voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

gemeenteraad
Besluitenlijst raadsvergadering 24 juni 2019
Besluiten
■ Verslag ronde-tafelgesprek 11 juni 2019
■ Prioriteitennota 2020 met inachtneming van de aangenomen amendementen:
(1) amendement over cultuurcoach van VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks en
Fractie Suelmann
(2) amendement ‘Overhead’ over inboeken positief resultaat uitbesteding
buitendienst werkzaamheden, Overhead 2.9 van VVD-Liberaal, PvdA-GroenLinks
en Gemeente Belangen
■ Motie ‘Alles van waarde is weerloos’ over bescherming karakteristieke
cultuurhistorisch relevante gebouwen van Gemeente Belangen en CDA
■ Motie ‘Evenementenladders naar succes’ over evenementenladders van Gemeente
Belangen
■ Motie ‘Agenda Cleantech Regio 2019 – 2023’ van Gemeente Belangen en D66
■ Motie ‘Goed voorbereid op weg’ over profiel cultuurcoach van D66, CDA en
Gemeente Belangen
■ Motie ‘Cocktail van risico’s, bezoekers en behandeltijd’ over legestarieven
evenementen van Gemeente Belangen, CDA en Fractie Suelmann
Verworpen moties en amendementen
■ Amendement ‘RES’ over reservering Regionale Energie Strategie van VVD-Liberaal2000.
Het amendement is verworpen met 6 stemmen voor (VVD-Liberaal2000,
PvdA-GroenLinks) en 13 stemmen tegen (Gemeente Belangen, CDA, D66, Lijst
Arend, Fractie Suelmann).
■ Amendement over legestarief grote evenementen, versie 2.
Het amendement is verworpen met 7 stemmen voor (VVD-Liberaal2000,
PvdA-GroenLinks, Lijst Arend) en 12 stemmen tegen (Gemeente Belangen, CDA,
D66, Fractie Suelmann).
■ Motie over 75 jaar vrijheid van Fractie Suelmann, PvdA-GroenLinks en Lijst Arend.
De motie is verworpen met 4 stemmen voor (PvdA-GroenLinks, Lijst Arend, Fractie
Suelmann) en 15 stemmen tegen (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, CDA,
D66).
■ Motie ‘Wiesneuze’ over onderwijs in eigen taal van Lijst Arend.
De motie is verworpen met 2 stemmen voor (Lijst Arend, Fractie Suelmann) en
17 stemmen tegen (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks,
CDA, D66).
■ Motie ‘Schoenmaker blijf bij je leest’ over geen inhoudelijke bemoeienis met de
zorg van Lijst Arend.
De motie is verworpen met 1 stem voor (Lijst Arend) en 18 stemmen tegen
(Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, CDA, D66, Fractie
Suelmann).
■ Motie ‘Een blanco pagina?!’ over sociaal domein van Lijst Arend.
De motie is verworpen met 4 stemmen voor (PvdA-GroenLinks, Lijst Arend, Fractie
Suelmann) en 15 stemmen tegen (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, CDA,
D66).
■ Motie over uitbesteden werkzaamheden buitendienst van PvdA-GroenLinks en
Lijst Arend.
De motie is verworpen met 5 stemmen voor (PvdA-GroenLinks, Lijst Arend,
Fractie Suelmann en J.E. de Weerd van VVD-Liberaal2000) en 14 stemmen tegen
(Gemeente Belangen, CDA, D66 en J.H. van Amerongen-Elfferich, R.W. Kooij en
mr. ing. G. Schimmel van VVD-Liberaal2000).

■

Motie ‘Regeren is vooruitzien?’ over inperking uitgaven van VVD-Liberaal2000.
De motie is verworpen met 4 stemmen (VVD-Liberaal2000) en 15 stemmen tegen
(Gemeente Belangen, PvdA-GroenLinks, CDA, D66, Lijst Arend, Fractie Suelmann).

Informatie

Scan de QR code met uw tablet of smartphone om op
voorst.raadsinformatie.nl direct bij de besluitenlijst te komen.
Het audioverslag van de raadsvergadering van maandag 24 juni 2019
is via voorst.raadsinformatie.nl af te luisteren. Vragen? Neem gerust
contact op met de raadsgriffier, Bernadette Jansen:
raad@voorst.nl, 0571-27 92 17.

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?
Om uw stem te laten horen kunt u de raadsfracties benaderen, meepraten in de
ronde-tafelgesprekken of een brief of e-mail sturen aan de raad: raad@voorst.nl,
Postbus 9000, 7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst.

