Bekendmakingen
Week 37: 13-09-2017

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, indien mogelijk 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
Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Nummer

Gemeente Voorst

Collecte door Jantje
beton van 5 t/m 10 maart
2018
Collecte door Bartimeus
Sonneheerdt van 15 t/m
20 oktober 2017
Straatfeest op 23
september 2017 van 15
uur tot 1 uur
Buurtfeest op 16
september 2017 van 10
tot 24 uur

Vergunning
verleend*

Z-17-02760_201742434

Vergunning
verleend*

Z-17-02476_201743020

Vergunning
verleend*

BW-2017-0188

Vergunning
verleend*

BW-2017-0185

Verkoopactie rookworsten
door EHBO TerwoldeNijbroek op 7 oktober 2017

Vergunning
verleend*

Z-17-02789_201742364

Deventerweg 15 in Terwolde

Plaatsen overkapping

SXO-2017-0778

Kolkweg 21 in Terwolde

Vervangen bijgebouw

Korenmolenweg 10 in Twello

Verbouwen woning

Oude Rijksstraatweg 38 in
Twello
Rijksstraatweg 96 in Twello

Verbouwen/herbouwen
villa (na brand)
Aanleggen in-/uitrit

Schubertstraat/Händelstraat
(kad. TLO E 1367) in Twello
Stinzenlaan 96 in Twello

Kappen iep

Aanvraag
ontvangen
Vergunning
verleend*
Aanvraag
ontvangen
Proceduretermijn
verlengd
Vergunning
verleend*
Aanvraag
ontvangen
Aanvraag
ontvangen
Aanvraag
ontvangen
Melding
ontvangen
Melding
ontvangen
Melding
ontvangen

SXO-2017-0786

Gemeente Voorst

Helmbloem in Twello

Korenmolenweg in Twello

Terwolde en Nijbroek

Omgevingsvergunning

van Hogendorpstraat (kad. TLO
B 6278) in Twello

Kandelaberen twee
esdoorns
Kappen twaalf esdoorns

SXO-2017-0679
SXO-2017-0783
SXO-2017-0687
SXO-2017-0759
SXO-2017-0781
SXO-2017-0777
SXO-2017-0780

Sloopmelding

Kervelstraat 44 t/m 64 (even
nrs.) in Voorst
Korenmolenweg 10 in Twello

Verwijderen asbest uit
woningen
Slopen bijgebouw

Korte Kruisweg 3 in Nijbroek

Slopen twee schuren

Tijdelijke verkeersmaatregel

SXO-2017-0784
SXO-2017-0776

Helmbloem vanaf Stinzenlaan tot Afsluiten voor doorgaand
aan de Aronskelk in Twello
verkeer op 23 september
2017 van 10 tot 24 uur
Korenmolenweg in Twello
Afsluiten voor alle verkeer
op 16 september 2017
van 10 tot 24 uur

Besluit
genomen*

BW-2017-0188

Besluit
genomen*

BW-2017-0185

Besluit
genomen

Z-17-02204_201732559

Verkeersbesluit

Stationsstraat Raccordement
Twello

Besluit tot wijziging van
de verkeerssituatie op de
kruising StationsstraatRaccordement in Twello

Redactie: de onderstaande tekst s.v.p. naast of onder de tabel plaatsen, wel in gele
vlak.
* 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 kunt u bellen
met 0571-27 99 11. Omdat een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft, kan tevens
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.
Maandag 18 september 2017 vindt er een mandaatvergadering van de welstandscommissie
plaats.
Plaats:
Aanvang:

gemeentehuis van de gemeente Voorst,
H.W. Iordensweg 17 in Twello.
10.30 uur

De agenda (met daarin de lijst met te behandelen bouwplannen) wordt bekend gemaakt op
www.voorst.nl en aan de balie Vergunningen en Handhaving. Conform artikel 12 van de
Woningwet is deze vergadering openbaar. Indien u aanwezig wilt zijn, dan horen wij dat
graag van u.
Houdt u er als derde belanghebbende voor de goede orde ook rekening mee dat een
ingediend bouwplan al behandeld kan zijn in een welstandsvergadering.
Woensdag 20 september 2017 vindt er een vergadering van de welstandscommissie plaats.
De vergaderlocatie en de lijst met de te behandelen bouwplannen worden bekend gemaakt
op www.voorst.nl. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Vergunningen en
Handhaving. Conform artikel 12 van de Woningwet is deze vergadering openbaar
De balie Vergunningen en Handhaving is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 12.15
uur, (0571) 27 93 37.

