voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

gemeenteraad
 Openbare vergadering gemeenteraad
maandag 12 november 19.30 uur, gemeentehuis Twello
Op maandag 12 november vanaf 19.30 uur vergadert de gemeenteraad. In deze
vergadering staat de behandeling van de Meerjarenprogrammabegroting 2019 –
2022 centraal. Er vinden finale debatten plaats over door de raadsfracties aangedragen agendapunten. Dit betreffen amendementen (voorstellen tot wijziging van
de ontwerpbegroting), moties (raadsuitspraken en/of –opdrachten aan het college
van burgemeester en wethouders) en initiatiefvoorstellen. Tot slot wordt gestemd
over eventuele amendementen, de begroting, eventuele moties en initiatiefvoorstellen. U bent van harte welkom om de vergadering vanaf de publieke tribune bij
te wonen.

Agenda
 Structurele uitbreiding formatie Sociaal Domein [finaal debat en besluit; financiële effecten zijn verwerkt in Meerjarenprogrammabegroting 2019 – 2022]
 Ontwikkelingsplan Klein Twello [finaal debat en besluit; financiële effecten zijn
verwerkt in Bestuursrapportage 2018 en Meerjarenprogrammabegroting 2019
– 2022]
 Bestuursrapportage 2019 [besluit]
 Meerjarenprogrammabegroting 2019 – 2022 [finaal debat en besluit]

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 bij de
vergaderstukken te komen. U vindt de raadsstukken via voorst.
raadsinformatie.nl of via de (gratis) app Politiek Portaal Publieksapplicatie.
Eventuele amendementen, moties en initiatiefvoorstellen zijn naar verwachting 9
november beschikbaar en ook op bovengenoemde wijze te bekijken. In de raadzaal is WIFI aanwezig, zodat u tijdens de vergaderingen de stukken digitaal kunt
bekijken via uw eigen apparatuur.

 Besluitenlijst raadsvergadering 29 oktober 2018
Besluiten








Bestemmingsplan Rijksstraatweg 90, Twello
Bestemmingsplan Landgoed Het Wezeveld, Twello
Motie ‘PlusOV, wij doen het ermee!’ van Gemeente Belangen en CDA
Perspectiefnota 2019 – 2022
Vaststellen verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 1 oktober 2018
Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 8 oktober 2018
Vaststellen verslag ronde-tafelgesprek 15 oktober 2018

Verworpen moties
 Motie ‘Woede, verdriet en solidariteit’ van Lijst Arend, PvdA-GroenLinks en VVDLiberaal2000 over PlusOV. De motie is verworpen met 6 stemmen voor (VVDLiberaal2000, PvdA-GroenLinks, Lijst Arend) en 12 stemmen tegen (Gemeente
Belangen, CDA, D66).
 Motie ‘Dit is het einde!’ van Lijst Arend, PvdA-GroenLinks en VVD-Liberaal2000
over PlusOV. De motie is verworpen met 6 stemmen voor (VVD-Liberaal2000,
PvdA-GroenLinks, Lijst Arend) en 12 stemmen tegen (Gemeente Belangen, CDA,
D66).
 Amendement ‘Structureel dekkende begroting’ over de Perspectiefnota 2019 –
2022 van VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks en Lijst Arend. Het amendement
is verworpen met 6 stemmen voor (VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, Lijst
Arend) en 12 stemmen tegen (Gemeente Belangen, CDA, D66).

 Amendement ‘3 O’s en sober begrotingsbeleid’ over de Perspectiefnota 2019 –
2022 van VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks en Lijst Arend. Het amendement
is verworpen met 6 stemmen voor (VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, Lijst
Arend) en 12 stemmen tegen (Gemeente Belangen, CDA, D66).
 Amendement ‘(Woon)lastendruk’ over de Perspectiefnota 2019 – 2022 van VVDLiberaal2000, PvdA-GroenLinks en Lijst Arend. Het amendement is verworpen
met 6 stemmen voor (VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, Lijst Arend) en 12
stemmen tegen (Gemeente Belangen, CDA, D66).
 Amendement ‘Reserves voor tegenvallers’ over de Perspectiefnota 2019 – 2022
van VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks en Lijst Arend. Het amendement is
verworpen met 6 stemmen voor (VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, Lijst
Arend) en 12 stemmen tegen (Gemeente Belangen, CDA, D66).

