voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

bekendmakingen
Week 35: 28-08-2019

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
Vollehandsweg 9 in Terwolde

Verbranden kap- en snoeihout

Ontheffing verleend*

Z-19-06821_2019-60434

Wellerweg 6A in Nijbroek

Verbranden kap- en snoeihout

Ontheffing verleend*

Z-19-06783_2019-60272

Zuiderstraat 2 in Steenenkamer

Verbranden kap- en snoeihout

Ontheffing verleend*

Z-19-06747_2019-60273

Bongerdskamp 11 in Voorst

Plaatsen zonnepanelen

Proceduretermijn verlengd SXO-2019-0692

Dorpsstraat 17 I t/m 17 IV in Twello

Uitbreiden verdieping en aantal appartementen tot 8 stuks

Proceduretermijn verlengd SXO-2019-0644

Koppelstraat 57 in Twello

Uitbreiden winkel

Vergunning verleend*

SXO-2019-0543

Rijksstraatweg 168 in Voorst

Realiseren parkeerplaats met uitweg

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0823

Stationsstraat 60 in Twello

Realiseren wooneenheid

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0822

Zwarte Kolkstraat 41 in Wilp

Plaatsen reclamebord

Proceduretermijn verlengd SXO-2019-0661

Stellen maatwerkvoorschrift vetafscheider

Vergunning verleend*

Omgevingsvergunning

Wet milieubeheer
Nijverheidsstraat 5A 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

Bescherm jezelf en anderen met een vaccinatie
Jeugdigen in de gemeente Voorst
geboren in 2010, worden uitgenodigd om een vaccinatie tegen
BMR/DTP te halen. En meisjes geboren in 2006, worden uitgenodigd om een vaccinatie tegen HPV
te halen. Zij krijgen hiervoor een
uitnodiging van het RIVM per post
op hun huisadres. De gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD
Noord- en Oost-Gelderland)
voert de vaccinaties uit.

Herhalingsoproep

Meisjes, geboren in 2002 en 2003
die nog geen vaccinatie tegen
HPV gehaald hebben, krijgen een
herhalingsoproep om deze alsnog te halen. Ook jongeren die de
vaccinatie tegen meningokokken
ACWY nog niet gehaald hebben,

krijgen een herhalingsoproep.

Waar en wanneer

De vaccinaties zijn op donderdag
19 september van 14.00 uur tot
17.00 uur in Sporthal Jachtlust,
Jachtlustplein 11 in Twello.

Waarom ook alweer?

Een vaccinatie beschermt je tegen
ernstige en besmettelijke infectieziektes. Veel van deze ziektes
kennen we nu bijna niet meer.
Met een vaccinatie bescherm je
niet alleen jezelf, maar ook anderen. Bijvoorbeeld ernstig zieken
en baby’s die (nog) niet gevaccineerd kunnen worden. Zo zorgen we er samen voor dat infectieziekten geen kans krijgen in
Nederland.

9030, 6800 EM Arnhem.

•De balie VROM is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot
12.15 uur, 0571-27 93 37.

Zonnepanelen op uw bedrijfsdak?
Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie over vaccineren? Betrouwbare informatie over vaccineren en
de afzonderlijke vaccinaties vind
je op rijksvaccinatieprogramma.
nl . En elke werkdag tussen 8.00
uur en 12.00 uur is het mogelijk
te bellen met Jeugdgezondheid
van de GGD via 088 - 443 31 00
(voor 4-18 jarigen). Vragen over
vaccinaties van kinderen van 0-4
jaar? Neem dan contact op met
de Jeugdgezondheidszorg Verian Enkele bedrijven op bedrijventerin Twello.
rein Engelenburg in Twello hebben
samen met een energieadviseur de
Vaccinatie gemist
mogelijkheden bekeken voor het
Ben je nog geen 18 jaar, heb je plaatsen van in totaal 1,4 hectare
een vaccinatie gemist en wil je die zonnepanelen op hun bedrijfsdaalsnog halen? Neem dan contact ken. Voor elk bedrijf wordt nu een
op met de GGD. ■
geschikte businesscase gemaakt.
Het zou mooi zijn als er meer bedrijven dit initiatief nemen voor een
zonnedak. In dit artikel leest u meer
over de verschillende mogelijkheden die hiervoor zijn.

