voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

Landelijke Opschoondag 23 maart: doe mee!

gemeenteraad
 Openbare vergadering gemeenteraad

maandag 11 maart 2019 19.30 uur, gemeentehuis Twello

De gemeenteraad debatteert over onderwerpen, die in de meeste gevallen eerder in de rondetafelgesprekken besproken zijn. In deze vergadering wordt gesproken over:
 Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 18 februari 2019 [besluit]
 Verslag ronde-tafelgesprekken 4 maart 2019 [besluit]
 Bekrachtigen geheimhouding Fasedocument Gemeentehuis met bijlagen [besluit]
 Verklaring van geen bedenkingen voor realisatie Zonnepark Oude
Zutphenseweg [finaal debat en besluit]

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct op voorst.nl bij de
vergaderstukken te komen. U kunt deze ook inzien op 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.

 Openbare vergadering gemeenteraad

dinsdag 12 maart 2019 19.30 uur, gemeentehuis Twello



Verklaring van geen bedenkingen voor realisatie Zonnepark Broekstraat Klarenbeek
[finaal debat en besluit]

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 rondetafelgesprekken benutten. Deze worden meestal twee weken voor de raadsvergadering gehouden.

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct op voorst.nl bij de
vergaderstukken te komen. U kunt deze ook inzien op 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.

Op zaterdag 23 maart is de
Landelijke Opschoondag, een
jaarlijks initiatief van Nederland Schoon. In heel Nederland
gaan vrijwilligers de straat op
om zwerfafval op te ruimen,
ook in de gemeente Voorst.
Doet u mee?

Gratis werkmateriaal
De gemeente Voorst stelt aan
de vrijwilligers gratis het benodigde materiaal beschikbaar
voor het opruimen, zoals veiligheidshesjes, knijpers, vuilniszakken en iets lekkers. Dit
materiaal is overigens het hele
jaar door beschikbaar voor
vrijwilligers die zwerfvuil opruimen. Na de schoonmaakactie haalt de gemeente de zakken met opgeruimd zwerfafval
weer op en geeft een kleine
vergoeding van € 5 per volle
zak (maximaal € 50 per groep).

Iedereen doet mee
Het thema is dit jaar ‘Iedereen
doet mee’. De gemeente roept
iedereen op om deel te nemen
aan deze actie, jong en oud,
van individu tot maatschappelijke organisatie zoals de
sport- muziek- of buurtvereniging. De vergoeding voor
het opruimen van zwerfafval

kan een bijdrage vormen voor
bijvoorbeeld een teamuitje,
buurtactiviteit of iets anders
leuks.

Samen opruimen
Moedig elkaar aan en deel de
foto’s van uw bijdrage tijdens
de Opschoondag op de Facebookpagina van de gemeente
Voorst: www.facebook.com/
gemeentevoorst of via Twitter:
@gemeente_voorst.

Aanmelden
Wilt u de handen uit de mouwen steken? Alleen of samen
met uw buren of clubleden?
Stuur dan voor 18 maart een
mail met uw aanmelding naar
opschoondag@voorst.nl.
De
gemeente zorgt er dan voor
dat op vrijdag 22 maart van
14:00 uur tot 16:30 uur de materialen voor u klaarliggen bij
de Gemeentewerf (Jupiter 2 in
Twello). Op maandag 25 maart
halen de medewerkers van de
gemeente de volle zakken met
zwerfafval bij u op.

Vragen?
Hebt u vragen? Neem dan
contact op met de gemeente
Voorst: opschoondag@voorst.
nl of 0571-27 93 58.

 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-tafelgesprek
ken 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 maart 19:30
dinsdag 12 maart 19:30		
maandag 18 maart 19:30 uur
maandag 1 april 19:30 uur

raadsvergadering
raadsvergadering
ronde-tafelgesprekken
raadsvergadering

gemeentehuis
gemeentehuis
gemeentehuis
gemeentehuis

Twello
Twello
Twello
Twello

Informatie
Hebt u vragen? Neem contact op met 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.

Kwijtschelding gemeentebelasting
Inwoners van de gemeenten
Epe, Lochem, Voorst en Zutphen hebben het aanslagbiljet voor gemeentebelastingen
ontvangen. Heeft u een minimuminkomen en geen spaartegoeden? Mogelijk komt u in
aanmerking voor kwijtschelding. U hoeft dan een aantal
belastingen niet te betalen. Dit
vraagt u zelf aan via
tribuut.nl, klik op ‘kwijtschelding’. Zijn er (tijdelijke) financiële problemen? Bel met de
medewerkers van Tribuut: 055580 22 22.

aanslagbiljet niet juist is? Tribuut biedt de mogelijkheid om
er samen naar te kijken zodat
het indienen van een bezwaarschrift misschien niet nodig
is. Bel 055-580 22 22 (maandag tot en met donderdag van
08.30–17.00 uur en op vrijdag
van 08.30–12.30 uur).

