voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

gemeenteraad

 Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?

 Openbare vergadering gemeenteraad

maandag 11 februari 2019 19.30 uur gemeentehuis Twello

De gemeenteraad debatteert over onderwerpen, die in de meeste gevallen eerder
in de ronde-tafelgesprekken besproken zijn. In deze vergadering wordt
gesproken over:
 Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 21 januari 2019 [besluit]
 Verslag ronde-tafelgesprekken 28 januari 2019 [besluit]
 Bommenregeling 2018 [besluit]
 Verordening bezwaarschriftencommissie [besluit]
 Benoeming twee leden bezwaarschriftencommissie en vaststelling
vergoeding [besluit]
 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeenten op meerdere percelen in Twello 		
[finaal debat en besluit]
 Uitvoering motie: Kamperen van 1 november tot 15 maart mogelijk maken 		
[finaal debat]
 Beleidsregel Stimuleringssubsidie afvalscheiding basisonderwijs
(aangepaste versie) [finaal debat]
 Aftreden leden en opheffing Sportraad Voorst 3.0 [finaal debat]
 Proces woonleefzorgplan en vertrouwen in de gemeente [finaal debat]
 Eerste wijziging begroting 2019 Tribuut [finaal debat; voorhangprocedure]
 Bestuursagenda 2019 – 2023 en Uitgangspunten begroting 2020
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland [finaal debat; 		
voorhangprocedure]
 Informatiebericht over financiële situatie en beantwoording schriftelijke
vragen over Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland [finaal debat]
 Begrotingswijziging Delta en bedrijfsjaarplan 2019 [finaal debat;
voorhangprocedure]
De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk
dat er dan wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van
behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen
waarover het finale debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp wordt gevonden.

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt
u de ronde-tafelgesprekken benutten. Deze worden meestal twee weken voor de
raadsvergadering gehouden.

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct op www.
voorst.nl bij de vergaderstukken te komen. U kunt deze ook inzien
via voorst.raadsinformatie.nl of via de (gratis) app Politiek Portaal
Publieksapplicatie.
In de raadzaal is WIFI aanwezig, zodat u tijdens de vergaderingen de stukken
digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur.

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 11 februari 19:30 uur Raadsvergadering
gemeentehuis Twello
maandag 18 maart 19:30 uur
Ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
maandag 1 april 19:30 uur
Raadsvergadering
gemeentehuis Twello

Informatie
Hebt u vragen? Hiervoor kunt u terecht bij de raadsgriffier, Bernadette Jansen
0571-27 92 17, de locogriffier, Dini Vriezekolk 0571-27 93 87 en 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 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.

trouwen
in voorst

www.voorst.nl

Veteranendag 2019 Apeldoorn

Aanslagbiljet gemeentebelasting

Dit jaar vindt de viering van de Veteranendag plaats op vrijdag 12
april, deze dag is voor de veteranen uit Apeldoorn, Epe en Voorst.
Met dit jaarlijkse evenement bedanken we alle militaire veteranen
voor hun inzet, nu en in het verleden. U kunt deze datum alvast in
de agenda noteren. De uitnodiging ontvangt u in maart.

Vanaf dinsdag 12 februari valt
het aanslagbiljet gemeentebelastingen op de deurmat.
Bent u aangesloten op MijnOverheid, dan ontvangt u het
digitale aanslagbiljet eerder,
namelijk vanaf maandag 11 februari. Het aanslagbiljet wordt
verstuurd door Tribuut, het
belastingcentrum voor alle inwoners, bedrijven en instellingen van de gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en
Zutphen. Tribuut verzorgt het
opleggen en innen van alle gemeentelijke belastingen voor
deze gemeenten. Evenals de
waardering van onroerende zaken volgens de Wet Waardering

verloren
en

gevonden
voorwerpen
in voorst
www.voorst.nl

Onroerende Zaken (WOZ).

Klopt uw aanslag niet?

