voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

gemeenteraad

derenvervoer (in het bijzonder van gevaarlijke stoffen) over het doorgaande spoor
Amersfoort-Apeldoorn-Deventer en geeft hij antwoord op de vragen.

 Ronde-tafelgesprek

 Maandag 2 juli 21.00 uur (trouwzaal)

Op maandag 2 juli 2018 heeft de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken. In
deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van de raadsvergadering over onderstaande onderwerpen op DINSDAG 10
juli 2018.

1. Toeristische verkenning gemeente Voorst
Op 7 november 2016 heeft de raad de motie ‘Toerisme is een speerpunt’ aangenomen met als doel een extra impuls te geven. Het college heeft eerst verkend wat
kansrijke ontwikkelrichtingen zijn. De verkenning is in samenspraak met de toeristische ondernemers opgesteld. Daarnaast zijn twee ondernemerssessies georganiseerd. Op basis van de verkenning is een uitvoeringsagenda voor de komende
jaren opgesteld.

maandag 2 juli 2018 om 19.30 uur

U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij te
wonen. Ook hebt u de mogelijkheid om in het ronde-tafelgesprek aan de raadsleden uw mening te geven over het geagendeerde onderwerp. Aanmelden via de
griffie: 0571-27 93 87, raad@voorst.nl óf bij aanvang van de vergadering.

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de
vergaderstukken te komen. U kunt deze ook inzien via voorst.raadsinformatie.nl of via de (gratis) App Politiek Portaal Publieksapplicatie.
In de raadzaal en trouwzaal is WiFi aanwezig, zodat u tijdens de
vergaderingen de stukken digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur.

De volgende onderwerpen staan op de agenda (let op: de aanvangstijdstippen ná
de pauzes zijn richttijden; het is mogelijk dat deze gesprekken eerder of later beginnen)

 Maandag 2 juli 19.30 uur (raadzaal)

 Raadsvergadering 25 juni

1. Definitieve verklaring van geen bedenkingen voor de Bekendijk 3 in Terwolde
De eigenaar van het perceel aan de Bekendijk 3 in Terwolde is bezig met een omgevingsvergunning voor zijn pluimvee- en constructiebedrijf. Een verklaring van
geen bezwaar van de gemeenteraad is nodig omdat er een MER noodzakelijk is.
Omdat een zienswijze is ingediend vraagt het college nu om als raad definitief te
verklaren geen bedenkingen te hebben.

Op maandag 25 juni heeft de gemeenteraad vergaderd. Het audioverslag
van deze vergadering is af te luisteren in het raadsinformatiesysteem Politiek Portaal: https://voorst.raadsinformatie.nl . In de kalender klikt u dan
op de gewenste datum. De besluiten die genomen zijn, staan hier ook.
Hebt u vragen over Politiek Portaal? Neem dan contact op met de griffie: 0571-27 93 87.

2. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark Broekstraat, Klarenbeek
Een ontwikkelaar op het gebied van zonne-energie, heeft in Klarenbeek met enkele
grondeigenaren een overeenkomst gesloten om een zonnepark te realiseren ten
westen van de Broekstraat en ten noorden van de spoorlijn Apeldoorn-Zutphen.
Het gaat om een totaal plangebied van 26 ha en dat resulteert uiteindelijk in een
netto opstelling van circa 21 ha zonnepanelen. De realisatie van zonnepanelen op
deze locatie past niet binnen het geldende bestemmingsplan Buitengebied. Het
college kan toch medewerking verlenen als de raad een ontwerpverklaring van
geen bedenkingen geeft. Deze wordt definitief als er geen zienswijzen worden
ingediend.

 Maandag 2 juli 19.30 uur (trouwzaal)
1. Beleidsnota Kinderopvang 2018 – 2022
In 2015 heeft de raad de Beleidsvisie kinderopvang 2015-2019 in de gemeente
Voorst vastgesteld. Per 1 januari 2018 zijn de Wijzigingswetten Wet innovatie kwaliteit kinderopvang (IKK) en de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (Wet harmonisatie) in werking getreden. Deze gewijzigde wetgeving geeft nu
aanleiding de beleidsvisie te actualiseren.
2. Beleidsregels subsidie kinderopvang
Het college is van plan een besluit te nemen over de beleidsregels subsidiekinderopvang, maar de raad krijgt de gelegenheid hierover zijn mening te geven. Door
gewijzigde wet- en regelgeving voor kinderopvang moet het gemeentelijk beleid
worden aangepast –zie hierboven. Voor de uitvoering van de beleidsnota worden
de Beleidsregels subsidie kinderopvang door het college vastgesteld.