Vergaderingen en bijeenkomsten
maandag 15 juli 19.30 uur
maandag 9 september 19.30 uur
maandag 23 september 19.30 uur

raadsvergadering
rondetafelgesprekken
raadsvergadering

gemeentehuis Twello
gemeentehuis Twello
gemeentehuis Twello

Informatie

Hebt u vragen? Bel gerust de raadsgriffier, Bernadette Jansen 0571-27 92 17, de
locogriffier, Dini Vriezekolk 0571-27 93 87 of rechtstreeks met de raadsfracties
voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden :
■ Robert Bosch, fractievoorzitter Gemeente Belangen, r.bosch@voorst.nl /
06-55 53 21 13
■ Gerrit Schimmel, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, g.schimmel@voorst.nl /
06-22 37 82 24
■ Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, b.visser@voorst.nl /
06-53 87 71 61
■ Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA, b.vandezedde@voorst.nl /
06-53 67 85 62
■ Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, p.jonkman@voorst.nl
■ Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, a.jansen@voorst.nl / 06-50 66 66 01
■ Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann, m.suelmann@voorst.nl /
06-37 31 54 22
Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer informatie
over de raadsleden.

E-mail service raadsstukken

Via raad@voorst.nl kunt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken. U
ontvangt dan bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen
een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken.

Update werkzaamheden A1 Apeldoorn - Azelo
aan de buitenkant van de weg. Dit
duurt tot eind augustus. Daarna
rijdt het verkeer tussen Markelo
en Rijssen in beide richtingen via
één helft van de weg over vier
versmalde rijstroken (twee per
rijrichting).

Deventer-Oost en Bathmen

Sinds afgelopen weekend vinden op twee trajecten wegwerkzaamheden plaats op de A1
Apeldoorn-Azelo. Op het weg-

gedeelte tussen Markelo en
Rijssen wordt het verkeer in de
richting van Deventer verplaatst
naar twee versmalde rijstroken

Ook het verkeer tussen DeventerOost en Bathmen ondervindt momenteel in beide richtingen hinder van de werkzaamheden. Hier
wordt al het verkeer tot eind 2019
over vier versmalde rijstroken
geleid aan één zijde van de weg
(twee rijstroken per rijrichting).

Op- en afritten Bathmen

De op- en afritten bij aansluiting Bathmen (richting Hengelo)
zijn afgesloten in het weekend
van vrijdag 5 juli 22.00 uur tot
maandag 8 juli 05:00 uur. Omleidingsroutes worden met borden langs de weg aangegeven.

nuten, vooral tijdens de spitsuren.

Betere doorstroming

De werkzaamheden moeten leiden tot een betere doorstroming
van de A1. De wegcapaciteit van
de A1 Oost wordt de komende
periode daarom vergroot; tussen Apeldoorn en Deventer naar
2x4 rijstroken en tussen DevenVerkeershinder
Tijdens de werkzaamheden blijven ter en knooppunt Azelo naar 2x3
er vrijwel altijd twee rijstroken in rijstroken.
beide richtingen beschikbaar. Rijstroken zijn verlegd en versmald Meer informatie
en de maximum snelheid is 90 Achtergrondinformatie en actuele
kilometer per uur. De vertraging werkzaamheden zijn na te lezen op
kan oplopen tot meer dan 30 mi- www.A1Oost.nl.  ■

voorstwijzer
bekendmakingen
Week 27: 03-07-2019

Adres/Locatie

De gemeente Voorst geeft alle officiële bekendmakingen in elektronische vorm volledig weer op 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 op voorst.nl/actueel/bekendmakingen voor meer informatie. Heeft u geen computer of
internet? Neem dan contact op met de gemeente Voorst (0571-27 99 11) of kom langs bij de receptie van het
gemeentehuis.

Onderwerp

Status

Nummer

Vergunning verleend*

BW-2019-0146

Ontwerp

Z-19-01450_2019-41105

Privacyreglement gemeente Voorst 2019

Vastgesteld

Z-19-05144_2019-43433

Kappen eik
Bouwen woning

Vergunning geweigerd*
Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0475
SXO-2019-0633

Uitbreiden verdieping
Renoveren dak
Bouwen woning
Permanent gebruik tijdelijke opslagloods
Bouwen zorgboerderij
Uitvoeren gevelherstel werkzaamheden
Bouwen schuur/garage
Bouwen woning

Aanvraag ontvangen
Vergunning verleend*
Vergunning verleend*
Aanvraag ontvangen
Vergunning verleend*
Proceduretermijn verlengd
Vergunning verleend*
Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0644
SXO-2019-0431
SXO-2019-0421
SXO-2019-0640
SXO-2019-0388
SXO-2019-0418
SXO-2019-0512
SXO-2019-0638

Bouwen stalen draagconstructie voor zonnepanelen
Intern verbouwen woning
Uitbreiden woning
Bouwen schuur
Bouwen afkalfstal
Bouwen kapschuur