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de
besluitenlijst te komen op voorst.raadsinformatie.nl .

Het audioverslag van de raadsvergadering van 29 oktober 2018 is af te luisteren
via voorst.raadsinformatie.nl.

 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 12 november 19.30 uur Raadsvergadering
gemeentehuis Twello
maandag 3 december 19.30 uur
Ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
maandag 17 december 19.30 uur Ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello

Informatie
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, plv. fractievoorzitter VVD-Liberaal2000,
g.schimmel@voorst.nl /06-22 37 82 24
 Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA, b.vandezedde@voorst.nl /
06-53 67 85 62
 Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, b.visser@voorst.nl /
06-53 87 71 61
 Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, p.jonkman@voorst.nl
 Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, a.jansen@voorst.nl /
06-50 66 66 01
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.

Duurzame Huizen Route
Ook in 2018 doet Voorst weer
mee aan de Nationale Duurzame
Huizen Route. Op zaterdag 10
november 2018 openen woningeigenaren die duurzame maatregelen in hun woning hebben aangebracht, hun deuren en delen
hun duurzame verhaal.

Bezoek een duurzaam huis
Als u uw woning wilt verduurzamen of als u plannen heeft om te
verbouwen, dan bent u welkom
op zaterdag 10 november om een
kijkje te nemen in duurzame woningen. De huiseigenaren ontvangen u graag in hun huis en vertel-

len over hoe zij het energiezuinig
maken van hun woning hebben
aangepakt. Er is alle tijd om vragen te stellen over bijvoorbeeld
isolatie(materialen) en duurzame
verwarmingssystemen.

inspiratie en de Duurzame Huizen Route is een unieke kans om
de ervaringen van de bewoners
zelf te horen. Op een ongedwongen manier doet u kennis uit de
eerste hand op. Dit levert vaak
nieuwe bruikbare inzichten op
Elke woning vormt een bron van om zelf mee aan de slag te gaan.

Tijdens de Duurzame Huizen
Route dag is het, na inschrijving,
mogelijk om één of meerdere huizen te bezoeken. Inschrijven doet
u op www.duurzamehuizenroute.
nl , hier staat ook een overzicht
van de deelnemende huizen in de
gemeente Voorst.

voorstwijzer
bekendmakingen
Week 45: 07-11-2018

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/. 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.

Onderwerp

Status

Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Gemeente Voorst

Collecte Longfonds van 14 t/m 19 mei 2018

Vergunning verleend*

Z-17-03421_2017-54427

Klarenbeek en buitengebied

Verkoop oliebollen en appelbeignets door SC Klarenbeek
op 24 en 25 november 2017

Vergunning verleend*

Z-17-03502_2017-54391

Aanvulling Mandatenlijst 2015

Besluit genomen

Z-18-04143_2018-61790

Beleid en regelingen
Gemeente Voorst

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Gravenstraat 27 in Voorst

Realiseren nieuwe schuur en opnemen verleende
vrijstellingen

Voornemen

Z-18-03645_2018-52943

Landgoed Het Wezeveld in Twello

Herontwikkeling landgoed Het Wezeveld

Vastgesteld

NL.IMRO.0285.20134-VS00

Melkleenweg 3 in Terwolde

Herbouwen woning met bijgebouw

Voornemen

Z-18-03563_2018-52939

Molenstraat 33 in Twello

Wijzigen gemengde bestemming naar woonbestemming

Voornemen

Z-18-04340_2018-67336

Abraham Kuyperstraat 28 in Twello

Kappen 1 boom

Vergunning verleend*

SXO-2018-0979

Bonenkampsweg 4B in Voorst

Bouwen woonhuis

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1047

Dorpszicht 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 en 18 in
Terwolde

