Bekendmakingen
Week 33: 14-08-2019

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)
Zwarte Kolkstraat 43 in Wilp
Wijziging agrarische
Ontwerpwijzigingsplan
bestemming in
woonbestemming
Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichting
Sleutelbloem 21 in Twello
Realiseren VBWW
Melding ontvangen
systeem
Omgevingsvergunning
Bottenhoekseweg 9 in Teuge
Verbouwen
Aanvraag ontvangen
woonboerderij
Buddezand 4A in Wilp
Bouwen kapschuur
Aanvraag ontvangen
Deventerweg 10 in Terwolde
Tijdelijk gebruiken
Aanvraag ontvangen
hooiopslag en
afspuitplaats voor tien
jaar (legalisatie)
Dorpsplein 7 in Nijbroek
Verbouwen woning en
Aanvraag ontvangen
bouwen bijgebouw
Ganzevlesweg 12 in Teuge
Aanpassen kozijnen en
Vergunning verleend*
gevelbekleding bakhuis
Havekespad 13A in Twello
Vergroten oefenruimte
Vergunning verleend*
Heuvelderweg 10 in Voorst
Uitbreiden woning
Aanvraag ontvangen
Holtweg 4 in Wilp
Bouwen inkoopstation
Aanvraag ontvangen
voor zonneakker
(wijzigingsaanvraag op
SXO-2018-0195)
Plesmanstraat ong. K9/F1 in
Bouwen woning
Proceduretermijn
Teuge
verlengd
Plesmanstraat ong. K9/F1 in
Aanleggen in-/uitrit
Aanvraag ontvangen
Teuge
Roggencampweg 11 in Wilp
Uitbreiden bestaand
Aanvraag ontvangen
gebouw
Uiverstraat ong. (K20/F1) in
Bouwen woning
Aanvraag ontvangen
Teuge
Sloopmelding
Dorpsplein 7 in Nijbroek
Verwijderen
Melding ontvangen
asbesthoudende
materialen uit/van woning
Parkelerweg 30 in Twello
Verwijderen
Melding ontvangen
asbesthoudend dak
garage

Nummer
NL.IMRO.0285.20281OW00

Z-HZ_MGBBI-2019-0011

SXO-2019-0782
SXO-2019-0777
SXO-2019-0784

SXO-2019-0786
SXO-2019-0299
SXO-2019-0489
SXO-2019-0778
SXO-2019-0789

SXO-2019-0547
SXO-2019-0781
SXO-2019-0766
SXO-2019-0780

SXO-2019-0785

SXO-2019-0779

Redactie: de onderstaande tekst s.v.p. naast of onder de tabel plaatsen, wel in gele vlak.

* 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, Team 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.