 Maandag 2 juli 21.00 uur (raadzaal)
1. Nota evenementenbeleid 2018
In 2015 heeft de raad een motie aangenomen om het evenementenbeleid te evalueren. Op basis van de aanbevelingen uit de evaluatie is het college het nieuwe evenementenbeleid vorm gaan geven. Hierdoor zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd over de sluitingstijden van de droge horeca en is de dB(C)-norm (bastonen)
toegevoegd aan de geluidsnormen.
2. Algemene Plaatselijke Verordening 2018
De reden om de Algemene Plaatselijke Verordening aan te passen komt voort uit
de wens om overbodige regels te schrappen en nieuwe artikelen op te nemen die
de buurgemeenten ook hebben opgenomen. Dat laatste maakt het werk voor de
politie eenvoudiger.
3. Beantwoording vragen over goederenvervoer gevaarlijke stoffen
In het rondetafelgesprek van 5 september 2016 zijn vragen gesteld over het goederenvervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. In deze raadsmededeling
geeft het college een beknopt inzicht in de laatste stand van zaken over het goe-

 Besluitenlijst raadsvergadering 18 juni 2018
Besluiten









Verzoek gemeente Heerde om toetreding tot de Regio Stedendriehoek
Uitbreiding formatie griffie
Jaarstukken 2017 gemeente Voorst
Motie ´Bent u tevree met PlusOV’ over evaluatieonderzoek PlusOV van
Gemeente Belangen
Vaststellen verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 22 mei 2018
Vaststellen verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 28 mei 2018
Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 4 juni 2018
Vaststellen verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 11 juni 2018

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de besluitenlijst te komen op voorst.raadsinformatie.nl . Het audioverslag van de raadsvergadering van 18 juni 2018 kunt u afluisteren
via voorst.raadsinformatie.nl.

 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.

Vergaderingen en bijeenkomsten:
2 juli 19.30 uur		
9 juli 19.30 uur		
10 juli 19.30 uur

Ronde-tafelgesprekken		
Raadsvergadering 		
Raadsvergadering		

gemeentehuis in Twello
gemeentehuis in Twello
gemeentehuis in Twello

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

Hebt u vragen? Neem contact op met de raadsgriffier, Bernadette Jansen: 057127 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
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Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, b.visser@voorst.nl
06-53 87 71 61
Wim Vrijhoef, fractievoorzitter D66, w.vrijhoef@voorst.nl
06-11 86 14 77
Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, a.jansen@voorst.nl
06-50 66 66 01

bekendmakingen
Week 26: 27-06-2018

Adres/Locatie

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.

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.

Onderwerp

Status

Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
De Zanden 92 in Teuge

WK voetbalpool van 14 t/m 15 juli 2018

Vergunning verleend*

BW-2018-0146

Deventerweg 4 in Voorst

Rommelmarkt op 1 september 2018 van 9.30-14 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0138

Dorpsplein in Twello

Lancering (online) dorpspleinen op 29 juni 2018 van 12-17 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0145

Oude Ardeweg 28 in Wilp

Exploitatie parenclub

Vergunning verleend*

Z-17-02875_2018-36592

Rondom het dorpshuis in Voorst

Loterij op 16 september 2018

Vergunning verleend*

BW-2018-0154

Schoolstraat 14 in Voorst

Huttenkamp Voorst van 21 tot 23 augustus 2018

Vergunning verleend*

BW-2018-0148

Twello

Collecte muziekverenigingen Excelsior & Cadenza van 23 t/m 26 april 2019

Vergunning verleend*

Z-18-01828_2018-34875

Woudweg 8 in Teuge

Instellen tijdelijke verkeersmaatregelen van 21 t/m 23 augustus 2018 voor
bezoekers slachterij

Vergunning verleend*

BW-2018-0155

Zuiderlaan 5 in Twello

SamenLoop voor Hoop op 7 juli 2018 vanaf 14 uur en 8 juli 2018 tot 14 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0128

Postweg 3 en 5 in Klarenbeek

Realiseren gesloten bodemenergiesysteem

Melding ontvangen

Z-HZ_MLBI-2018-0006

Vlasakker 31 in Twello

Realiseren gesloten bodemenergiesysteem

Melding ontvangen

Z-HZ_MLBI-2018-0007

Overkappen biggenruimte

Melding ontvangen

Z-MELD840-2018-000743

Bekendijk 5 in Terwolde

Verhogen en renoveren loods

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0618

Bekendijk 10 in Terwolde

Veranderen milieu-inrichting

Vergunning verleend

SXO-2017-0475

H.W. Iordensweg bij nr. 56 en
Verdistraat bij nr. 38 in Twello

Kappen 2 bomen

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0595

Hunderenslaan 7 in Twello

Kappen 1 beuk

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0619

J.R. Krepellaan 2A in Klarenbeek

Bouwen kapschuur

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0602

Sluinerweg 12 in Wilp

Aanleggen parkeerplaats

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0601

Tuinstraat in Steenenkamer

Kappen 1 populier

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0596

Vlasakker 9 in Twello

Bouwen 1 woning

Vergunning verleend*

SXO-2018-0334

Waterhoendreef 29 in Twello

Bouwen woning

Vergunning verleend*

SXO-2018-0402

Zutphenseweg 1 in Klarenbeek

Realiseren tijdelijke parkeerplaatsen

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0611

Bandijk 35 in Terwolde

Verwijderen asbest 1 schuur en 2 woonhuisschoorstenen

Melding ontvangen

SXO-2018-0591

Middendijk 70 in Nijbroek

Verwijderen 2 asbest staldaken

Melding ontvangen

SXO-2018-0613

Stellen maatwerkvoorschriften

Besluit genomen

Z-MAATWERK-2018-000388

Dubbelzijdig parkeerverbod op 21 en 22 augustus 2018 van 6-19 uur en 23
augustus 2018 van 6-12 uur