Bouwen 8 woningen

Vergunning verleend*

SXO-2018-0644

Hietweideweg 14 in Twello

Wijzigen bestemmingsplan voor realisatie parkeerplaats

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1046

Houtwalstraat 2 in Wilp

Deels verbouwen verdieping woonboerderij

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1048

Kerkstraat 26 in Wilp

Bouwen serre achterzijde woning

Vergunning verleend (revisie)*

Z-HZ_WABO-2013-168

Melkakkerweg 12, 14, 16 en 18 in Wilp

Bouwen 2 woon-zorgvoorzieningen voor intensieve
begeleiding

Vergunning verleend*

SXO-2018-0834

Michiel de Ruyterstraat 16 in Twello

Plaatsen afvoerpijp

Vergunning verleend*

SXO-2018-1020

Parallelweg 7 in Twello

Kappen 6 bomen

Vergunning verleend*

SXO-2018-0927

Rijksstraatweg 182 in Voorst

Renoveren kap en plaatsen dakramen

Proceduretermijn verlengd

SXO-2018-0878

Rijksstraatweg 34 in Twello

Slopen woning en opstallen

Vergunning verleend*

SXO-2018-0915

Stationsstraat in Twello

Kappen 4 bomen

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1055

Wellinkhofweg 10A in Terwolde

Bouwen stal en rijbak

Vergunning verleend (revisie)*

SXO-2018-0667

Weversboschweg 10 in Wilp

Brandveilig gebruik multifunctioneel centrum Het Vierhuis

Vergunning verleend

SXO-2018-0359

Wilpsedijk 2 in Wilp

Kappen 1 wilg

Vergunning verleend*

SXO-2018-1008

Zeedijk 7 in Terwolde

Bouwen kapschuur

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1053

de Kar 15 in Klarenbeek

Verwijderen asbesthoudend schuurdak

Melding ontvangen

SXO-2018-1050

Melkakkerweg 22 t/m 28 in Wilp

Verwijderen extra aangetroffen asbest

Melding ontvangen

SXO-2018-1056

Rijksstraatweg 17A in Twello

Gedeeltelijk slopen kapschuur

Melding ontvangen

SXO-2018-1045

Rijksstraatweg 8 in Wilp

Verwijderen asbesthoudend bergingdak

Melding ontvangen

SXO-2018-1054

Omgevingsvergunning

Sloopmelding

* 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.

Plaats: gemeentehuis van de
		
gemeente Voorst
		
H.W. Iordensweg 17 in
		 Twello
Tijd:
10.30 uur

wij dat graag van u.

Houdt u er als derde belanghebbende ook rekening mee dat een
ingediend bouwplan al behandeld
kan zijn in een welstandsvergadeDe agenda (met daarin de lijst ring.
met te behandelen bouwplannen)
wordt bekend gemaakt op www.  Woensdag 14 november 2018
voorst.nl en aan de balie Vergun- vindt er een vergadering van de
welstandscommissie plaats.
ningen en Handhaving.

 Maandag 12 november 2018
vindt er een mandaatvergade- Conform artikel 12 van de Woning- De vergaderlocatie en de lijst met
ring van de welstandscommissie wet is deze vergadering openbaar. de te behandelen bouwplannen
plaats.
Als u aanwezig wilt zijn, dan horen worden bekend gemaakt op

www.voorst.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de
afdeling Vergunningen en Handhaving. Conform artikel 12 van
de Woningwet is deze vergadering openbaar.
De balie Vergunningen en Handhaving is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 12.15
uur, 0571-27 93 37.

voorstwijzer
Cursus Omgaan met verward gedrag

Help mee aan een Rookvrije Generatie

Als inwoner van de gemeente
Voorst, maar ook in uw werk of
vrijwilligerswerk, komt u mensen
tegen. De kans bestaat dat u te
maken krijgt met mensen met een
psychisch probleem. Het is belangrijk dat u hen goed kunt helpen en de persoon met verward
gedrag passende ondersteuning
biedt. Maar ook om een lastige of
zelfs gevaarlijke situatie te voorkomen, onder controle te houden
of op te lossen.

