voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

gemeenteraad
De gemeenteraad wenst u een heel goed en gezond 2019

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 17 december
2018 is af te luisteren via voorst.raadsinformatie.nl. Vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffier, Bernadette Jansen:
raad@voorst.nl, (0571) 279 217.

 Besluitenlijst raadsvergadering 17 december 2018
Besluiten























Herbenoeming lid rekenkamercommissie Voorst
Mutatie fractievertegenwoordiger
Bestemmingsplan Hengelderweg 7, Voorst
Bestemmingsplan Kneuterstraat 24, Wilp
Bekrachtigen geheimhouding
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Zonnepark Oude Zutphenseweg
in Wilp
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Delta
Motie “Geen bevoegdheid voor oprichting van of deelname in rechtspersonen
door het al-gemeen bestuur” van Gemeente Belangen
Wijziging statuten Stichting Archipel
Nota reserves en voorzieningen 2018
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019, verordening Jeugdhulp
2019 en verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 2019
Bouwverordening 2018
Verordening Asbestlening
Verordening reclamebelasting 2019
Verordening basisregistratie personen Voorst 2018
Verordening onroerende-zaakbelastingen Voorst 2019
Verordening toeristenbelasting Voorst 2019
Verordening rioolheffing Voorst 2019
Verordening reinigingsheffingen Voorst 2019
Legesverordening Voorst 2019
Verslag ronde-tafelgesprekken 3 december 2018
Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 10 december 2018

Verworpen amendement en moties
 Motie “Participatie, maar dan echt” over alternatief voor zonnepark Oude
Zutphenseweg in Wilp.
De motie is verworpen met 1 stem voor (Lijst Arend) en 17 stemmen tegen
(Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, CDA, PvdA-GroenLinks, D66).
 Amendement “Goedkoop is duurkoop” over verordeningen sociaal domein van
Lijst Arend.
Het amendement is verworpen met 1 stem voor (Lijst Arend) en 17 stemmen
tegen (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, CDA, PvdA-GroenLinks, D66).
 Motie “Koester je mantelzorgers” van Lijst Arend en PvdA-GroenLinks.
De motie is verworpen met 3 stemmen voor (PvdA-GroenLinks, Lijst Arend) en
15 stemmen tegen (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, CDA, D66).
 Motie “Je ziet het pas als je het doorhebt” over registreren van vragen en
opmerkingen sociaal domein van PvdA-GroenLinks, Lijst Arend en VVDLiberaal2000.
De motie is verworpen met 7 stemmen voor (VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, Lijst Arend) en 11 stemmen tegen (Gemeente Belangen, CDA, D66).

 Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?
Om uw stem te laten horen benadert u de raadsfracties, praat u mee in de rondetafelgesprekken of stuurt u een brief of e-mail naar de raad: raad@voorst.nl ,
Postbus 9000, 7390 HA Twello.
Twitter: @RaadVoorst.

Vergaderingen en bijeenkomsten:
maandag 28 januari 19.30 uur Ronde-tafelgesprekken
maandag 11 februari 19.30 uur Raadsvergadering

Informatie
Hebt u vragen? Neem contact op met de raadsgriffier, Bernadette Jansen
(0571) 279 217, de locogriffier, Dini Vriezekolk (0571) 279 387 of rechtstreeks
met de raadsfracties: www.voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden
 Robert Bosch, fractievoorzitter Gemeente Belangen,
via r.bosch@voorst.nl /06-55 53 21 13
 Gerrit Schimmel, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000,
via g.schimmel@voorst.nl / 06-22 37 82 24
 Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA,
via b.vandezedde@voorst.nl /06- 53 67 85 62
 Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks,
via b.visser@voorst.nl/06-53 87 71 61
 Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, via p.jonkman@voorst.nl
 Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend,
via 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.

Komt hier een laadpaal?
Heeft u de tekst ‘Komt hier een
laadpaal?’ ook al zien staan op
een parkeervlak in uw buurt?
We hebben namelijk uw hulp
nodig! We willen graag van u horen of de mogelijke locaties die
zijn aangewezen voor laadpalen
voor u geschikt zijn. Kijk daarom
op: www.voorst.nl/laadpalen

Openbare laadpalen
De gemeente Voorst plaatst
openbare laadpalen voor inwoners als hier behoefte aan is. Inwoners kunnen bij de gemeente
Voorst een openbare laadpaal
aanvragen als ze zelf geen eigen oprit hebben en er nog geen
laadpaal aanwezig is binnen
een straal van 250 meter. Ook
forenzen die meer dan 20 uur

gemeentehuis Twello
gemeentehuis Twello

per week in de gemeente Voorst tie is om een dekkend netwerk
werken, kunnen een laadpaal aan laadinfrastructuur te realiseren.
aanvragen.

