opslag veevoer

Melding ontvangen

Z-MELD840-2018-001175

Melding brandveilig gebruik
Kortenaerstraat 16 in Twello
Milieumelding
Benedenste Kruisweg 6 in Nijbroek
Omgevingsvergunning
Bij Molenallee 63A in Wilp

Kappen 1 beuk

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0904

Blériotstraat 22 in Teuge

Plaatsen dakkapel

Vergunning verleend*

SXO-2018-0820

Duistervoordseweg 102 in Twello

Plaatsen houten schuur

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0918

Groen van Prinstererstraat (achterzijde) in Twello

Kappen 1 boom

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0902

Händelstraat naast huisnr. 37 in Twello

Kappen 1 kastanje

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0901

Holthoevensestraat 13B in Teuge

Bestaande loodsen gebruiken voor inkoop en
verkoop van recreatievoertuigen

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0890

H.W. Iordensweg 63 in Twello

Vervangen bestaande rietbedekking,
toevoegen extra isolatie en plaatsen nieuw dakraam

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0894

Kerkstraat 30 in Terwolde

Kappen 1 prunus

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0919

Polveensweg 12 in Klarenbeek

Uitbreiden melkveehouderij met een schapentak

Ontwerpvergun-ning

SXO-2018-0699

Rijksstraatweg 34 in Twello

Slopen woning en opstallen

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0915

‘t Holthuis in Twello

Kappen 7 bomen

Vergunning verleend*

SXO-2018-0857

Weerdseweg 11 in Wilp

Bouwen werktuigenberging

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0903

Zandenallee 5 in Teuge

Bouwen schuur

Vergunning verleend*

SXO-2018-0784

Zandstraat 10 in Voorst

Bouwen werktuigenberging

Vergunning verleend*

SXO-2018-0721

Kerklaan 12 in Twello

Verwijderen asbesthoudende materialen school

Melding ontvangen

SXO-2018-0920

Voordersteeg 6 in Twello

Verwijderen asbesthoudende dakplaten schuur

Melding ontvangen

SXO-2018-0906

Instellen 30 km zone op 13 oktober 2018 van 20-1 uur

Besluit genomen

BW-2018-0074

Sloopmelding
Sloopmelding

Tijdelijke verkeersmaatregel
Heeringstraat, vanaf Leemsteeg tot huisnr. 8
in Wilp-Achterhoek
* 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 ling Bestuursrecht, Postbus 9030, De agenda (met daarin de lijst
met te behandelen bouwplannen)
aan de aanvrager.
6800 EM Arnhem.
wordt bekend gemaakt op www.
voorst.nl en aan de balie VergunVoor informatie over een besluit
en de datum van verzending van Maandag 1 oktober 2018 vindt er ningen en Handhaving.
het besluit belt u 0571-27 99 11. een mandaatvergadering van de
Omdat een bezwaarschrift geen welstandscommissie plaats.
Overeenkomstig artikel 12 van de
schorsende werking heeft, kan
Woningwet is deze vergadering
ook een verzoek tot een voorlo- Plaats: gemeentehuis van de ge- openbaar. Als u aanwezig wilt
zijn, dan horen wij dat graag van
pige voorziening worden gericht meente Voorst
u.
aan: de voorzieningenrechter van H.W. Iordensweg 17 in Twello
de Rechtbank Gelderland, Afde- Tijd:
10.30 uur

Houdt u er als derde belanghebbende ook rekening mee dat een
ingediend bouwplan al behandeld kan zijn in een welstandsvergadering.
 De balie Vergunningen en
Handhaving is op werkdagen
geopend van 8.30 uur tot 12.15
uur, 0571-27 93 37.

voorstwijzer
Grote oefening van Defensie
Defensie oefent van 17 september tot en met 12 oktober met
diverse luchtmobiele grondeenheden in midden-, oost- en
noord-Nederland. Voor deze
oefening ‘Falcon Autumn’ worden 16 helikopters, een C-130
transportvliegtuig, een Duits
C-160 transportvliegtuig, twee
Belgische F16 jachtvliegtuigen en twee Duitse Tornado
gevechtsvliegtuigen
ingezet.
Er wordt gebruik gemaakt van
civiel grondgebied en vaak
over bewoond gebied gevlogen. Vooral in week 40 (de 1e
week van oktober) maakt ook
Terwolde onderdeel uit van de
oefening.

