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Gemeentelijke informatie

Inloopbijeenkomst over verkeersonderzoek 
Twello Noord 
Op donderdagavond 8 september 
2022 tussen 19.30 en 21.30 uur 
organiseren wij in het gemeente-
huis een inloopbijeenkomst over 
het verkeersonderzoek in Twello 
Noord. Tijdens deze bijeenkomst 
geven wij u graag informatie over 
de aanpak van het onderzoek, de 
uitkomsten van nieuwe verkeerstel-
lingen en de geconstateerde knel-
punten in het gebied. Ook laten wij 
aan u de verkeerseffecten van de 
nieuwe woningbouwontwikkeling 
zien, doorgerekend op aangren-
zende wegen en kruispunten. Tij-
dens de bijeenkomst is er natuurlijk 
de gelegenheid om al die informatie 
met ons te bespreken, met ons mee 
te denken over oplossingsrichtin-
gen én om uw reactie te geven.

Aanleiding onderzoek
De gemeenteraad stelde op 7 fe-
bruari 2022 het bestemmingsplan 
‘Nieuw Basselt en Fliertlanden’ vast. 
Daarbij nam de gemeenteraad ook 
de motie ‘Verkeerssituatie Twello 
Noord’ aan. Deze motie kwam voort 
uit zorgen van bewoners uit de 
naastgelegen wijk en omliggende 
straten. De motie draagt het college 
van burgemeester en wethouders 
op om samen met de omgeving te 
onderzoeken hoe we de verkeers-
situatie in Twello Noord kunnen 
optimaliseren en verbeteren. 

Wat doen we met al uw 
inbreng?
Alle informatie en uw suggesties 
en reacties verwerken wij in een 
geanonimiseerd overzicht, waarin 
we aangeven hoe we dit zullen 
betrekken bij het onderzoek. Alle 
inbreng nemen wij mee naar de 
volgende stap in het verkeerson-
derzoek, waarbij wij nagaan welke 
maatregelen en verbeteringen mo-
gelijk zijn om de verkeerssituatie 
in Twello Noord te optimaliseren. 
Wij presenteren die mogelijke 
maatregelen en verbeteringen op 
donderdagavond 29 september 
2022. Daarover volgt later meer 
informatie. De uitkomsten van het 
verkeersonderzoek, inclusief alle 
inbreng uit de samenleving, leg-
gen wij later dit jaar voor aan het 
gemeentebestuur.

Loop binnen wanneer u 
wilt
Wij benadrukken dat de inloopbij-
eenkomst geen vast programma 
heeft. Dit doen wij bewust om 
het bezoek te spreiden, zodat wij 
iedereen goed te woord kunnen 
staan. Tussen 19.30 en 21.30 uur 
kunt u dus binnenlopen in het ge-
meentehuis wanneer u wilt. 

Wees welkom! Wij zien u graag op 
8 september a.s.  ■

De gemeente Voorst geeft dagelijks alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm volledig weer op 
overheid.nl. In de Voorstwijzer leest u als aanvullende service een weekoverzicht van de bekendmakingen/publicaties 
die wij al op overheid.nl hebben geplaatst.

Overzicht
Hieronder leest u het overzicht van de elektronische bekendmakingen/publicaties van maandag 15 augustus 2022 tot 
en met vrijdag 19 augustus 2022.

Bekendmakingen

Week 34: 24-8-2022

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Kruisdwarsweg 32 in Twello Buurtfeest op 27-8-2022 Melding ontvangen BW-2022-0215

Trippestraat 12 in Terwolde Tuinfeest op 10-9-2022 Melding ontvangen BW-2022-0218

Omgevingsvergunning

Bongerdstraat 11 in Steenenkamer Plaatsen dakkapel Aanvraag ontvangen SXO-2022-0452