Besluit genomen*

BW-2018-0155

Instellen maximumsnelheid en wijzigen voorrangssituatie

Besluit genomen

Z-18-02292_2018-35233

Melding besluit landbouw

Milieumelding
Rijksstraatweg 160 inTeuge
Omgevingsvergunning

Sloopmelding

Stellen maatwerkvoorschriften
De Ziele 2B in Twello
Tijdelijke verkeersmaatregel
Holthoevensestraat en Woudweg in
Teuge
Verkeersbesluit
(Delen van) Holthoevensestraat en
Woudweg in Teuge

* Tegen de genoemde toestemmingverlening door het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester kan
een belanghebbende bezwaar indienen bij het college van burge-

meester 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.

zwaarschrift geen schorsende werking heeft, kan ook een verzoek
Voor informatie over een besluit en tot een voorlopige voorziening
de datum van verzending van het worden gericht aan: de voorzieninbesluit belt u met
genrechter van de Rechtbank Gel0571-27 99 11. Omdat een be- derland, Afdeling Bestuursrecht,

Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
De balie Vergunningen en Handhaving is op werkdagen geopend
van 8.30 uur tot 12.15 uur, 057127 93 37.
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Tijdelijke wegafsluiting Rijksstraatweg Voorst
In week 28 en week 29 vinden er
werkzaamheden aan de rotondes
voor de N345 Rondweg Voorst
plaats. Voor deze werkzaamheden
is het noodzakelijk om de Rijksstraatweg gedeeltelijk af te sluiten
in de nacht van 10 op 11 juli (van
19.00 uur tot 06.00 uur) en de gehele Rijksstraatweg op 20 juli vanaf 19.00 uur tot 23 juli 06.00 uur.

Zuidelijke rotonde
In de avond en nacht van 10 op
11 juli wordt het asfalt op de
zuidelijke rotonde ter hoogte
van Radstaake aangebracht. In
de voorgaande nacht worden al
voorbereidingen getroffen voor
deze werkzaamheden. Hiervoor
sluit aannemingsbedrijf Liebregts

de Rijksstraatweg gedeeltelijk af
en worden er voor de veiligheid
verkeersregelaars ingezet om het
verkeer in goede banen te leiden.
De werkzaamheden vinden plaats
tussen 19.00 uur en 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 Voorsterbeek 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

Uitnodiging lancering online dorpsplein
54). De aanliggende bedrijven en Op vrijdag 29 juni 2018 lancewoningen blijven wel bereikbaar. ren de dorpscontactpersonen
en vrijwilligers van Voorst, TerVragen? Neem gerust contact wolde, Klarenbeek, Wilp-Achterop met aannemingsbedrijf Lie- hoek, Wilp en Posterenk, samen
bregts,
Petra
Raemaekers: met IJsseldal Wonen, Mens en
Welzijn en de gemeente Voorst
06-39 70 30 52.
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

Inloopspreekuur Stadsbank tijdelijk op maandag
Op donderdag 28 juni en donderdag 5 juli is er geen inloopspreekuur van de Stadsbank
Apeldoorn in Twello. Het inloopspreekuur is in deze periode op maandagmorgen 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: 055-58 02 000
en vraag naar het team schuldhulpverlening van de Stadsbank.
De Stadsbank is gevestigd in
het Activerium in Apeldoorn.
Het adres daarvan is: Deventerstraat 46 in Apeldoorn.

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
Locatie
De vrijwilligers en sprekers u van harte uit om ook in uw
staan vrijdag 29 juni op het dorp het initiatief op te pakken
voor deelname aan het online
Dorpsplein in Twello.
dorpsplein. Wij helpen u graag
hiermee!
Online dorpsplein
Het online dorpsplein is een
community platform. Dit plat- Graag tot ziens op het Dorpsform wordt geheel gecoördi- plein in Twello op vrijdagmidneerd door (vrijwillige) dorps- dag 29 juni!
supporters. Deze supporters Meer informatie: Bas van den
stimuleren inwoners en organi- Hoogen, b.vandenhoogen@
saties om actief mee te doen en voorst.nl

CRO-Teuge vergadert 27 juni

trouwen

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

in voorst

www.voorst.nl

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

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