Plankaart laadpalen

Denkt u mee? Reageer!

De gemeente Voorst wil graag
vooraf nadenken over mogelijk
geschikte locaties voor laadpalen en vraagt om input op
voorgestelde locaties per wijk.
Het samen met inwoners opstellen van een plankaart zorgt
voor een strategische ligging
van de toekomstige laadpalen.
De plankaart is een hulpmiddel,
bedoeld om het proces te versnellen. Wanneer een inwoner
ook daadwerkelijk een aanvraag
voor een locatie indient, zal Ecotap in samenwerking met Allego
de laadpalen plaatsen. De ambi-

Inwoners kennen hun wijk het
beste en daarom vragen wij om
uw input. Wilt u naar de voorgestelde locaties kijken en hier
feedback op geven? U reageert
door contact op te nemen met
Jelleke Bosma van de gemeente
Voorst: 0571-27 99 11, of stuur
een mail naar duurzaam@voorst.
nl.
Langskomen op het gemeentehuis mag ook op. Dit kan donderdag 17 januari tussen 13.00
en 18.00. Vraag naar Jelleke
Bosma.

voorstwijzer
bekendmakingen
Week 02: 09-01-2019

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

Besluit genomen*

Z-18-05511_2018-82022

Carnavalsoptocht op 2 maart 2019 van 12-16 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0261

Gemeente Voorst

Bouwverordening 2018 gemeente Voorst

Vastgesteld

Z-18-01696_2018-80749

Gemeente Voorst

Gemeenschappelijke Regeling Delta

Vastgesteld

Z-18-05276_2018-83977

Gemeente Voorst

Uitvoeringsbesluit 2019 bij de Afvalstoffenverordening
2009 van de gemeente Voorst

Vastgesteld

Z-18-06312_2018-81899

Gemeente Voorst

1. Verordening Asbestlening particulieren gemeente Voorst
2. Verordening Asbestlening zakelijk gemeente Voorst

Vastgesteld

Z-18-04911_2018-83407

Brandveilig gebruik

Melding ontvangen

SXO-2018-1195

Benedenste Kruisweg 7 in Nijbroek

Uitbreiden aantal schapen

Melding ontvangen

Z-MELD840-2018-001577

het Wildezand t/o 5 in Wilp

Verwijderen aardgas reduceerstation inclusief ondergrondse
af- en toevoerleidingen

Melding ontvangen

Z-MELD840-2018-001576

Bandijk 37 in Terwolde

Kappen 1 notenboom

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1251

Bonenakker 65 in Twello

Bouwen tuinhuis

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1233

Bonenkampsweg 4B in Voorst

Bouwen woonhuis

Vergunning verleend*

SXO-2018-1047

Broekhuizerstraat in Terwolde

Kappen 1 boom

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1197

Dijkhofstraat 12B in Twello

Restaureren, verbouwen en verduurzamen koetshuis met
aanbouwschuur en naastgelegen kapschuur