Eind oktober is de meerjarige landelijke campagne een Rookvrije
Generatie van de Hartstichting,
KWF Kankerbestrijding en het
Longfonds van start gegaan. Met
deze campagne worden mensen
gemotiveerd om zelf bij te dragen aan het rookvrij maken van
de omgeving van kinderen, en
het wegnemen van verleidingen
om te gaan roken. Iedereen heeft
met rookvrij.nl de mogelijkheid
om online een sportclub, speelplek of schoolplein te steunen
om deze rookvrij te maken. Zo
zorgen we samen voor een rookvrije kindomgeving in de buurt.
De gemeente Voorst vraagt
mensen een mail te sturen naar
NIX18@voorst.nl als zij een
initiatief hebben genomen voor
een Rookvrije Generatie, of
een goed idee hebben om een
schoolplein, vereniging, straat
of speelveld rookvrij te maken
maar niet weten hoe.

de presentatie is er een drankje
en de mogelijkheid om voor de
cursus in te schrijven. Aanmelden
is mogelijk tijdens de kick-off en
ook op ieder ander moment via
mhfa@voorst.nl

Meer informatie

Voor meer informatie over de kickoff of over de training belt of mailt
u Impluz: 0570-60 49 00, info@
impluz.nl of de gemeente Voorst,
projectleider Wim Lievestro: 057127 99 11, w.lievestro@voorst.nl of
kijk op www.impluz.nl/training/
Cursus MHFA
In de cursus Mental Health First mental-health-first-aid-mhfa
Aid (MHFA) leert u eerste hulp te
bieden aan mensen met (begin- Cursusdata:
nende) psychische problemen. In  1e
cursus
op
maandade cursus krijgt u informatie over gen van 8.30 uur tot 12.30
psychische problemen en er is uur
in
MFC
Klarenbeek:
veel aandacht voor het aanleren 21 januari 2019, 28 januari 2019,
van vaardigheden. Ook leert u hoe 4 februari 2019, 11 februari 2019.
te handelen wanneer iemand in  2e cursus op dinsdagen van
een crisis verkeert. Op basis van 12.30 uur tot 16.30 in Dorpshuis
subsidie van ZonMW leiden we in Voorst: 5 maart 2019,
vijf trainingen 80 personen (zowel 12 maart 2019, 19 maart 2019,
professionals als vrijwilligers en 26 maart 2019.
individuele belangstellenden) op.  3e cursus op donderdagen van
De cursus bestaat uit vier dagde- 8.30 uur tot 12.30 uur in Dorpslen.
huis ‘De Pompe’ in Wilp: 9 mei
2019, 16 mei 2019, 23 mei 2019,
6 juni 2019.
Kick-off en aanmelden
De kick-off vindt plaats op dins-  4e cursus op woensdagen van
dag 20 november 2018, van 18.00 uur tot 22.00 uur in Twello
15.30 uur tot 17.00 uur in het (locatie volgt): 3 april 2019, 10
gemeentehuis in Twello. Wethou- april 2019, 17 april 2019, 24 april
der Wim Vrijhoef opent de bijeen- 2019.
komst. Folkert Hilarides, coördinator MHFA bij Impluz, geeft hierna
een interactieve presentatie. Na

Ook in Voorst

een rookverbod op het hele
schoolterrein, zowel voor leerlingen, personeel als ouders.
 VHC Twello heeft een rookvrij sportpark.
 SV
Voorwaarts
Twello
heeft op zaterdagochtend als
er jeugdwedstrijden zijn, een
rookverbod ingesteld.
 Natuurspeelplaats De Groene Wig heeft een bord met spelregels waaronder het verzoek
niet te roken.
 Zwembad De Schaeck heeft
een rookbeleid. Na de verwijdering van een aantal rookplekken
zijn er nog twee rookplekken op
het buitenterrein. Roken rondom het buitenbad is verboden.
 Ouders van kinderen in de
brugklasleeftijd ontvangen een
brief over NIX18. Hierin krijgen
ze tips en ondersteuning in de
opvoeding rond roken en alcohol.
 Tactus geeft voorlichting
over de risico’s van roken op

scholen in het basisonderwijs
en het voortgezet onderwijs.
 De GGD geeft les in Leefstijl
in groep 8. Hierin worden onder
andere de risico’s van roken besproken.

