Bekendmakingen
Week 5: 30-01-2019

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
Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Molenallee 12 in Wilp
Posterenkse zondag op 25 mei Vergunning
2019 van 21-00 uur en 26 mei
verleend*
2019 van 13-20 uur
Rijksstraatweg 145 in
Muziekavond voor genodigden Ontheffingen
Voorst
op 13 juli 2019 van 20-01 uur
verleend*
Sleedoorn
Bevrijdingsfestival op 5 mei
Vergunning
(evenemententerrein) in
2019 van 13.30-23 uur
verleend*
Wilp
Anterieure overeenkomst
Kopermolenweg 16 in
Binnen het projectgebied
Overeenkomst
Klarenbeek
worden de kwaliteiten van het
gesloten
landgoed vergroot qua
cultuurhistorische, landschapsen natuurwaarden en het
toevoegen van recreatieve
functies. Ook worden nieuwe
functies mogelijk gemaakt voor
een deel van de monumentale
(bedrijfs)gebouwen en de
bouw van vijf nieuwe
woningen, waarvan er al twee
zijn gerealiseerd
Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Gravenstraat 27 in Voorst
Realiseren nieuwe schuur en
Ontwerp
verruimen
gebruiksmogelijkheden
Milieumelding
Afrit A1 (onderaan) in
Tijdelijke opslagruimte voor
Melding ontvangen
Twello
verbreding A1
Omgevingsvergunning
Avervoordseweg 6 in
In gebruik nemen huidige
Vergunning
Terwolde
bedrijfswoning als
verleend*
plattelandswoning
Bandijk 20 in Terwolde
Verbouwen woonhuis
Vergunning verleend
(revisie)*
Broekstraat 17 in
Vervangen kozijnen en
Aanvraag ontvangen
Klarenbeek
plaatsen schuifpui in bijgebouw
Burgemeester van der
Verbouwen en uitbreiden
Aanvraag ontvangen
Feltzweg 36 en 36A in
bijgebouw
Twello
de Hamerslag 40 in Twello Plaatsen schutting
Vergunning
verleend*
Goeman Borgesiusstraat
Plaatsen kozijn in uitbouw
Vergunning
62 in Twello
verleend*

Nummer
BW-2019-0008

BW-2019-0013
BW-2019-0001

Z-16-04371_2019-03342

NL.IMRO.0285.20267OW00

Z-MELD840-2018001681
SXO-2018-1153

SXO-2018-0481
SXO-2019-0083
SXO-2019-0081

SXO-2019-0026
SXO-2018-1199

Grotenhuisweg 59 in Wilp

Plaatsen buitenstallen

Holthoevensestraat 4A in
Wilp
Kruisvoorderweg 4 in
Twello
Plesmanstraat 17 in
Teuge
Plesmanstraat 19 in
Teuge
Rijksstraatweg 59 in Wilp

Legaliseren bestaande schuur

Zonnenbergstraat 36 in
Wilp
Zwanenpad
ongenummerd tussen
huisnummers 2 en 2B in
Teuge
Sloopmelding
Burgemeester van der
Feltzweg 36 en 36A in
Twello
Grotenhuisweg 59 in Wilp

Legaliseren teelt
ondersteunende voorzieningen
Bouwen helft twee-onder-eenkapwoning en uitweg
Bouwen helft twee-onder-eenkapwoning en uitweg
Uitvoeren
onderhoudswerkzaamheden
woning
Vervangen hekwerk
Bouwen woning

Slopen praktijkruimte en
berging/schuur

Slopen 2 schuren en
verwijderen 1 asbesthoudend
schuurdak
Hoofdweg 56 in
Verwijderen asbesthoudend
Klarenbeek
schuurdak en asbesthoudende
materialen uit schuur
Tijdelijke verkeersmaatregel
Diverse wegen in Wilp
Afsluiten doorgaand verkeer
tijdens Posterenkse zondag op
26 mei 2019 van 11-20 uur

Vergunning
verleend*
Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1151

Proceduretermijn
verlengd
Vergunning
verleend*
Vergunning
verleend*
Vergunning
verleend*

SXO-2018-1171

Vergunning
verleend*
Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1235

Melding ontvangen

SXO-2019-0080

Melding ontvangen

SXO-2019-0082

Melding ontvangen

SXO-2019-0075

Besluit genomen*

BW-2019-0008

SXO-2019-0059

SXO-2018-1228
SXO-2018-1229
SXO-2018-1236

SXO-2019-0057

* 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.