MijnTribuut
www.tribuut.nl biedt de mogelijkheid om met DigiD in te loggen op een persoonlijke MijnTribuut pagina. Bijvoorbeeld
om een taxatieverslag op te
vragen, om automatische incasso aan te vragen of stop te
zetten, of om uw rekeningnummer te wijzigen.

Wie denkt dat de WOZ-waarde
of andere zaken op het aanslagbiljet niet kloppen, kan
contact opnemen met medewerkers van Tribuut. Zij beantwoorden vragen en zorgen dat
eventuele onjuistheden, bijvoorbeeld in de vastgestelde
WOZ-waarde, zo snel mogelijk Bereikbaarheid Tribuut
worden hersteld.
Tribuut is van maandag tot en
met donderdag van 08.30–
Formeel bezwaar maken is dan 17.00 uur en op vrijdag van
niet meer nodig. Kijk voor actu- 08.30–12.30 uur telefonisch
ele informatie op www.tribuut. bereikbaar op 055 580 22 22.
nl , hier staan ook de antwoor- Een e-mail stuurt u naar info@
tribuut.nl.
den op veel gestelde vragen.

voorstwijzer
bekendmakingen
Week 06: 06-02-2019

Adres/Locatie

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/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.

Onderwerp

Status

Nummer

Vergunning verleend*

BW-2019-0011

Meer ruimte voor de bouw van een aantal woningen op
het landgoed

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

NL.IMRO.0285.20265-OW00

Uitbreiden bestaand bedrijfsgebouw

Melding ontvangen

Z-MELD840-2018-001583

de Zanden 217 in Teuge

Verbouwen woonboerderij

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0090

Dillestraat 3 in Voorst

Realiseren traverse tussen 2 woningen

Vergunning verleend*

SXO-2018-1167

Griftstraat 5 in Twello

Verbreden bestaande uitweg

Vergunning verleend*

SXO-2019-0020

H.W. Iordensweg 55 in Twello

Bouwen overkapping

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0099

Hezeweg (VOO K 497) en
Kruisweg (VOO K 494) in Voorst

Plaatsen 2 toegangspoorten voor erf-/terreinafscheiding

Proceduretermijn verlengd

SXO-2018-1170

Kruizemuntstraat (achter) in Voorst

Kappen 2 bomen

Vergunning verleend*

SXO-2019-0035

Mercurius 18 in Twello

Uitbreiden woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0101

Middendijk 79N in Nijbroek

Herbouwen woning

Vergunning verleend*

SXO-2018-1109

Twelloseweg 18 in Terwolde

Vervangen dak en plaatsen dakkapel

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0105

Verdistraat 24 in Twello

Bouwen erker

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0102

Woudweg 1E in Teuge

Afwijken bestemmingsplan

Vergunning verleend*

SXO-2018-0655

Ennestraat 31 in Steenenkamer

Verwijderen asbesthoudend dak en dakbeschot woning

Melding ontvangen

SXO-2019-0095

Kruisakkerweg 4 in Twello

Verwijderen asbesthoudend garagedak

Melding ontvangen

SXO-2019-0092

Molendwarsstraat 17A in Twello

Verwijderen asbesthoudend schuurdak

Melding ontvangen

SXO-2019-0110

Molendwarsstraat 17B in Twello

Verwijderen asbesthoudend schuurdak

Melding ontvangen

SXO-2019-0111

Reuvekampsweg 25 in Twello

Verwijderen asbesthoudend dakbeschot en asbesthoudende materialen in direct onderliggende ruimtes van
aanbouw

Melding ontvangen

SXO-2019-0098

Rijksstraatweg 129 in Voorst

Totaal slopen bedrijfswoning en schuren

Melding ontvangen

SXO-2019-0097

Wijkseweg 55 in Terwolde

Verwijderen asbesthoudend schuurdak en verwijderen
asbesthoudende plaat naast de schuur