Buddezand 20 in Wilp Bouwen garage Aanvraag ontvangen SXO-2022-0443

De Riete in Voorst - kad. percelen K289 en 
K630 Voorst

Aanleggen voedselbos Vergunning verleend SXO-2021-0737_NL.IMRO.0285.20317-VS00

Dorpsstraat in Terwolde - kad. perceel 
2654D en 2478D Nijbroek

Bouwen woning Proceduretermijn verlengd SXO-2022-0354

Kasteelweg 15-17 in Wilp Brandveilig gebruiken zorggebouw De Windvang Vergunning verleend SXO-2022-0165

Molenallee 38 in Wilp Plaatsen bord “IJsselvallei Boert en Eet Bewust” Aanvraag ontvangen SXO-2022-0445

Uiverstraat 30 in Teuge Aanleggen inrit Aanvraag ontvangen SXO-2022-0456

Vaassenseweg 22 en 22A in Nijbroek Wijzigen bestemming naar plattelandswoning Vergunning verleend SXO-2022-0347

Winterakoniet 5 in Twello Plaatsen dakkapel Aanvraag ontvangen SXO-2022-0446

Sloopmelding

Bosweg 21 in Klarenbeek Verwijderen asbesthoudende tegellijm uit toilet Melding ontvangen SXO-2022-0454

Enkweg 10A in Wilp Slopen 3 schuren Melding ontvangen SXO-2022-0444

Groen van Prinstererstraat 18 in Twello Verwijderen 2 asbesthoudende buizen zolder Melding ontvangen SXO-2022-0448

Onderhoudswerkzaamheden gemeentelijke wegen 2022

In de periode begin Juli tot en met 
begin Oktober gaat TWW in op-
dracht van de gemeente Voorst 
onderhoudswerkzaamheden uit-
voeren aan asfaltwegen. De vol-
gende werkzaamheden worden 
uitgevoerd:

Vervangen/aanbrengen 
nieuwe deklaag:
	Heegsestraat tussen Zeedijk en         

Ossenkolkweg
	Hazeltweg
	Begraafplaats Terwolde

Vervangen/aanbrengen 
nieuwe deklaag en 
grasbetonstenen:
	Polveensweg
	Verlengde Broekstraat/De Kar 

tussen spoor en Broekstraat
	Woudweg tussen Holthoe-

vensestraat en rotonde

Vervangen/aanbrengen 
nieuwe deklaag en 
bermbeton: 
	Zonnenbergstraat tussen 

Leemsteeg en Tienmorgen

Bakfrezen:
	De Riete bij perceel 75 
	Oyseweg
	Oudhuizerstraat nabij perceel   

19A
	Tiendijkenseweg

	Bandijk bocht bij Matanze
	Meermuidenseweg perceel 5/7
	Gravenstraat nabij perceel 22
	De Kar tussen spoor en 

gemeentegrens
	Zonnenbergstraat zijpoot 

54/56
	Holtweg hoek Voordersteeg
	Geersepad tussen Veluwsedijk 

en Nijbroekse wetering
	Haanstraat bij Zandwal
	Kadijk hoek Middendijk
	Voordersteeg bij perceel 3
	Klokkenkampsweg bij perceel 

20

Aanbrengen slijtlagen en 
bakfrezen:
	Leemsteeg zijpoot 14/20
	Oysedwarsweg zijpoot 1/3
	Groenstraat
	Weerdseweg tussen kom Wilp 

en watergang

De werkzaamheden worden per 
weg/traject uitgevoerd. De aan-
nemer informeert de aanwonen-
den, bedrijven en belangheb-
benden minimaal vijf dagen van 
tevoren schriftelijk over het af-
sluiten van de weg. De wegen blij-
ven voor aanwonenden, bedrijven 
en aangrenzende percelen zoveel 
mogelijk bereikbaar. 
De werkzaamheden brengen 
enige overlast met zich mee. Ui-
teraard proberen we de overlast 
zoveel mogelijk te beperken. 

Vragen 
Heeft u voorafgaand aan de 
werkzaamheden nog vragen? 
Neem gerust contact op met de 
uitvoerder van TWW, Dick Sen-
keldam op telefoonnummer: 06 
51 58 29 85 of stuur een e-mail 
naar: d.senkeldam@tww.nl  ■
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Telefonische bereikbaarheid:
Klant Contact Centrum: maandag t/m donderdag van 
8.30-17.00 uur, op vrijdag tot 14.00 uur.

