voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

Aanslagbiljet gemeentebelasting

gemeenteraad
 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:
maandag 11 februari 19:30 uur
maandag 18 maart 19:30 uur
maandag 1 april 19:30 uur

Raadsvergadering
Ronde-tafelgesprekken
Raadsvergadering

gemeentehuis Twello
gemeentehuis Twello
gemeentehuis Twello

Informatie
Hebt u vragen? Hiervoor kunt u terecht bij 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
Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer informatie over de
raadsleden.

Vanaf dinsdag 12 februari valt
het aanslagbiljet voor gemeentebelastingen op de deurmat. Bent
u aangesloten op MijnOverheid,
dan ontvangt u het digitale aanslagbiljet eerder, namelijk vanaf
maandag 11 februari. Het aanslagbiljet wordt verstuurd door
Tribuut, het belastingcentrum
voor alle inwoners, bedrijven en
instellingen van de gemeenten
Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst
en Zutphen. Tribuut verzorgt
het opleggen en innen van alle
gemeentelijke belastingen voor
deze gemeenten. Evenals de
waardering van onroerende zaken volgens de Wet Waardering
Onroerende Zaken (WOZ).

Klopt uw aanslagbiljet
niet?
Wie denkt dat de WOZ-waarde
of andere zaken op het aanslagbiljet niet kloppen, kan contact
opnemen met medewerkers van
Tribuut. Zij beantwoorden vragen en zorgen dat eventuele
onjuistheden, bijvoorbeeld in
de vastgestelde WOZ-waarde, zo
snel mogelijk worden hersteld.

Formeel bezwaar maken is dan
niet meer nodig. Kijk voor actuele informatie op www.tribuut.nl
hier staan ook de antwoorden op
veel gestelde vragen.

MijnTribuut
www.tribuut.nl biedt de mogelijkheid om met DigiD in te loggen op een persoonlijke MijnTribuut pagina. Bijvoorbeeld om
een taxatieverslag op te vragen,
om automatische incasso aan te
vragen of stop te zetten, of om
uw rekeningnummer te wijzigen.

Bereikbaarheid Tribuut
Tribuut is van maandag tot en
met donderdag van 08.30–17.00
uur en op vrijdag van 08.30–
12.30 uur telefonisch bereikbaar
op 055 580 22 22. Een e-mail
stuurt u naar info@tribuut.nl.

Van Gogh Highlights

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.

Verkiezingen op woensdag 20 maart
Op woensdag 20 maart zijn in Nederland de verkiezingen van de
Provinciale Staten en van de Waterschapsbesturen. In dit artikel
informeren we u over de documenten die u nodig heeft om te
stemmen.

Stempas en identiteitsbewijs
U ontvang voor de verkiezing een
stempas, als u kiesgerechtigd
bent. De stempas is het bewijs dat
u mag stemmen. Naast de stempas moet u ook uw identiteitsbewijs meenemen naar het stembureau.

Stemmen bij volmacht

zelf te stemmen? Dit is geen probleem (ook al is het volmachtgedeelte op de achterzijde van uw
stempas ingevuld).

schap, kijk op www.waterschappen.nl in welk waterschap u
woont en welke plaatsen onder
hetzelfde waterschap vallen.

Schriftelijke volmacht
Wilt u iemand machtigen voordat
u uw stempas ontvangen heeft?
Of wilt u iemand machtigen die
in een andere gemeente als u
kiesgerechtigd is? Vraag dan met
het speciale formulier op www.
voorst.nl/verkiezingen een schriftelijke volmacht aan. De aanvraag
voor een schriftelijke volmacht
moet uiterlijk 15 maart 2019 bij
de gemeente binnen zijn. Een
schriftelijke volmacht kan niet ingetrokken worden.

Kiezerspas schriftelijk aanvragen
U vraagt de kiezerspas schriftelijk
aan met het speciale aanvraagformulier op www.voorst.nl/verkiezingen . De aanvraag moet
uiterlijk 15 maart 2019 bij de gemeente binnen zijn.

Bent u op 20 maart niet zelf in de
gelegenheid om te stemmen? Laat
dan iemand anders voor u stem- In een andere gemeente
men door deze persoon een vol- stemmen
macht te verlenen:
Om in een andere gemeente te
stemmen moet u een kiezerspas
aanvragen. Met een kiezerspas
Onderhandse volmacht
Vul de achterkant van uw stempas voor de Provinciale Staten is het
in en geef deze mee aan de per- mogelijk om in elk stembureau
soon die u machtigt. Deze kiezer binnen de provincie Gelderland
moet naast zijn eigen identiteits- te stemmen. Met een kiezerspas
bewijs ook een kopie van uw iden- voor de Waterschapsverkiezing
titeitsbewijs meenemen. Voor- kunt u alleen stemmen in een
waarde is dat de gemachtigde in stembureau dat binnen het wade gemeente Voorst kiesgerech- terschapsgebied ligt waarvoor u
tigd is. Hebt u een onderhandse kiesgerechtigd bent. De grenzen
volmacht gegeven, maar blijkt u van de provincie zijn niet gelijk
toch in de gelegenheid te zijn om aan de grenzen van het water-

