Bekendmakingen
Week 06: 06-02-2019

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
Vaassenseweg 3 in Terwolde
Sponsorloop op 21
Vergunning
februari 2019 van 13-15
verleend*
uur
Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Hoofdweg/Kopermolenweg in
Meer ruimte voor de bouw Ontwerp ter
Klarenbeek
van een aantal woningen
inzage van 7
op het landgoed
februari t/m 20
maart 2019
Milieumelding
Koppelstraat 35 in Twello
Uitbreiden bestaand
Melding
bedrijfsgebouw
ontvangen
Omgevingsvergunning
de Zanden 217 in Teuge
Verbouwen woonboerderij Aanvraag
ontvangen
Dillestraat 3 in Voorst
Realiseren traverse tussen Vergunning
2 woningen
verleend*
Griftstraat 5 in Twello
Verbreden bestaande
Vergunning
uitweg
verleend*
H.W. Iordensweg 55 in Twello
Bouwen overkapping
Aanvraag
ontvangen
Hezeweg (VOO K 497) en
Plaatsen 2
Proceduretermijn
Kruisweg (VOO K 494) in Voorst
toegangspoorten voor erfverlengd
/terreinafscheiding
Kruizemuntstraat (achter) in
Kappen 2 bomen
Vergunning
Voorst
verleend*
Mercurius 18 in Twello
Uitbreiden woning
Aanvraag
ontvangen
Middendijk 79N in Nijbroek
Herbouwen woning
Vergunning
verleend*
Twelloseweg 18 in Terwolde
Vervangen dak en
Aanvraag
plaatsen dakkapel
ontvangen
Verdistraat 24 in Twello
Bouwen erker
Aanvraag
ontvangen
Woudweg 1E in Teuge
Afwijken bestemmingsplan Vergunning
verleend*
Sloopmelding
Ennestraat 31 in Steenenkamer
Verwijderen
Melding
asbesthoudend dak en
ontvangen
dakbeschot woning
Kruisakkerweg 4 in Twello
Verwijderen
Melding
asbesthoudend garagedak ontvangen
Molendwarsstraat 17A in Twello
Verwijderen
Melding
asbesthoudend schuurdak ontvangen
Molendwarsstraat 17B in Twello
Verwijderen
Melding
asbesthoudend schuurdak ontvangen
Reuvekampsweg 25 in Twello
Verwijderen
Melding

Nummer
BW-2019-0011

NL.IMRO.0285.20265OW00

Z-MELD840-2018001583
SXO-2019-0090
SXO-2018-1167
SXO-2019-0020
SXO-2019-0099
SXO-2018-1170

SXO-2019-0035
SXO-2019-0101
SXO-2018-1109
SXO-2019-0105
SXO-2019-0102
SXO-2018-0655

SXO-2019-0095

SXO-2019-0092
SXO-2019-0110
SXO-2019-0111
SXO-2019-0098

Rijksstraatweg 129 in Voorst
Wijkseweg 55 in Terwolde

Tijdelijke verkeersmaatregel
Diverse wegen in Terwolde

Wet geluidhinder
Hoofdweg/Kopermolenweg in
Klarenbeek

asbesthoudend
dakbeschot en
asbesthoudende
materialen in direct
onderliggende ruimtes van
aanbouw
Totaal slopen
bedrijfswoning en schuren
Verwijderen
asbesthoudend schuurdak
en verwijderen
asbesthoudende plaat
naast de schuur

ontvangen

Melding
ontvangen
Melding
ontvangen

SXO-2019-0097

Afsluiten voor alle verkeer
op 21 februari 2019 van
13-15 uur tijdens
sponsorloop

Besluit genomen*

BW-2019-0011

Hogere waarde dan
voorkeurswaarde
vaststellen

Ontwerp ter
inzage van 7
februari t/m 20
maart 2019

Z-18-02912_2018-44071

SXO-2019-0093

* 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.

