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Raadsvergadering 28 oktober 2019

Op maandag 28 oktober 2019 heeft de gemeenteraad vergaderd. Het audioverslag van deze 
vergadering is af te luisteren in het raadsinformatiesysteem Politiek Portaal via 
voorst.raadsinformatie.nl.  In de kalender klikt u op de gewenste datum. Hier staan ook de 
genomen besluiten. Aan het begin van de vergadering zijn door alle fracties algemene financiële 
beschouwingen op het jaar 2020 uitgesproken. Deze vindt u ook in het raadsinformatiesysteem bij de 
raadsvergadering van 28 oktober 2019. Voor vragen over Politiek Portaal kunt u contact opnemen met 
de griffie via 0571-27 93 87.

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. Het adres van de raad is: raad@voorst.nl  of Postbus 9000, 7390 
HA Twello. Twitter: @RaadVoorst.

Vergaderingen en bijeenkomsten:   
maandag 11 november 19.30 uur raadsvergadering gemeentehuis Twello
maandag 2 december 19.30 uur ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
maandag 16 december 19.30 uur raadsvergadering gemeentehuis Twello

Informatie
Heeft u vragen? Hiervoor kunt u terecht bij raadsgriffier, Bernadette  Jansen 0571- 27 92 17 en  
locogriffier, Dini Vriezekolk 0571-27 93 87.
Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties. 
De gegevens vindt u op internet: voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden/  en hieronder:
• Robert Bosch, fractievoorzitter Gemeente Belangen, via r.bosch@voorst.nl  / 06-55 53 21 13
• Gerrit Schimmel, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, via g.schimmel@voorst.nl / 06-22 37 82 24
• Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, via b.visser@voorst.nl / 06-53 87 71 61
• Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA, via b.vandezedde@voorst.nl  / 06-53 67 85 62
• Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, via p.jonkman@voorst.nl 
• Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, via a.jansen@voorst.nl / 06-50 66 66 01
• Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann,  via m.suelmann@voorst.nl / 06-37 31 54 22

Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer informatie over de raadsleden.

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. 

Nationale Duurzame Huizen Route op 
2 en 9 november

Op 2 en 9 november is er de  
Nationale Duurzame Huizen 
Route. Woningeigenaren zetten 
dan de deuren open om ervarin-
gen te delen over het verduur-
zamen van de woning. 

Informatie en inspiratie
Voor veel mensen is het 
energiezuinig maken van hun 
woning een stappenplan waar 
zij langere tijd mee bezig zijn 
en waar veel keuzes bij komen 
kijken. Wel die warmtepomp 
aanschaffen of toch even 
wachten tot er iets nieuws 
op de markt komt? Wachten 
op een wijkaanpak of zelf al 
beginnen?
Het bezoeken van een woning 
tijdens de Nationale Duurzame 
Huizen Route op 2 en 9 novem-
ber kan een goede eerste stap 
zijn om kennis op te doen. Huis-
eigenaren stellen dan gastvrij 
hun woning open en vertellen 

graag over hun aanpak en welke 
keuzes zij gemaakt hebben. In 
de afgelopen jaren hebben al 
duizenden mensen woningen 
bezocht en op deze manier 
waardevolle en onafhankelijke 
informatie gekregen.

Aanmelden
Vanaf oktober is op 
duurzamehuizenroute.nl te zien 
welke woningen te bezoeken 
zijn tijdens de Nationale Duur-
zame Huizen Route. Inschrijven 
is verplicht. Er zijn geen kosten 
aan verbonden. In 2018 waren 
veel huizen volgeboekt. Vroeg 
inschrijven is een aanrader want 
vol is vol!

Win een weekendje België
Stelt u uw huis open op zaterdag 
2 en 9 november of gaat u zelf 
op bezoek? Dan maakt u kans 
op een weekendje weg in een 
duurzame B&B in België.  ■

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 voor-
schriften, 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.

bekendmakingen
Week 44: 30-10-2019

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Bekendijk 3 in Terwolde Verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend* Z-19-07908_2019-73287

Breede Goorstraat 5 in Twello Tijdelijk verkopen kerstbomen van 30 november 2019 t/m  
16 december 2019

Vergunning verleend* BW-2019-0227

Door Klarenbeek Winterwandeling op 25 januari 2020 van 18.30-23 uur Vergunning verleend* BW-2019-0224

Dorpsplein in Twello Sinterklaasintocht op 16 november 2019 van 13-15.30 uur Vergunning verleend* BW-2019-0214

Heegsestraat 7 in Terwolde Verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend* Z-19-08345_2019-74234

Kerkstraat 35 in Wilp Brocante markt op 7 december 2019 van 10-13 uur Vergunning verleend* BW-2019-0228

Schoolstraat 14 in Voorst Sinterklaasintocht 2019 op 16 november 2019 van 14-17 uur Vergunning verleend* BW-2019-0226

Verlengde Broekstraat 7 in Klarenbeek Verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend* Z-19-08271_2019-73670
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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

* 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 kunt u bellen met 
0571-27 99 11. Omdat een be-

zwaarschrift geen schorsende 
werking heeft, kan tevens een 
verzoek tot een voorlopige voor-
ziening 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. 