Zonnepanelen op uw woning?
De energiecoöperatie EnergieRijk Voorst heeft op dit moment een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen van
het Solar Edge systeem. Hierbij
ontvangen inwoners van de gemeente Voorst 10% korting per
paneel, via de Zonnige Zomeractie Zonnepanelen, op full-

schorsende werking heeft, kan
ook een verzoek tot een voorlopige voorziening worden gericht
aan: de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank Gelderland,
Team bestuursrecht, Postbus

Z-MAATWERK-2019-000853

black panelen met optimizers.
Het Solar Edge systeem is per
paneel geschakeld waardoor
de panelen ook energie blijven
opwekken als er schaduw op
het paneel valt. Aanmelden via
energierijkvoorst.nl/zonnigezomeractie-zonnepanelen of
055-20 48 932. ■

Verzilver uw dak

Het zonne-energieprogramma
‘Verzilver uw dak’ is een initiatief
van de provincie Gelderland voor
ondernemers met een grootverbruikersaansluiting (>3x80A). De
provincie werkt samen met het
adviesbureau DOORadvies om u
zoveel mogelijk te ondersteunen. Als u zich nu inschrijft voor
het programma ‘Verzilver uw dak’

dan krijgt u kosteloos inzicht in
de technische en financiële mogelijkheden voor het plaatsen van
zonnepanelen op uw bedrijfsdak.
Bedrijven met een grootverbruikersaansluiting melden zich aan
via DOG@dooradvies.nl of 054520 17 58.

Groeiversneller Zon

Heeft u al een SDE+ subsidie? In dat
geval moet u aan een aantal eisen
voldoen om de subsidie definitief
te verzilveren. De voucherregeling
Groeiversneller Zon helpt u daarbij.
Met dit voucher schakelt u hulp in
voor bijvoorbeeld dakbelastingberekeningen of advies in het keuzeproces voor huur, koop of lease.
Het is mogelijk om een voucher aan
te vragen voor maximaal 50% van
het totaalbedrag voor minimaal
€ 1.000 en maximaal € 5.000. Meer
informatie: oostnl.nl/zon

Energiecoach

Wilt u zich eerst oriënteren op
energiebesparing? Weet u niet of
u een kleinverbruik- of grootverbruikersaansluiting heeft? Of wilt
u meer weten over de wettelijke
verplichtingen? Vraag gratis en
vrijblijvend via energierijkvoorst.
nl/afspraak-met-wooncoach een
gesprek aan met een energiecoach!
De vrijwillige energiecoach helpt u
graag op weg, hij is op de hoogte
van de verschillende regelingen. ■

voorstwijzer
Eenmalige kans op supersnel internet in de buitengebieden
In de buitengebieden van de gemeente Voorst, waar nu een coaxkabel ligt, is een eenmalige
kans op supersnel en betrouwbaar internet door middel van de
aanleg van glasvezel. Hiervoor is
het wel nodig dat minimaal 35%
van de bewoners in het buitengebied voor 30 september 2019 ‘ja’
zegt tegen glasvezel én een abonnement afsluit bij één van de zes
dienstaanbieders. Om de bewoners goed te informeren over dit
initiatief van Stichting Breedband
Noord Veluwe en de plaatselijke

belangenverenigingen organiseren
zij samen twee informatieavonden:
op 10 september in Wilp-Achterhoek en op woensdag 11 september in Terwolde. Wethouder Harjo
Pinkster hoopt dat zoveel mogelijk
bewoners van het buitengebied de
informatieavond bezoeken zodat
zij over voldoende informatie beschikken om de juiste beslissing te
nemen nu die mogelijkheid er is.

de kernen wonen hebben nog niet
eerder de mogelijkheid gehad om
voor glasvezel te kiezen. Hier ligt
nu nog een coaxkabel waar ook
nog niet alle woningen op aangesloten zijn. De verwachting is dat
de hoeveelheid data in de komende
jaren sterk toeneemt. De verbindingen met coax worden slechter
door problemen met de snelheid.
Met glasvezel komt er een snelle
en betrouwbare verbinding met de
Verbindingen nog niet op- buitenwereld. En dat is goed voor
timaal
de leefbaarheid en vitaliteit van het
De bewoners die in de randen rond buitengebied.

Informatieavonden

Voor de bewoners in de randen
rond de kernen Klarenbeek, WilpAchterhoek, Posterenk, Wilp en
Voorst:
• Dinsdag 10 september in Boerderij Den Hoek, Leemsteeg 23 in
Wilp-Achterhoek.
Voor de bewoners in de randen
rond de kernen Nijbroek, Terwolde, Steenenkamer en (de noordzijde van) Twello:
• Woensdag 11 september in
Dorpshuis d’Olde Schole, Vaassenseweg 3A in Terwolde.

Beide informatieavonden starten om 20.00 uur, de inloop is
vanaf 19.30 uur. Tijdens deze
avond worden de verschillende
mogelijkheden op een rij gezet,
de dienstenaanbieders zijn aanwezig om u te informeren en er
is de mogelijkheid om vragen te
stellen.
Meer informatie: glasvezelbuitenaf.nl (deelgebied Veluwe Oost
– fase 2). Zie ook de advertentie
van Glasvezel buitenaf elders in
deze krant. ■
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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