Kiezerspas mondeling aanvragen
Tot uiterlijk 19 maart 2019 12.00
uur is het mogelijk om tegen overlegging van de stempas bij Publiekszaken in het gemeentehuis In de Van Goghstraat in Twello
een kiezerspas aan te vragen.
vindt momenteel een klein,
maar bijzonder cultureel proVervangende stempas
ject plaats: Van Gogh HighHebt u geen stempas ontvangen? lights. In de avond en nacht
Bent u uw stempas kwijt of is uw wordt tot 12 februari een briefstempas onbruikbaar geworden? citaat van deze beroemde schilTot 19 november 12.00 uur is het der op de straatstenen gepromogelijk om persoonlijk een ver- jecteerd. Aan de lantaarnpaal
vangende stempas aan te vragen op de hoek van de Frans Halsbij Publiekszaken in het gemeen- straat met de Van Goghstraat is
tehuis. Tot 15 maart 2019 is het daarom tijdelijk een kleine proook mogelijk om schriftelijk met jector gemonteerd.
het aanvraagformulier op www.
voorst.nl/verkiezingen een ver- Het project wordt georganivangende stempas aan te vragen seerd en betaald door het Van
bij Publiekszaken.
Gogh Musuem in Amsterdam

en is te zien in diverse geselecteerde Van Goghstraten, -lanen
en -pleinen in heel Nederland.
Hiermee brengt het museum
onder de aandacht dat Vincent
van Gogh naast een beroemd
schilder, ook een fervent brievenschrijver was. Het briefcitaat dat op dit moment in
Twello is te lezen luidt: “Want
het groote geschiedt niet bij
impulsie alleen en is een aaneenschakeling van kleine dingen die tot elkaar gebragt zijn”.
Meer weten over het project?
Kijk op www.vangoghmuseum.
nl/belicht

voorstwijzer
bekendmakingen
Week 5: 30-01-2019

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/. 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.

Adres/Locatie

Onderwerp

Status

Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Molenallee 12 in Wilp

Posterenkse zondag op 25 mei 2019 van 21-00 uur en
26 mei 2019 van 13-20 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0008

Rijksstraatweg 145 in Voorst

Muziekavond voor genodigden op 13 juli 2019 van 2001 uur

Ontheffingen verleend*

BW-2019-0013

Sleedoorn (evenemententerrein) in Wilp

Bevrijdingsfestival op 5 mei 2019 van 13.30-23 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0001

Binnen het projectgebied worden de kwaliteiten van
het landgoed vergroot qua cultuurhistorische, landschaps- en natuurwaarden en met het toevoegen van recreatieve functies. Ook worden nieuwe functies mogelijk
gemaakt voor een deel van de monumentale (bedrijfs)
gebouwen en met de bouw van vijf nieuwe woningen,
waarvan er al twee zijn gerealiseerd

Overeenkomst gesloten

Z-16-04371_2019-03342

Realiseren nieuwe schuur en verruimen
gebruiksmogelijkheden

Ontwerp

NL.IMRO.0285.20267-OW00

Tijdelijke opslagruimte voor verbreding A1

Melding ontvangen

Z-MELD840-2018-001681

Anterieure overeenkomst
Kopermolenweg 16 in Klarenbeek

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Gravenstraat 27 in Voorst
Milieumelding
Afrit A1 (onderaan) in Twello
Omgevingsvergunning
Avervoordseweg 6 in Terwolde

In gebruik nemen huidige bedrijfswoning als
plattelandswoning

Vergunning verleend*

SXO-2018-1153

Bandijk 20 in Terwolde

Verbouwen woonhuis

Vergunning verleend (revisie)*

SXO-2018-0481

Broekstraat 17 in Klarenbeek

Vervangen kozijnen en plaatsen schuifpui in bijgebouw

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0083

Burgemeester van der Feltzweg 36 en 36A in
Twello

Verbouwen en uitbreiden bijgebouw

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0081

de Hamerslag 40 in Twello

Plaatsen schutting

Vergunning verleend*

SXO-2019-0026

Goeman Borgesiusstraat 62 in Twello

Plaatsen kozijn in uitbouw

Vergunning verleend*

SXO-2018-1199

Grotenhuisweg 59 in Wilp

Plaatsen buitenstallen

Vergunning verleend*

SXO-2018-1151

Holthoevensestraat 4A in Wilp

Legaliseren bestaande schuur

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0059

Kruisvoorderweg 4 in Twello

Legaliseren teelt ondersteunende voorzieningen

Proceduretermijn verlengd

SXO-2018-1171

Plesmanstraat 17 in Teuge

Bouwen helft twee-onder-een-kapwoning en uitweg

Vergunning verleend*

SXO-2018-1228

Plesmanstraat 19 in Teuge

Bouwen helft twee-onder-een-kapwoning en uitweg

Vergunning verleend*

SXO-2018-1229

Rijksstraatweg 59 in Wilp

Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden woning

Vergunning verleend*

SXO-2018-1236

Zonnenbergstraat 36 in Wilp

Vervangen hekwerk

Vergunning verleend*

SXO-2018-1235

Zwanenpad ongenummerd tussen
huisnummers 2 en 2B in Teuge

Bouwen woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0057

Sloopmelding
Burgemeester van der Feltzweg 36 en 36A in
Twello

Slopen praktijkruimte en berging/schuur

Melding ontvangen

SXO-2019-0080

Grotenhuisweg 59 in Wilp

Slopen 2 schuren en verwijderen 1 asbesthoudend
schuurdak

Melding ontvangen

SXO-2019-0082

Hoofdweg 56 in Klarenbeek

Verwijderen asbesthoudend schuurdak en
asbesthoudende materialen uit schuur

Melding ontvangen

SXO-2019-0075

Afsluiten doorgaand verkeer tijdens Posterenkse
zondag op 26 mei 2019 van 11-20 uur

Besluit genomen*

BW-2019-0008

Tijdelijke verkeersmaatregel
Diverse wegen in Wilp
* 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.
 De balie Vergunningen en
Handhaving is op werkdagen
geopend van 8.30 uur tot 12.15
uur, 0571-27 93 37.

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