Bezwaar maken?

Besluit u alsnog om bezwaar te
maken? Dat is mogelijk binnen
zes weken na dagtekening van
uw aanslagbiljet. Op tribuut.nl
leest u hier meer over. Via uw
persoonlijke MijnTribuut pagiAanslagbiljet niet juist?
na dient u uw bezwaar in: log in
Bent u van mening dat de vast- met uw DigiD en kies de aanslag
gestelde WOZ-waarde op uw waartegen u bezwaar maakt.

voorstwijzer
bekendmakingen
Week 10: 06-03-2019

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 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.

Adres/Locatie

Onderwerp

Status

Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
de Zanden 55 in Teuge

Faciliteren tijdelijke standplaats voor snackbar van 1 april 2019 t/m
29 september 2019

Vergunning verleend*

BW-2019-0045

Dorpsstraat 8-10 in Twello

Rommelmarkt op 13 april 2019 van 8-14 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0041

Gravenstraat 30 in Voorst

Cool in the pool op 14 juni 2019 van 16-00 uur, 15 juni 2019 van
9-1 uur en 16 juni 2019 van 9-13 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0022

Stobbenakker 38 in Twello

Feest op 12 juli 2019 van 18-1 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0036

Zandwal 1 in Voorst

Zomerkriebels op 30 mei 2019 van 11-18 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0028

Zuiderlaan 7 in Twello

Hockeytoernooi op 6 juli 2019 van 10-17 uur en 7 juli 2019 van
10-1 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0039

Vervangende nieuwbouw van woning met bijgebouw

Ontwerp

NL.IMRO.0285.20286-OW00

Appenseweg 21 in Voorst

Kappen 1 boom

Vergunning verleend*

SXO-2019-0116

Broekstraat 17 in Klarenbeek

Vervangen kozijnen en plaatsen schuifpui in bijgebouw

Vergunning verleend*

SXO-2019-0083

de Hamerslag 42 in Twello

Plaatsen schutting (gedeeltelijk vervangen heg)

Vergunning verleend*

SXO-2019-0138

Dernhorstlaan 9 in Twello

Verbouwen woonhuis en bouwen 2 nieuwe bijgebouwen

Vergunning verleend*

SXO-2019-0052

Duizendblad 43 in Klarenbeek

Bouwen woning

Vergunning verleend*

SXO-2018-1241

Eendenkooiweg en Westererf in Nijbroek

Bouwen 12 woningen met inrit (intrekken Westererf 3, 5 en 7)

Vergunning
gedeeltelijk
ingetrokken*

Z-HZ_WABO-2010-001421

Ganzevlesweg 12 in Teuge

Kappen 3 eiken

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0200

H.W. Iordensweg 55 in Twello

Bouwen overkapping

Vergunning verleend*

SXO-2019-0099

Hoofdweg 54 in Klarenbeek

Kappen boom

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0209

Kerklaan 2A in Twello

Vergroten bestaande werktuigenberging

Vergunning verleend*

SXO-2018-1129

Kerklaan 14 in Twello

Deels vervangen buitenbeglazing

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0208

Klarenbeekseweg 2 in Voorst

Vervangen garagedeur door pui

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0207

Noord Emperweg 2 in Voorst

Intrekken omgevingsvergunning milieu

Ontwerpvergunning

SXO-2019-0228

Oude Wezeveldseweg 18 in Twello

Intrekken omgevingsvergunning milieu

Ontwerpvergunning

SXO-2019-0227

Plesmanstraat 8 in Teuge

Bouwen helft twee-onder-een kapwoning

Vergunning verleend*

SXO-2018-1162

Plesmanstraat 10 in Teuge

Bouwen helft twee-onder-een kapwoning

Vergunning verleend*

SXO-2018-1161

Quabbenburgerweg 15 in Terwolde

Verplaatsen van knotwilgen

Vergunning verleend*

SXO-2019-0184

Rijksstraatweg 129N in Voorst

Bouwen bedrijfswoning

Vergunning verleend*

SXO-2019-0007

Stinzenlaan 92 in Twello

Kappen boom

Vergunning verleend*

SXO-2019-0128

Stinzenlaan 96 in Twello

Kappen boom

Vergunning verleend*

SXO-2019-0129

Onbeveiligde overwegen en toeleidende paden onttrekken aan
openbaarheid

Ontwerp

Z-18-06344_2019-12343

Helena H. Wilkensstraat 9 in Voorst

Verwijderen asbesthoudende materialen uit woning en kelder

Melding beoordeeld

SXO-2019-0192

Hermpjeskamp 13 in Terwolde

Verwijderen van asbesthoudende dakleien woning en asbesthoudende
materialen achter schuur