Training van
geïntegreerde luchten grondsamenwerking
Falcon Autumn wordt uitgevoerd
door 11 Air Manoeuvre Brigade,
een
samenwerkingsverband
tussen 11 luchtmobiele Brigade
(Koninklijke Landmacht), het
Defensie Helikopter Commando
en 336 Squadron (Koninklijke

Luchtmacht).
Grondeenheden
van de luchtmobiele brigade, inclusief Duitse militairen van de
partnereenheid Division Schnelle Kräfte, voeren tijdens Falcon
Autumn verschillende tactische
opdrachten uit. Hierbij worden
zij ondersteund met transporten gevechtshelikopters en enkele jachtvliegtuigen. Hiermee
wordt de geïntegreerde lucht- en
grondsamenwerking getraind.
MLT Deelen is de vaste uitvalsbasis voor alle oefenacties naar
verschillende oefengebieden in
Nederland.

Alleen op
doordeweekse dagen
Er wordt alleen op doordeweekse dagen gevlogen. Voor
Falcon Autumn 2018 is MLT
Deelen voor militair vliegverkeer geopend van 8.00 uur tot
en met 23.00 uur. Op 2, 3, 4 en
8 oktober is de openstelling tot
24.00 uur. Falcon Autumn vindt
plaats in de volgende gebieden:
omgeving Deelen, de Veluwe,
Assen, Twente, Terwolde, Coe-

vorden, Vlasakkers en Leusderheide, Dokkumer Nieuwe Zijlen
en Zoutkamp Marnewaard en
provincie Groningen.

Meer informatie
Het ministerie van Defensie bereidt haar militaire oefeningen
zorgvuldig voor en probeert,
als dit mogelijk is, haar vliegbewegingen zoveel als mogelijk te spreiden over de diverse
oefengebieden in Nederland.
Operationele maar ook klimatologische omstandigheden kunnen er voor zorgen dat oefeningen anders verlopen dan vooraf
aangekondigd. Via het twitteraccount van het Defensie Helikopter Commando (@dhcluchtmacht) wordt de omgeving met
betrekking tot vliegbewegingen
van de meest recente informatie en eventuele onvoorziene
wijzigingen voorzien. Meer
informatie leest u op www.defensie.nl/onderwerpen/falconautumn of luchtmacht.nl/vliegbewegingen, en NOS teletekst
pagina 766.

Vliegbewegingen
Defensie-oefening
Falcon Autumn 2018

Zoutkamp
Marnewaard
Dokkumer
Nieuwe Zijlen

Assen

Internationale oefening Midden-,
Oost- en Noord-Nederland
17 september t/m 12 oktober 2018 |

Coevorden

vanaf Militair Luchtvaartterein Deelen
Deelnemende Landen

Het Harde

16 oefengebieden in Nederland

Ermelose Heide

op 2 locaties container-

Terwolde

en parachutistendrops
MLT Deelen:

De Vlasakkers

Stroese
Heide

Leusderheide

Harskamp

Twente
Airport

Ederheide

• Opbouwweek week 38
• 26 sept start vliegbewegingen

MLT
Deelen

Ginkelse
Heide

Arnhemse Heide

• van 08.00 t/m 23.00 uur.
• Op 2, 3, 4 en 8 okt. tot 24.00 uur.
Heliverplaatsing 24 & 25 sept.
Terugkeer heli's 11 & 12 okt.

Vliegbasis
Gilze-Rijen

Vliegbasis
Eindhoven

16 helikopters

6

4 jachtvliegtuigen

Apache

ondersteunend personeel

Chinook

6

NH90

Crayel

2

Weerterheide

Ursel

Leopoldsburg

Tornado

1 ScanEagle,
onbemand luchtverkenningssysteem

2200

2 transportvliegtuigen

1
1

F-16

Kruispeel

Zoersel

4

2

Deelnemers en

C130

Vliegbewegingen van en naar MLT Deelen en vliegveld Twenthe
(periode 26 september t/m 12 oktober)

C160

luchtmobielebrigade

1

@11luchtmobiel

luchtmobielebrigade

luchtmacht

@kon_luchtmacht

@dhcluchtmacht

Oefening Terwolde
-

Dinsdag 2 oktober (van 09.00 tot 13.00 uur)
Woensdag 3 oktober (van 08:00 tot 12:00 uur)

ATTENTIE: Wij begrijpen als gemeente dat het serieus mogelijk is dat er zódanig laag wordt gevlogen, dat vee/dieren die in de weide lopen hiervan in paniek raken en
op hol kunnen slaan! Wij willen u hierop als gemeente attenderen en u serieus in overweging geven uw vee/dieren deze dagen op stal te houden.

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

