Bekendmakingen
Week 03: 16-01-2019

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
Nummer
Adresonderzoek onbekende verblijfplaats (uitschrijven uit Basisregistratie Personen)

de Zanden 7B
7395 PA Teuge

E. Özel (M)
16 november 1974

Besluit
genomen*

Z-18-05734_201901602

Breken puin door mobiele
puinbreekinstallatie
Starten bedrijf

Melding
ontvangen
Melding
ontvangen
Melding
ontvangen

Z-MELD840-2018001332
Z-MELD840-2018001296
Z-MELD840-2018001604

Vergunning
verleend
(revisie)*
Vergunning
verleend*
Aanvraag
ontvangen
Aanvraag
ontvangen
Vergunning
verleend*
Vergunning
verleend*
Vergunning
verleend*
Aanvraag
buiten
behandeling*
Vergunning
verleend*
Aanvraag
ontvangen
Vergunning
verleend*

SXO-2018-1060

Aanvraag
ontvangen

SXO-2019-0005

Milieumelding

Melkakkerweg 22 t/m 28 in Wilp
Nijverheidsstraat 36 in Twello
Oude Zutphenseweg 3A in
Klarenbeek

Verbouwen zolder tot
verblijfsruimte met
logeermogelijkheden

Omgevingsvergunning

Boszegge 13 in Twello

Bouwen woning

Broekhuizerstraat in Terwolde

Kappen 1 boom

de Hamerslag 40 in Twello

Plaatsen schutting

Doornweerdstraat 25 in Twello

Verrichten activiteiten
voor krantendistributie
Kappen 1 boom

Klarenbeekseweg 29 in Voorst
Kraaigraafstraat 4 in Terwolde
Maarten Tromplaan naast
huisnr. 2 in Twello
Oude Zutphenseweg 3A in
Klarenbeek

Gedeeltelijk vervangen
kap en uitbreiden schuur
Aanleggen tijdelijke
uitweg
Verbouwen zolder tot
multifunctionele ruimte

Plesmanstraat ong. (K10/F1) in
Teuge
Rijksstraatweg 129 in Voorst

Realiseren in- en uitweg

Rozenhofstraat achter
Kweekweg 1A in
Steenenkamer
Wilpsedijk 2 in Wilp

Kappen 1 acacia

Sloopmelding

Bouwen bedrijfswoning

Uitvoeren restauratie
werkzaamheden
houtzagerij

SXO-2018-1197
SXO-2019-0026
SXO-2019-0025
SXO-2018-1172
SXO-2018-1060
SXO-2018-1207
SXO-2018-0931

SXO-2018-1221
SXO-2019-0007
SXO-2018-1198

Grotenhuisweg 45 in Wilp

Hoofdweg 5A in Klarenbeek

Wilpsedijk 2 in Wilp

Verwijderen 5
asbesthoudende
schuurdaken
Verwijderen
asbesthoudend
schuurdak en
asbesthoudende platen
naast schuur
Slopen aanbouw bij
hoofdgebouw

Melding
ontvangen

SXO-2019-0006

Melding
ontvangen

SXO-2019-0009

Melding
ontvangen

SXO-2019-0004

* 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 Vergunningen en Handhaving is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 12.15 uur, 0571-27
93 37.