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst  
Veluwe IJssel (OVIJ)

Vastgesteld Z-19-08633_2019-75087

Milieumelding

Leemsteeg 8 in Wilp Veranderen dierenbestand Melding ontvangen SXO-2019-0907/ 
Z-MELD840-2019-001280

Westererf 15-17 in Nijbroek Realiseren gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen Melding ontvangen Z-HZ_MGBBI-2019-0016

Omgevingsvergunning

Bandijk 20A in Terwolde Verbouwen schuur tot woning Vergunning verleend* SXO-2019-0832

Bloemenksweg in Voorst Kappen afstervende berken Aanvraag ontvangen SXO-2019-1029

Bongerdskamp 11 in Voorst Herbouwen schuur Aanvraag ontvangen SXO-2019-1033

Bottenhoekseweg 9 in Teuge Verbouwen woonboerderij Proceduretermijn verlengd SXO-2019-0782

Burgemeester van der Feltzweg 106 in Twello Realiseren aanbouw achterzijde woning Aanvraag ontvangen SXO-2019-1032

Burgemeester van der Feltzweg 84 in Twello Legaliseren diverse gebouwen Aanvraag ontvangen SXO-2019-1016

Burgemeester van der Feltzweg 86 in Twello Renoveren schuur met veranda en kippenhok (legalisatie) Aanvraag ontvangen SXO-2019-1026

Dalkweg, kavel 2 in Klarenbeek Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2019-1024

Doornweerdstraat 23 in Twello  
(Voorst - Q - 403)

Ophogen perceel grasland Aanvraag ontvangen SXO-2019-1035

Dorpsstraat 17 I t/m IV in Twello Uitbreiden verdieping en uitbreiden aantal appartementen tot 
8 stuks

Proceduretermijn  
opgeschort

SXO-2019-0644

Leemsteeg 8 in Wilp Wijzigen dierenbestand Vergunning verleend* SXO-2019-0907/ 
Z-MELD840-2019-001280

Melkleenweg 3 in Terwolde Bouwen kapschuur en plaatsen zonnepanelen Aanvraag ontvangen SXO-2019-1030

Molenveld 11 in Twello Uitbreiden woning Vergunning verleend* SXO-2019-0820

Piet Heinstraat 17 in Twello Verbouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2019-1023

Vaassenseweg 8 in Terwolde Bouwen werktuigenberging Vergunning verleend* SXO-2019-0847

Zonnenbergstraat 45 in Wilp Plaatsen ander type luchtwasser met dezelfde  
reductiepercentages

Aanvraag ontvangen SXO-2019-1034

Sloopmelding

Abraham Crijnssenstraat 10 in Twello Verwijderen asbesthoudende materialen uit woning Melding ontvangen SXO-2019-1022

Dorpsstraat 36 in Wilp Verwijderen asbest Melding ontvangen SXO-2019-1031

Hombrakensepad 6 in Wilp Verwijderen asbesthoudend garagedak Melding ontvangen SXO-2019-1021

Molenstraat 14 in Twello Verwijderen asbesthoudend dak Melding ontvangen SXO-2019-1019

Mozartstraat 104 in Twello Verwijderen asbest ventilatiekanaal in badkamer Melding ontvangen SXO-2019-1037

Polveensweg 25 in Klarenbeek Verwijderen asbest Melding ontvangen SXO-2019-1038

Rijksstraatweg 106 in Voorst Uitvoeren sloopwerkzaamheden en verwijderen asbest na 
brand

Melding ontvangen SXO-2019-1025

Tijdelijke verkeersmaatregel

Dorpsstraat, vanaf Van Ghentstraat tot  
Marktstraat op 16 november 2019 van  
8-16 uur en gedeelte Stationsplein van  
13-14.15 uur in Twello

Afsluiten voor alle verkeer Besluit genomen* BW-2019-0214

Landelijke onderwijsstaking

Woensdag 6 november is er een 
landelijke staking van het basis- 
en voortgezet onderwijs. Reist 
uw kind met PlusOV naar en 
van school? Of doet uw school 
mee aan de staking? Dan vraagt 
PlusOV u vriendelijk om dit zo 
spoedig mogelijk aan hen door 
te geven om te voorkomen dat 
leerlingen op woensdag 6 no-
vember naar en van school wor-
den vervoerd terwijl er geen les-
sen zijn.

Daarnaast willen de chauffeurs 
graag weten welke kinderen 
wel of niet op 6 november met 
PlusOV meereizen. 

Oproep aan scholen
PlusOV roept de scholen op om 
zo snel mogelijk naar info@
plusov.nl te mailen of uw school 
meedoet aan de staking. Ook 
voor uw eigen leerlingen is dit 
belangrijk om te weten. 

Oproep aan ouders en 
verzorgers
Informeer op tijd of de school van 
uw kind meedoet aan de staking. 
Laat het PlusOV zo snel moge-

lijk weten wanneer uw kind op 
6 november geen vervoer nodig 
heeft: info@plusov.nl of telefo-
nisch tussen 6.30 uur ’s morgens 
en 22.00 uur ’s avonds 088-758 
76 55.

U hoeft niets door te geven als 
de school van uw kind niet mee-
doet aan de staking. PlusOV ver-
voert uw kind dan op woensdag 
6 november volgens het normale 
schema. www.voorst.nl
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