voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

Bussloo, De Vecht, Klarenbeek, Steenenkamer, Posterenk, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek

bekendmakingen
Week 31: 01-08-2018

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 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 www.
voorst.nl/bekendmakingen . Hebt 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

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Aronskelk 31 in Twello

Feest op 8 september 2018 van 20-24 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0175

Blankematerweg 2 in Nijbroek

Sapdag op 6 oktober 2018 van 10-16 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0184

Broekstraat in Klarenbeek

Kermis op 17 augustus van 14.00 - 01.00 uur, 18 augustus
Vergunning verleend*
van 10.00 - 01.00 uur en 19 augustus 2018 van 10.00 - 23.30 uur

BW-2018-0152

Centrum in Twello

Klompenfeest 2018

Vergunning verleend*

Z-18-01001_2018-47305

Kruisakkerweg 8 in Twello

Tuinfeest op 25 augustus 2018 van 20.30-00.30 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0183

Recreatieterrein Bussloo

Ground Zero 2018 op 1 september van 20.00 uur
tot 2 september 08.00 uur

Vergunning verleend*

Z-17-04455_2018-47150

Vaassenseweg 3 in Terwolde

Oktoberfest op 23 september 2018 van 14-20 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0178

Zeedijk 11 in Nijbroek

Open dag en zomermarkt op 2 september 2018 van 12-18 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0181

Melding brandveilig gebruik

Melding ontvangen

SXO-2018-0732

Beethovenlaan/Thorbeckelaan in Twello

Kappen 3 bomen

Vergunning verleend*

SXO-2018-0650

Bekendijk 3 in Terwolde

Bouwen 4 pluimveestallen en werkplaats

Vergunning verleend

SXO-2017-0483

Burgemeester van der Feltzweg (achter geluids- Kappen 42 eiken
scherm) in Twello

Vergunning verleend*

SXO-2018-0388

Dernhorstlaan (kavel 7) in Twello

Bouwen woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0742

Kamperfoeliestraat 16 in Voorst

Plaatsen schutting

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0734

Kerkstraat 32 in Terwolde

Kappen 1 beuk

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0735

Kruisakkerweg in Twello

Kappen 22 bomen

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0739

Maarten Tromplaan in Twello

Kappen 1 eik

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0736

Wellinkhofweg 10A in Terwolde

Renoveren en verbouwen woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0731

Benedenste Kruisweg 6 in Nijbroek

Verwijderen 3 asbest schuurdaken

Melding ontvangen

SXO-2018-0741

Benedenste Kruisweg 7 in Nijbroek

Verwijderen asbest schuur

Melding ontvangen

SXO-2018-0737

de Halmen 3 in Voorst

Verwijderen asbest in woning, garage en opstallen

Melding ontvangen

SXO-2018-0733

J.R. Krepellaan bij huisnr. 9 (kad. VOO F 2292) Slopen schuur
in Klarenbeek

Melding ontvangen

SXO-2018-0730

Keizershofweg 3 in Voorst

Verwijderen asbest in woonhuis, garages en kippenhok

Melding ontvangen

SXO-2018-0740

Middendijk 21 in Nijbroek

Verwijderen asbest 4 schuren

Melding ontvangen

SXO-2018-0738

Zeedijk 33 in Nijbroek

Vervangen schuurdak

Melding ontvangen

SXO-2018-0728

Centrum in Twello

Klompenfeest 2018; verkeersmaatregelen volgens
veiligheidsplan evenementenvergunning

Besluit genomen*

Z-18-01001_2018-47283

Henkenburgerweg en omgeving in Klarenbeek

Kermis 2018;
diverse parkeermaatregelen van 13 augustus
vanaf 12 uur tot 21 augustus 2018 9 uur

Besluit genomen*

BW-2018-0152

Kneuterstraat (recreatieterrein) in Wilp

Ground Zero 2018; verkeersmaatregelen volgens verkeersplan Besluit genomen*
met tekening

Melding brandveilig gebruik
Molenallee 50 in Wilp
Omgevingsvergunning

Sloopmelding

Tijdelijke verkeersmaatregel

* 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 Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM
aan de aanvrager.
Arnhem.
Voor informatie over een besluit
en de datum van verzending
van het besluit belt u met 0571-  Maandag 6 augustus 2018
27 99 11. Omdat een bezwaar- vindt er een mandaatvergadeschrift geen schorsende werking ring van de welstandscommissie
heeft, kan ook een verzoek tot plaats.
een voorlopige voorziening worden gericht aan: de voorzienin- Plaats: gemeentehuis van
genrechter van de Rechtbank
de gemeente Voorst

