voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

bekendmakingen
Week 31: 31-07-2019

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.

Adres/Locatie

Onderwerp

Status

Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Avervoordseweg 32 in Terwolde

Fancy fair op 4 oktober 2019 van 15-21 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0175

Broekstraat tegenover huisnr. 37 in Klarenbeek

Kermis op 16 augustus 2019 van 14-1.30 uur, op 17 augustus
2019 van 10-1.30 uur en op 18 augustus 2019 van
10-23.30 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0163

de Windvang 21 in Voorst

Verjaardagsfeest op 24 augustus 2019 van 19-1 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0177

Dorpsplein (rondom) in Twello

Zomerbraderie op 15 augustus 2019 van 12-18 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0176

Dorpsplein in Twello

Openlucht bioscoop op 7 augustus 2019 van 19-23 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0172

Fokkerstraat 50 in Teuge

Dorpsfeest op 13 september 2019 van 18.30-1 uur,
14 september 2019 van 13-1 uur en 15 september 2019
van 13-19.30 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0145

Kruisdwarsweg in Twello

Buurtbarbecue op 31 augustus 2019 van 15-24 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0174

Rijksstraatweg 89 in Wilp

Openlucht bioscoop op 13 september 2019 van 21-23.30 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0167

Maatwerkvoorschrift geen vetafscheider nodig

Stellen maatwerkvoorschriften

Z-MAATWERK-2019-000818

Maatwerkvoorschriften
Wilhelminaweg 2 in Voorst
Omgevingsvergunning
Bonenakker 84 in Twello

Uitbreiden bijgebouw

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0726

Burgemeester van der Feltzweg 36 en 36A in
Twello

Verbouwen en uitbreiden bijgebouw

Vergunning verleend (revisie)*

SXO-2019-0081

Dijkhofstraat 14 in Twello

Kappen boom

Vergunning verleend*

SXO-2019-0705

Ennestraat 31 in Steenenkamer

Bouwen houten schuur

Vergunning verleend (revisie)*

SXO-2018-1005

Grotenhuisweg 59 in Wilp

Vergroten buitenrijbaan

Vergunning verleend

SXO-2018-0994

Korte Kruisweg 3 in Nijbroek

Bouwen hooiberg

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0729

Melkleenweg 3 in Terwolde

Bouwen woning met schuur

Vergunning verleend*

SXO-2019-0693

Molenallee 23 in Wilp

Bouwen opslagloods

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0735

Molenveld 9 in Twello

Plaatsen dakkapel

Vergunning geweigerd

SXO-2019-0691

Rijksstraatweg 53 in Wilp

Bouwen woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0736

Rijksstraatweg 75 in Twello

Kappen 4 eiken

Vergunning geweigerd

SXO-2019-0677

Twelloseweg 1A in Steenenkamer

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (in relatie tot Proceduretermijn verlengd*
handhavingstraject)

SXO-2019-0606

Vaassenseweg 30 in Nijbroek

Kappen esdoorn

SXO-2019-0730

Aanvraag ontvangen

Veilingstraat 10 in Twello

Plaatsen tijdelijke accommodatie voor extra klaslokalen

Vergunning verleend*

SXO-2019-0558

Wijkseweg 17 in Terwolde

Bouwen bijgebouw

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0742

Wilhelminaweg 11 in Voorst

Kappen 4 bomen

Vergunning gedeeltelijk
verleend en gedeeltelijk
geweigerd*

SXO-2019-0670

Sloopmelding
Burgemeester van der Feltzweg 64 in Twello

Verwijderen asbest

Melding ontvangen

SXO-2019-0743

Molenallee 23 in Wilp

Slopen bijgebouwen

Melding ontvangen

SXO-2019-0734

Diverse wegen in Klarenbeek

Diverse verkeersmaatregelen op 12 augustus 2019 vanaf
12 uur t/m 20 augustus 2019 tot 9 uur

Besluit genomen*

BW-2019-0163

Dorpsstraat (tussen Marktstraat en
Van Ghentstraat) in Twello

Afsluiten voor alle verkeer op 7 augustus 2019 van 19-23 uur

Besluit genomen*

BW-2019-0172

Dorpsstraat (tussen Marktstraat en
Van Ghentstraat) in Twello

Afsluiten voor alle verkeer op 15 augustus 2019 van 10-18 uur Besluit genomen*

BW-2019-0176

Kruisdwarsweg (tussen het Cruse en
Parkelerweg) in Twello

Afsluiten voor alle verkeer op 31 augustus 2019 vanaf 12 uur
t/m 1 september 2019 tot 12 uur

BW-2019-0174

Tijdelijke verkeersmaatregel

* 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

Besluit genomen*

schorsende werking heeft, kan
ook een verzoek tot een voorlopige voorziening worden
gericht aan: de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Gelderland, Afdeling Bestuurs-

recht, Postbus 9030, 6800 EM
Arnhem.
■ De balie VROM is op werkdagen geopend van 8.30 uur
tot 12.15 uur, 0571-27 93 37.

voorstwijzer
Doe mee met Burendag op 28 september!

Maak de omgeving van kinderen rookvrij

de buurt. In 2019 vindt Burendag uitnodigingen te maken.
plaats op zaterdag 28 september.

Burendagpakket

Elk jaar is er Burendag! Een dag
waarop buren gezellig samen
komen en waarbij veel mensen
iets goeds doen voor elkaar en

Doet u met uw buurt mee aan
Burendag? Plaats dan op tijd een
aanvraag. De financiële vergoedingen zijn ondertussen vergeven, maar iedereen die vóór 1
september een activiteit aanmeldt
ontvangt een Burendagpakket
(zolang de voorraad strekt).
Kijk op burendag.nl voor meer
informatie. Hier staat ook een
handig stappenplan voor de organisatie van uw burendag en de
mogelijkheid om persoonlijke

Overzicht activiteiten

Benieuwd welke buurten in onze
gemeente dit jaar meedoen aan
Burendag? Neem dan een kijkje
op kijkindekernen.nl , het digitale dorpsplein van de gemeente
Voorst.
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en bevordert zo
contact en verbinding tussen
groepen mensen. Rondom de
jaarlijkse Burendag werkt het
Oranje Fonds samen met Douwe
Egberts. ■

Kinderen zijn extra kwetsbaar
voor de schadelijke gevolgen van
tabaksrook. En als kinderen zien
dat anderen roken, is de kans groter dat ze zelf ook gaan roken. Om
kinderen te beschermen tegen tabaksrook is het belangrijk dat de
omgeving van kinderen rookvrij
is. Daarom is de actie ‘rookvrij
kinderspel’ op rookvrij.nl gestart,
want er zijn nog honderden plekken waar gerookt wordt waar kinderen bij zijn.

ke sportvelden, speelplekken en
schoolpleinen in uw buurt rookvrij
moeten worden. Hiermee geeft u
een duidelijk signaal af. Hoe meer
mensen tekenen, des te makkelijker het wordt om beheerders/bestuurders te overtuigen. Zo gaan
we met zijn allen op weg naar een
Rookvrije Generatie! ■

Samen kunnen we dat
veranderen

Geef via www.rookvrij.nl aan wel-
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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