Melding ontvangen

SXO-2019-0093

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

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Vaassenseweg 3 in Terwolde

Sponsorloop op 21 februari 2019 van 13-15 uur

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Hoofdweg/Kopermolenweg in Klarenbeek
Milieumelding
Koppelstraat 35 in Twello
Omgevingsvergunning

Sloopmelding

Tijdelijke verkeersmaatregel
Diverse wegen in Terwolde
Wet geluidhinder
Hoofdweg/Kopermolenweg in Klarenbeek
* 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

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 Vergunningen en
Handhaving is op werkdagen
geopend van 8.30 uur tot 12.15
uur, 0571-27 93 37.

voorstwijzer
Warmetruiendag 15 februari, doe mee en bespaar 6% energie
Voorst doet mee aan de warmetruiendag en zet op 15 februari
in het gemeentehuis en in het
Kulturhus de verwarming lager.
Alle huishoudens en bedrijven
in de gemeente kunnen ook
mee doen door hun verwarming
lager te zetten en een warme
trui aan te trekken.

Gratis warming up

mee?
Op vrijdag 15 februari 2019 is
het nationale warmetruiendag,
de vrolijkste en grootste klimaatactie van Nederland. Door
de verwarming lager te zetten
wordt 6% CO2 en 6% energie
per graad bespaard. Doet u ook

Voorst doet mee
De nationale warmetruiendag is
een jaarlijkse klimaatactie om
samen op een vrolijke manier
energiebesparing in het zonnetje te zetten. De Gemeente

Doet u mee aan de actie? Vraag
dan nu een gratis warming up
aan tijdens de warmetruiendag.
Ondanks een lagere temperatuur, blijft u op deze manier
toch lekker warm. Voorst Actief
on Tour komt langs om 15 minuten een warming up te geven
aan collega’s, gasten, cliënten,
buren of familieleden. Dit is
mogelijk bij uw bedrijf, school,
sportclub of gewoon thuis.
Voorst Actief on Tour organiseert gratis naschoolse sporten beweegactiviteiten voor de
basisschool kinderen in de gemeente Voorst. Op de warmetruiendag komen ze graag bij u.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kijken we of we een

goede planning kunnen maken. uur en start in de hal. Meer inMail uw aanmelding naar duur- formatie:
zaam@voorst.nl en geef aan deschaeck.nl.
waar u Voorst Actief voor de
warming up wilt ontvangen.
Het hele jaar duurzaam
Wilt u het hele jaar uw woning
duurzaam verwarmen? Vraag
Win een warme trui
Als gemeente hopen we op zo een gesprek aan met de energieveel mogelijk deelnemers aan coach. Deze energiecoaches indeze leuke actie. De leukste formeren u, geheel vrijblijvend
truien of andere duurzame ac- en gratis, op het gebied van
ties winnen tijdens de warme- energiebesparing en over subsitruiendag… een warme trui! diemogelijkheden. Gewoon bij u
Deel uw foto op Facebook of thuis aan de keukentafel! Zij kijTwitter met de hashtag #war- ken samen met u naar eventumetruivoorst! Inspiratie is te ele mogelijkheden om uw enervinden op:
gierekening te verlagen. Een
warmetruiendag.nl.
afspraak met de energiecoach
maakt u via energierijkvoorst.nl
of 0571-27 99 11.
Rondleiding zwembad
Zwembad De Schaeck geeft
graag een rondleiding om te Ook bedrijven kunnen duurlaten zien hoe dit gebouw ver- zaam verwarmd worden! De
Cleantech
Regio
warmd wordt. Neem een kijk- Energieke
je in de ketelruimte of bij de helpt u hierbij. Zij organiseren
heat pipes en hoor het laatste laagdrempelig en onafhankelijk
nieuws over de duurzaamheids- advies en werken samen met
plannen. Weet u bijvoorbeeld lokale adviseurs. Vraag een gedat het zwembad plannen met sprek aan met de Energieke Clewaterstof heeft? De rondleiding antech Regio via info@ernon.nl
is vrijdag 15 februari om 13.30 of 085- 27 36 328.
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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