Melding ontvangen

SXO-2019-0211

Rijksstraatweg 158 in Teuge

Verwijderen asbesthoudend schuurdak

Melding ontvangen

SXO-2019-0203

Rijksstraatweg 20 A in Voorst

Verwijderen asbesthoudende plaat uit chemokluis

Melding ontvangen

SXO-2019-0194

Zandenallee 5 in Teuge

Verwijderen asbesthoudend schuurdak

Melding ontvangen

SXO-2019-0193

Eenzijdig parkeerverbod op 13 april 2019 van 8.30-14.30 uur

Besluit genomen*

BW-2019-0041

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Melkleenweg 3 in Terwolde
Omgevingsvergunning

Overig
Bolkhorstweg en Woudweg in Teuge
Sloopmelding

Tijdelijke verkeersmaatregel
Gedeelte Dorpsstraat van H.W. Iordensweg tot Torenweg in Twello
* Tegen de genoemde toestemmingverlening door het
college van burgemeester en
wethouders of de burgemeester kan een belanghebbende
bezwaar indienen bij het colle-

ge 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. geen schorsende werking heeft,
kan ook een verzoek tot een
Voor informatie over een besluit voorlopige voorziening worden
en de datum van verzending van gericht aan: de voorzieningenhet besluit belt u 0571-27 99 rechter van de Rechtbank Gel11. Omdat een bezwaarschrift derland, 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.

voorstwijzer
Inloopavond 14/3 verzoek ProRail sluiting spoorwegovergangen Teuge
ProRail heeft een verzoek ingediend bij de gemeente Voorst
om twee spoorwegovergangen
op de spoorlijn Apeldoorn – Deventer te sluiten. Het gaat om de
onbeveiligde, en daarmee mogelijk verkeersonveilige, spoorwegovergangen aan de Bolkhorstweg
en de Woudweg in Teuge. De gemeente is voornemens om aan
dit verzoek te voldoen en organiseert in samenwerking met ProRail een inloopavond op donderdagavond 14 maart in Dorpshuis
Op den Toega, de Zanden 92 in
Teuge. Belangstellenden en omwonenden zijn van 18.30 uur tot
20.30 uur van harte welkom om

met de gemeente en ProRail van 7 maart 2019 voor zes weken
gedachten te wisselen over de ter inzage op voorst.nl (actueel,
voorgenomen sluiting.
bekendmakingen, 2019, week
10) en bij de balie VROM in het
gemeentehuis. Reageren is tijVerbetering veiligheid
ProRail werkt al langer aan de dens deze periode zowel monverbetering van de veiligheid van deling als schriftelijk mogelijk.
spoorwegovergangen door deze Uw zienswijze stuurt u naar het
aan te passen, op te heffen of college van burgemeester en
ongelijkvloers te maken. Daarom wethouders van Voorst, Postbus
heeft ProRail het verzoek bij de 9000, 7390 AH Twello. Vermeld
gemeente Voorst ingediend om daarbij dat het gaat om het ontdeze overwegen in Teuge “aan werpbesluit onttrekking spoorde openbaarheid te onttrekken wegovergangen.
en daarmee te laten vervallen”.
Voor een mondelinge zienswijze
Reageren
neemt u contact op met Cees
Het ontwerpbesluit ligt vanaf Morren: 0571-27 93 74.

trouwen
in voorst

www.voorst.nl

Pas onderweg goed op uw persoonlijke
eigendommen
dame in haar auto bestolen van
haar tas toen een ‘vriendelijke’
meneer deze mevrouw wilde helpen. Zijn handlanger pakte ondertussen de tas van mevrouw uit
haar auto.
De dieven hebben het vooral op
oudere mensen gemunt. Ze ontvreemden spullen als u afgeleid
bent. De politie is waakzaam en
onderzoekt het probleem.

Brandweerwedstrijden Klarenbeek 9 maart
dereen is dan ook van harte uitgenodigd een kijkje te komen
nemen. De exacte locatie is nog
geheim zodat de korpsen van de
Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland zich niet al te veel
kunnen voorbereiden. Bezoekers
die zich op 9 maart melden bij
Rutenfrans Contructie, Klarenbeekseweg 84B in Klarenbeek
krijgen informatie waar precies
in Klarenbeek de korpsen de
strijd aan gaan.

Tips om zelf de kans op diefstal te
verkleinen:
 Laat geen waardevolle spullen achter in uw fietstassen.
 Sluit uw handtas goed af en
hou hem bij u.
 Gaat u pinnen? Kijk of er niemand over uw schouder meekijkt.

Op zaterdag 9 maart organiseert weerwedstrijden in Klarenbeek.
Er is de laatste tijd een toename
de brandweer Klarenbeek van De wedstrijden zijn voor het Meer informatie: facebook.com/ van het aantal diefstallen uit fiets8.30 uur tot 17.00 uur brand- publiek zeer interessant en ie- brandweer.klarenbeek
tassen. Daarnaast is er ook een

Ziet u iets verdachts? Bel de politie. In dringende gevallen 112,
anders 0900-8844 of neem contact op met uw wijkagent via
politie.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

