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bekendmakingen
Week 34: 21-08-2019

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.

* Tegen de genoemde toestem-
mingverlening door het college 
van burgemeester en wethou-
ders 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 voorlo-
pige voorziening worden gericht 
aan: de Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Gelderland, 
Team bestuursrecht, Postbus 

9030, 6800 EM Arnhem.

• De balie VROM is op werk-
dagen 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

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Wadi achter Plesmanstraat 20-22 in 
Teuge

Buurtfeest Park van Teuge op 25 augustus 2019 van 14-22 uur Vergunning verleend* BW-2019-0185

Milieumelding

Veluwsedijk 33 in Nijbroek Bouwen werktuigenberging voor agrarisch loonbedrijf Melding ontvangen Z-MELD840-2019-001060

Omgevingsvergunning

Baron van Wijnbergenlaan 12A in Voorst Gebruiken accommodatie in afwijking van bestemmingsplanregels Vergunning verleend* SXO-2019-0749

Bekendijk 24 in Terwolde Vervangen schuur Aanvraag ontvangen SXO-2019-0794

Binnenweg 39 in Voorst Realiseren opbouw op bestaande aanbouw Aanvraag ontvangen SXO-2019-0816

Bloemenksweg 39 in Voorst Verlengen van verleende vergunning uit 2017 voor tijdelijk wijzigen 
bedrijfsactiviteiten

Vergunning verleend* SXO-2019-0750

Doornweerdstraat in Twello Aanleggen voet-/fietspad Vergunning verleend* SXO-2019-0757

Engelenburgstraat 18 in Twello Bouwen emballagehal met tijdelijke instandhoudingstermijn Vergunning verleend* SXO-2019-0760

Kerkstraat 11 in Terwolde Kappen esdoorn Aanvraag ontvangen SXO-2019-0808

Kleine Enkweg 4 in Voorst Bouwen bedrijfswoning met tuinhuisje Aanvraag ontvangen SXO-2019-0798

Kopermolenweg 14 in Klarenbeek Herbouwen veldschuur Aanvraag ontvangen SXO-2019-0819

Koppelstraat 57 in Twello Uitbreiden winkel Proceduretermijn verlengd SXO-2019-0543

Kruisweg 25 in Twello Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2019-0818

Lindelaan 14 in Twello Bouwen woning Vergunning verleend* SXO-2019-0638

Middendijk 42A in Nijbroek Bouwen stalen draagconstructie voor zonnepanelen Proceduretermijn verlengd SXO-2019-0632

Molenveld 11 in Twello Uitbreiden woning Aanvraag ontvangen SXO-2019-0820

Terwoldseweg 1 in Twello Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2019-0805

Westererf in Nijbroek Bouwen 4 woningen Proceduretermijn verlengd SXO-2019-0616

Sloopmelding

Rijksstraatweg 104 in Voorst Verwijderen asbesthoudende materialen uit garage Melding ontvangen SXO-2019-0804

Subsidieaanvragen monumenten weer vanaf 2020 mogelijk

Er wordt volop gewerkt aan het on-
derhoud van erfgoed en dat merken 
we ook aan de hoeveelheid aanvra-
gen voor een subsidie. Meerdere 
eigenaren van monumenten ontvin-
gen een subsidie van de gemeente 
Voorst aangevuld met een bijdrage 
van de provincie. De bodem van het 
beschikbare subsidiepotje van 2019 
is nu bereikt. Vanaf 2020 is het weer 
mogelijk voor eigenaren van monu-
menten om een nieuwe aanvraag 
voor subsidie in te dienen. 

De subsidie blijkt ook dit jaar weer 
een belangrijke stimulans te zijn 
voor het onderhoud en de restaura-
tie van gemeentelijke monumenten. 
Deze subsidie is vooral bedoeld voor 
specifieke zaken die behoren bij een 
monument, denk hierbij aan snijvoe-
gen of het herstel van ornamenten. 
Meer informatie: voorst.nl/wonen/
ruimtelijke-ontwikkeling-bouwen-
en-wonen/monumenten-cultuur-
historie/praktische-informatie-over-
monumenten/