Kindomgeving rookvrij
De gemeente Voorst vraagt
mensen die al een initiatief genomen hebben voor een Rookvrije Generatie of die een idee
voor een rookvrije omgeving
hebben maar niet weten hoe
ze dit moeten aanpakken een
mail te sturen naar NIX18@
voorst.nl . Bellen mag ook:
Elly Brinkman, adviseur gezondheidsbeleid: 0571-27 92 03
Ingrid de Croon, adviseur
sport en bewegen: 06- 11 48 20 93
Robert
Horstink,
ambassadeur
sport
en
bewegen: 06-50 43 86 59.
Samen kan dan bekeken worden
wat er nodig is voor de realisatie van uw idee.

Roken wordt steeds minder als
normaal gezien, vooral in de
buurt van kinderen. Er zijn ondertussen al meerdere rookvrije
plekken waar kinderen komen
en dat is een mooie ontwikkeling. Ook in de gemeente Voorst
wordt gewerkt aan een Rookvrije Generatie:
 Het Zone.college (voorheen
AOC) heeft een rookvrij schoolplein.
 Het Veluws College heeft

Gemeente Voorst helpt bij energiebesparing thuis
Hebt u inspiratie opgedaan tijdens de Duurzame Huizen Route? Wilt u aan de slag met het
verduurzamen van uw eigen woning? De energiecoaches komen
u graag thuis informeren over de
energiebesparingsmogelijkheden
in uw woning. Voor de verdergaande (technische en financiële)
informatie maakt u een afspraak
bij Ron Stet, de energie-adviseur
van het Energieloket in het gemeentehuis. Daarnaast helpt de
gemeente Voorst bij energiebesparing thuis met een Stimuleringslening duurzaamheid.

Thuisbezoek energiecoach De energiecoach geeft met be- seur van de gemeente Voorst thuis met een StimuleringsleDe vrijwillige energiecoaches
van EnergieRijkVoorst helpen
inwoners in de gemeente Voorst
graag bij het besparen en zelf
opwekken van energie. Op afspraak komt er een energiecoach
bij u thuis. Via het formulier
op
www.energierijkvoorst.nl/
wooncoaches-gemeente-voorst
of door te bellen met 0571-27
99 11 maakt u een afspraak.
Tijdens een gesprek aan de keukentafel bespreekt u samen uw
woonwensen en inventariseert
u de financiële mogelijkheden.

hulp van een warmtecamera en
een online HuisScan inzicht. Een
thuisbezoek duurt ongeveer
één uur.

Energieloket

bij het Energieloket in het gemeentehuis. De energieadviseur
spreekt graag samen met u uw
plannen door en geeft u een
advies over de verschillende
keuzemogelijkheden. Mail voor
een gratis afspraak op maandagavond in de oneven weken
of op donderdagmiddag in de
even weken naar duurzaam@
voorst.nl of bel 0571-27 99 11.

Hebt u bouwplannen, het voornemen om gasloos te gaan of
nog aanvullende vragen na een
gesprek met de vrijwillige energiecoach? Voor de verdergaande
(technische en financiële) informatie over het verduurzamen Duurzaamheidslening
van uw woning maakt u een Daarnaast helpt de gemeente
afspraak met de energie-advi- Voorst bij energiebesparing

ning duurzaamheid. Deze lening is beschikbaar gesteld
voor het verduurzamen van
woningen en gebouwen door
energiebesparing en/of het opwekken van duurzame energie.
Meer informatie over deze aantrekkelijke lening met een lage
rente: www.voorst.nl/stimuleringslening . Voor hulp bij het
invullen van het aanvraagformulier mailt u naar duurzaam@
voorst.nl of belt u de gemeente
Voorst: 0571-27 99 11.

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