Maatschappelijke ondersteuning 
(bijvoorbeeld WMO, Werk & Inkomen en Centrum voor Jeugd en Gezin)
maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur. Na deze tijd wordt u te woord gestaan 
door een medewerker van het algemene Klant Contact Centrum.

www.twitter.com/gemeente_voorst WhatsApp: 06 – 21 65 44 44www.facebook.com/gemeentevoorst

Burgerzaken:
Op afspraak geopend van maandag t/m vrijdag van 
8.30-14.00 uur. Op maandagavond van 17.00-20.00 uur.

Afhalen documenten
Op afspraak bij het servicepunt van maandag t/m donderdag van
8.30-17.00 uur en op vrijdag tot 14.00 uur. 
Op maandagavond van 17.00-20.00 uur.

 Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk 
dan op overheid.nl, onder Be-
leid & regelgeving en ga naar de 
pagina Bekendmakingen. Daar 
vindt u een zoekfunctie. 

Gaat het om een besluit en bent 
u het niet eens met het besluit? 
In de tekst van de bekendma-
king/publicatie staat of het mo-
gelijk is om een inspraakreactie, 
zienswijze, bezwaarschrift of 
beroepschrift in te dienen. En zo 
ja, tijdens welke periode dit kan.

Ziet u de elektronische bekend-
making/publicatie niet op over-
heid.nl staan? Neem dan gerust 
contact op met de gemeente 
Voorst: 0571-27 99 11 of kom 
langs bij het servicepunt in het 
gemeentehuis. Wij helpen u graag!

Berichten over uw buurt 
via overheid.nl/berichten-
over-uw-buurt
Snel en overzichtelijk alle ontwik-
kelingen in uw buurt volgen of de 
officiële bekendmakingen van de 
gemeente Voorst inzien? Dat is 
mogelijk op overheid.nl. 

Op overheid.nl/berichten-over-
uw-buurt kunt u zich aanmelden 
voor een e-mailservice. Met en-
kele stappen schrijft u zich in. U 
ontvangt dan dagelijks per e-mail 
een overzicht van besluiten en 
andere berichten die onder meer 
gemeenten, provincies en water-
schappen via overheid.nl publice-
ren. U stelt het type bericht in en 
van welke organisatie u deze be-
richten wilt ontvangen. Daarbij is 
het ook mogelijk een afstand ten 
opzichte van uw adres aan te ge-
ven. U krijgt dan bericht over de 
actuele locatiegebonden bekend-

makingen/publicaties binnen de 
door u aangegeven afstand.

WELSTAND
Burgemeester en wethouders 
van Voorst maken het volgende 
bekend:

Iedere maandag in de even weken 
houdt de welstandscommissie 
een mandaatvergadering in het 
gemeentehuis in Twello (H.W. 
Iordensweg 17). De vergadering 
begint om 10.00 uur. 

De agenda (met daarin de lijst 

met te behandelen bouwplan-
nen) maken wij bekend op www.
voorst.nl.

Volgens artikel 12 van de Wo-
ningwet is deze vergadering 
openbaar. Wilt u hierbij aanwe-
zig zijn? Dan horen wij dat graag 
van u. 

Houd er als derde belangheb-
bende voor de goede orde ook 
rekening mee dat een ingediend 
bouwplan al behandeld kan zijn 
in een welstandsvergadering.

Paulus Potterstraat 5 in Twello Verwijderen restanten asbesthoudende  
onderlaag keukenvloer

Melding ontvangen SXO-2022-0453

Prinses Marijkestraat 9 in Twello Verwijderen asbesthoudend vinylzeil keuken Melding ontvangen SXO-2022-0447

Tijdelijke verkeersmaatregel

Instellen 30 km zone in Teuge  
op 27-8-2022 van 10.00-17.00 uur
de Zanden, gedeeltelijk

MAF open dag Besluit genomen BW-2022-0176