Tijd:

H.W. Iordensweg 17
in Twello
10.30 uur

De agenda (met daarin de lijst
met te behandelen bouwplannen)
wordt bekend gemaakt op www.
voorst.nl en aan de balie Vergunningen en Handhaving. Conform
artikel 12 van de Woningwet is
deze vergadering openbaar. Als
u aanwezig wilt zijn, dan horen

Z-17-04455_2018-47144
wij dat graag van u.
Houdt u er als derde belanghebbende ook rekening mee
dat een ingediend bouwplan al
behandeld kan zijn in een welstandsvergadering.
 De balie Vergunningen
en Handhaving is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot
12.15 uur, 0571-27 93 37.

voorstwijzer
Stroomonderbreking in
Twello medio augustus

afvalinformatie
 Inzameling Klein Chemisch Afval
Op vrijdag 3 augustus is weer de inzameling van Klein Chemisch Afval (KCA) en frituurvet, energiezuinige lampen, wit- en
bruingoed (alles met een stekker) en batterijen. Hiernaast kunt
u ook een aantal recyclebare afvalstromen inleveren: wit (plat)
glas, oude metalen, hard plastic (zoals plastic tuinstoelen en
plastic emmers), kleine hoeveelheid (maximaal twee emmers)
schoon puin, piepschuim, autobanden (zonder velg), TL-lampen en accu’s. De KCA-inzameling is elke eerste vrijdag van de
maand tussen 15.00 uur en 18.00 uur bij de gemeentewerf,
Jupiter 2 in Twello.

Afvalstromen - niet in te leveren
tijdens de KCA-inzameling
Oud papier en karton

In uw container met blauw deksel.

Zeilen (van polyester),
In uw container met het grijze deklandbouw- en vijverplastic sel. Of inleveren bij een Recycleen opblaaszwembaden
plein van Circulus Berkel. Deze zijn
onder andere in Deventer (betaalde
stromen: Westfalenstraat 18) en in
Apeldoorn (Aruba 16) te vinden.
Asbest

Dubbel verpakt in doorzichtig
plastic, maximaal 35 m2. Inleveren
bij een van de Recyclepleinen van
Circulus Berkel in Zutphen,
Vaassen of Doesburg.

Matrassen

Inleveren bij een Recycleplein
van Circulus Berkel.

Bouwafval, dakleer en
dakisolatie.

Inleveren bij een Recycleplein
van Circulus Berkel.

Onbehandeld hout,
geverfd B-hout,
geïmpregneerd C-hout.

Inleveren bij een Recycleplein
van Circulus Berkel.

Autobanden met velg
en motorbanden

Inleveren bij een Recycleplein
van Circulus Berkel.

Let op! Niet al het afval is in te leveren tijdens de kca-inzameling. Hiernaast leest u hoe u onderstaande afvalstromen wel
kwijt kunt.

http://www.voorst.nl/wonen/milieu-afval-en-duurzaamheid/afval/

Sinds 7 juli is er in Twello in het
gebied Jachtlustplein, Mozartstraat, Duistervoordseweg, Oude
Veldjes en omgeving een terugkerende storing in de openbare
verlichting. In 1e instantie zou
Liander de reparatie in week 31
uitvoeren. Echter, vele inwoners
deden hun beklag over deze geplande stroomonderbreking. Dit
i.v.m. de aanhoudende hitteperiode en het feit dat koelkasten/
vriezers dan zouden ontdooien en
omdat inwoners op vakantie zijn
en alarminstallaties/automatische
tijdschakelaars dan uitvallen. In
verband hiermee schuift Liander
de werkzaamheden nu door naar
medio augustus. De gemeente en
Liander willen het risico uitsluiten
dat bewoners in de problemen komen door de tijdelijke stroomafsluiting (o.a. gezondheidsproblemen doordat ventilatoren, airco’s
e.d. niet werken of medicijnen die
in de koelkast bewaard moeten
worden, bederven). Liander zal
betrokken bewoners 5 dagen van
te voren per brief informeren over
de datum dat de stroomstoring
zal worden verholpen.
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Openingstijden diverse balies
ma. t/m vrij. 08.30 - 12.15 uur
Openingstijden Burgerzaken
ma. t/m vrij. 08.30 - 14.00 uur & ma. avond

17.00 - 20.00 uur

Afhalen paspoort/ID-kaart/rijbewijs
ma.
08.30 - 20.00 uur
di. t/m do 08.30 - 16.00 uur
vrij.
08.30 - 14.00 uur

www.twitter.com/gemeente_voorst
www.facebook.com/gemeentevoorst
WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

