Bekendmakingen
Week 23: 05-06-2019

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 voor meer informatie op
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
het Cruse in Twello
Burendag 28 september
Vergunning
2019 van 8-24 uur
verleend*
Zuiderlaan 5 in Twello
Techniekdag 7 juni 2019
Vergunning
van 8:30-15 uur
verleend*
Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Hoofdweg tussen 60 en 62 in
Wijziging van agrarisch
Vastgesteld
Klarenbeek
naar wonen voor bouw
wijzigingsplan
vrijstaande woning
Middendijk naast nr. 52 in
Verruiming bouwvlak voor
Ontwerpbestemming
Nijbroek
realisatie twee geschakelde splan
woningen
Milieumelding
Kortenaerstraat 33 in Twello
Lozen bronneringswater
Melding ontvangen
voor aanleg riool
Zwanenpad 2A in Teuge
Realiseren gesloten
Melding ontvangen
bodemenergiesysteem
buiten inrichtingen
Omgevingsvergunning
Beethovenlaan 37 in Twello
Plaatsen overkapping
Vergunning
verleend*
Binnenweg 1 in Twello
Vervangen kozijnen op de
Vergunning
begane grond
verleend*
Broodakker 4 in Twello
Plaatsen tuinhuis met
Vergunning
overkapping
verleend*
Deventerweg 2 A in Voorst
Renoveren dak
Vergunning
verleend*
Dorpsstraat 26C in Twello
Vervangen bestaande
Vergunning
gevelreclame
verleend*
Haanstraat 8 in Voorst
Tijdelijk wijzigen
Vergunning
bestemmingsplan van
verleend*
bestemming 'gemengd'
naar 'wonen'
Koppelstraat 57 in Twello
Uitbreiden winkel
Aanvraag ontvangen
Nijverheidsstraat 5A in Twello
Maatwerkvoorschriften
Ontwerpvergunning
geen vetafscheider nodig
Plesmanstraat ong. (TLO D
Aanleggen in-/uitrit
Aanvraag ontvangen
1563) in Teuge
Quabbenburgerweg nabij
Vervangen brug
Aanvraag ontvangen
huisnummer 23 in Terwolde
Rijksstraatweg 119 in Voorst
In gebruik nemen ruimte als Vergunning
werkplaats
verleend*
Rijksstraatweg 182 in Voorst
Renoveren boerderij
Aanvraag ontvangen
Schoolstraat 21 in Voorst
Aanpassen gevelkozijnen
Vergunning
en vervangen
verleend*
dakbedekking

Nummer
BW-2019-0133
BW-2019-0132

NL.IMRO.0285.3107VS00
NL.IMRO.0285.13102.
OW00

Z-HZ_MLBI-20190009
Z-HZ_MGBBI-20190005

SXO-2019-0372
SXO-2019-0375
SXO-2019-0438
SXO-2019-0370
SXO-2019-0473
SXO-2019-0313

SXO-2019-0543
Z-MAATWERK-2019000853
SXO-2019-0542
SXO-2019-0545
SXO-2019-0223
SXO-2019-0536
SXO-2019-0374

Withagenweg 40 in Wilp
Sloopmelding
Noord Emperweg 1 in Voorst
Quabbenburgerweg nabij
huisnummer 23 in Terwolde
Vermeersweg 40 in Twello
Tijdelijke verkeersmaatregel
Het Cruse in Twello

Milieuneutraal wijzigen
opslagcapaciteit

Vergunning
verleend*

SXO-2019-0392

Verwijderen
asbesthoudend materiaal
Slopen brug

Melding ontvangen

SXO-2019-0540

Melding ontvangen

SXO-2019-0544

Verwijderen
asbesthoudend dak schuur

Melding ontvangen

SXO-2019-0541

Afsluiten voor alle verkeer
op 28 september 2019 van
8 tot 24 uur

Besluit genomen*

BW-2019-0133

* 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 belt u 0571-27 99 11.
Omdat een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft, kan ook 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.

