Bekendmakingen
Week 18: 01-05-2019

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
Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Nummer

Bandijk 20 t/m 20D in
Terwolde

NL.IMRO.0285.20269OW00

Middendijk 73 in Nijbroek

Realiseren van één
extra woning in
voormalige
ligboxenstal
Verruiming van het
agrarische
bouwvlak

Ontwerp

Veranderen bedrijf

Melding ontvangen

Starten bedrijf

Melding ontvangen

Kappen twee lindes
Kappen drie bomen
Gedeeltelijk
verhogen dak en
plaatsen erker aan
voorgevel
Kappen één beuk

Vergunning verleend*
Aanvraag ontvangen
Vergunning verleend*

SXO-2019-0222
SXO-2019-0413
SXO-2019-0249

Vergunning verleend*

SXO-2019-0334

Uitbouwen woning
Kappen twee
bomen
Isoleren dakkapel
Kappen één eik

Vergunning verleend*
Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0307
SXO-2019-0412

Aanvraag ontvangen
Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0401
SXO-2019-0406

Aanbouwen entree
en keimen gevels
Plaatsen bronzen
beeld (kunstwerk)
Bouwen woning

Vergunning verleend*

SXO-2019-0176

Vergunning verleend*

SXO-2019-0382

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0408

Uitbreiden woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0397

Verwijderen
asbesthoudende
beton pijp
Verwijderen

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0404

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0403

Ontwerpwijzigingsplan NL.IMRO.0285.20274OW00

Milieumelding

Middendijk 31A en 31B in
Nijbroek
Zonnenbergstraat 7 in Wilp

Z-MELD840-2019000522
Z-MELD840-2019000558

Omgevingsvergunning

Bandijk 60/E25 in Terwolde
Bekendijk 16A in Terwolde
Binnenweg 124 in Wilp

Deventerweg
(begraafplaats) in Voorst
Enkweg 15 in Voorst
Hoek Stationsstraat/
Dorpsstraat in Twello
Holthoevensestraat 6 in Wilp
Hondsgrift talud ter hoogte
van Omloop 111 in Twello
Jachtlustplein 3 in Twello
Kerkstraat naast huisnr. 35
in Wilp
Plesmanstraat
ongenummerd (kavel 12) in
Teuge
Rijksstraatweg 178 in Voorst
Sloopmelding

Oude Rijksstraatweg 63 in
Twello
Rijksstraatweg 54 in Wilp

Rijksstraatweg 178 in Voorst

asbesthoudend
garagedak
Slopen
woningaanbouw en
een schuur

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0396

Besluit genomen*

Z-19-00696_201918276

Verkeersbesluit

Barteldplein in Twello

Twee
parkeervakken
aanwijzen als
parkeergelegenheid
alleen bestemd voor
elektrische
personenauto's met
gebruik van de
laadpaal

* 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 057127 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 VROM is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 12.15 uur, 0571-27 93 37.