Aanvraag ontvangen
Aanvraag ontvangen
Proceduretermijn verlengd
Vergunning verleend*
Aanvraag ontvangen
Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0632
SXO-2019-0650
SXO-2019-0397
SXO-2019-0586
SXO-2019-0652
SXO-2019-0635

Gedeeltelijk slopen pand
Verwijderen asbesthoudende materialen uit middenspanningsruimte
van Liander
Slopen 2 schuren

Melding ontvangen
Melding ontvangen

SXO-2019-0639
SXO-2019-0642

Melding ontvangen

SXO-2019-0653

Sanering verkeersborden
Geslotenverklaring Quabbenbergerbrug

Besluit genomen*
Besluit genomen*

Z-19-01458_ 2019-11972
Z-19-04224_2019-42070

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Fokkerstraat 50 in Teuge
Speelweek op 19 augustus en 20 augustus 2019 van 9-17 uur,
21 augustus 2019 van 19-23 uur, 22 en 23 augustus 2019 van
9-17 uur en 24 augustus 2019 van 9-12 uur
Beleid en regelingen
Gemeente Voorst
Hoofdrapport en Bijlagenrapport van het Programma Water
2020-2025
Gemeente Voorst
Omgevingsvergunning
Broekstraat 39 in Klarenbeek
Dalkweg ongenummerd
(kavel 1) in Klarenbeek
Dorpsstraat 17 I t/m 17 IV in Twello
Dorpsstraat 36 in Wilp
Dorpszicht 24 in Terwolde
Engelenburgstraat 18 in Twello
Hengelderweg 7A in Voorst
Kopermolenweg 16 in Klarenbeek
Kruisvoorderweg 8 in Twello
Lindelaan ongenummerd (TLO B 9556)
in Twello
Middendijk 42A in Nijbroek
Middendijk 73 in Nijbroek
Rijksstraatweg 178 in Voorst
Voorderpad 6 in Wilp
Zwarte Kolkstraat 22 in Wilp
Zwarte Kolkstraat 53 in Wilp
Sloopmelding
Engelenburgstraat 18 in Twello
Oude Ardeweg 25T in Wilp
Zandenallee 5 in Teuge
Verkeersbesluit
Gemeente Voorst
Kruising Quabbenburgerweg/
Trippestraat in Terwolde
* 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 belt u 0571-27 99 11.
Omdat een bezwaarschrift geen

Maak de omgeving van kinderen rookvrij
Kinderen zijn extra kwetsbaar
voor de schadelijke gevolgen van
tabaksrook. En als kinderen zien
dat anderen roken, is de kans
groter dat ze zelf ook gaan roken. Om kinderen te beschermen
tegen tabaksrook is het belangrijk dat de omgeving van kinderen rookvrij is. Daarom is de actie
‘rookvrij kinderspel’ op
rookvrij.nl gestart.

in de regio waar gerookt wordt
waar kinderen bij zijn. Samen
kunnen we dat veranderen!

Wat u kunt doen

Geef via www.rookvrij.nl aan welke sportvelden, speelplekken en
schoolpleinen in uw buurt rookvrij

moeten worden. Hiermee geeft u
een duidelijk signaal af. Hoe meer
mensen tekenen, des te makkelijker het wordt om beheerders/
bestuurders te overtuigen om
ook rookvrij te worden. Zo gaan
we met zijn allen op weg naar een
Rookvrije Generatie!  ■

schorsende werking heeft, kan
ook een verzoek tot een voorlopige voorziening worden gericht
aan: de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Gelderland,
Afdeling 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.

Netwerkbijeenkomst Keurmerk Veilig
Ondernemen in het Buitengebied
Op donderdag 4 juli vindt de
eerste van drie netwerkbijeenkomsten plaats over het Keurmerk Veilig Ondernemen in het
Buitengebied. Inwoners en bedrijven in het noordelijk gelegen
buitengebied van de gemeente
Voorst hebben hiervoor een
uitnodigingsbrief ontvangen.

De bijeenkomsten vinden plaats
op donderdag 4 juli in Nijbroek,
maandag 8 juli in Terwolde en
dinsdag 9 juli in De Vecht. Wilt
u een van deze bijeenkomsten
bijwonen?
Meldt u zich dan per e-mail aan
bij Peter de Haan via
p.dehaan@voorst.nl  ■

verloren

Rookvrije plekken voor
kinderen

en

gevonden
voorwerpen

Uit onderzoek blijkt dat ruim 8
op de 10 Nederlanders vindt dat
plekken waar kinderen sporten,
spelen en naar school gaan rookvrij moeten zijn. Toch zijn er nog
honderden van dit soort plekken

in voorst

www.voorst.nl

Postbus 9000 - 7390 HA Twello - H.W. Iordensweg 17 - 7391 KA Twello - T. 0571 - 27 99 11/14 0571 - www.voorst.nl - gemeente@voorst.nl
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