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1245

Dorpsstraat 3 in Wilp

Bouwen berging voor opslag

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1201

Ennestraat 31 in Steenenkamer

Bouwen houten schuur

Vergunning verleend*

SXO-2018-1005

Goeman Borgesiusstraat 62 in Twello

Plaatsen kozijn in uitbouw

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1199

Hoek Duizendblad/Dalkweg (kavel 13) in Klarenbeek

Bouwen woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1241

Houtwalstraat 2 in Wilp

Deels verbouwen verdieping in woonboerderij

Vergunning verleend*

SXO-2018-1048

Houtwalstraat 2 in Wilp

Vernieuwen dakramen

Vergunning verleend*

SXO-2018-1068

Kortenaerstraat bij huisnr. 16 in Twello

Kappen 2 bomen

Vergunning verleend*

SXO-2018-1150

Maarten Tromplaan naast huisnr. 2 in Twello

Aanleggen tijdelijke parkeerplaats

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1207

Middendijk 42A in Nijbroek

Kappen 2 bomen

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1252

Molenallee 50 in Wilp

Plaatsen 12 wifimasten

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1209

Molenallee 50 in Wilp

Kappen 11 bomen

Vergunning verleend*

SXO-2018-1118

Mozartstraat naast huisnr. 70 in Twello

Kappen 4 bomen

Vergunning verleend*

SXO-2018-1108

Nabij Veenhuisweg in Twello

Kappen 14 eiken

Vergunning verleend*

SXO-2018-1106

Plesmanstraat ong. (K10/F1) in Teuge

Realiseren uitweg

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1221

Plesmanstraat ong. (K7/F1) in Teuge

Bouwen helft van twee-onder-een-kapwoning

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1229

Plesmanstraat ong. (K8/F1) in Teuge

Bouwen helft van twee-onder-een-kapwoning

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1228

Rijksstraatweg 59 in Wilp

Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1236

Rozenhofstraat achter Kweekweg 1A
in Steenenkamer

Kappen 1 acacia

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1198

S. Schotanusstraat t.o. huisnr. 58 en Ieuwland
t.o. huisnr. 5-7 in Terwolde

Kappen 2 bomen

Vergunning verleend*

SXO-2018-1110

Weteringserf in Terwolde

Kappen 2 bomen

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1204

Weteringserf in Terwolde

Kappen 2 bomen

Vergunning verleend*

SXO-2018-1204

Zonnenbergstraat 36 in Wilp

Vervangen hekwerk

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1235

Adresonderzoek onbekende verblijfplaats (uitschrijven uit Basisregistratie Personen)
Rozemarijnstraat 46
7383 XH Voorst

A.M. Vunderink (M)
1 mei 1970

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Diverse straten in Klarenbeek
Beleid en regelingen

Melding brandveilig gebruik
Sluinerweg 15 in Wilp
Milieumelding

Omgevingsvergunning

voorstwijzer
Zonnenbergstraat 36 in Wilp
afvalinformatie

Vervangen hekwerk, realiseren wasplaats en dieseltank

Vergunning verleend*

SXO-2018-1131

Appenseweg 23 in Voorst

Verwijderen asbesthoudend schuurdak

Melding ontvangen

SXO-2018-1248

Burgemeester van der Feltzweg 43 in Twello

Verwijderen asbesthoudende woningmaterialen

Melding ontvangen

SXO-2018-1239

Dijkhofstraat 12B in Twello

Verwijderen asbesthoudende materialen voor restauratie
koetshuis met aanbouwschuur en naastgelegen kapschuur

Melding ontvangen

SXO-2018-1244

Molenveld 27 in Twello

Verwijderen asbesthoudende woningmaterialen en
asbesthoudend bergingdak

Melding ontvangen

SXO-2018-1231

Nijenbeekseweg 34 in Voorst

Slopen asbesthoudend schuurdak

Melding ontvangen

SXO-2018-1216

Oude Binnenweg 54 in Twello

Verwijderen asbesthoudend schuurdak en overig asbesthoudende materialen

Melding ontvangen

SXO-2018-1196

Polveensweg 3 in Klarenbeek

Verwijderen asbesthoudend schuurdak

Melding ontvangen

SXO-2018-1203

Polveensweg 21 in Klarenbeek

Verwijderen 4 asbesthoudende schuurdaken

Melding ontvangen

SXO-2018-1253

Rijksstraatweg 69 in Wilp

Verwijderen asbesthoudend schuurdak en asbesthoudende
materialen

Melding ontvangen

SXO-2018-1250

Bij de gemeente Voorst is een tekening op te vragen van de
verkeersmaatregelen

Besluit genomen*

BW-2018-0261

Sloopmelding

Tijdelijke verkeersmaatregel
Diverse straten 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

Registratie Verkiezing Europees Parlement
De burgemeester van Voorst
maakt bekend dat niet-Nederlanders die onderdaan zijn van een
andere lidstaat van de Europese
Unie en als ingezetene zijn ingeschreven bij deze gemeente,
zich kunnen laten registreren als
kiezer voor de verkiezing van
Nederlandse leden van het Europees Parlement. Wilt u zich registeren? Dan dient u:
 op 9 april 2019 (de dag van
kandidaatstelling) uw werkelijke woonplaats in Nederland
te hebben;
 op 23 mei 2019 (de dag van

stemming), 18 jaar of ouder
te zijn;
 niet uitgesloten te zijn van
het kiesrecht in Nederland of
in een andere lidstaat van de
Europese Unie.
Het verzoekschrift voor registratie (model Y 32) is verkrijgbaar
op het gemeentehuis.
De eenmaal als kiezer geregistreerde persoon blijft geregistreerd zolang hij/zij als ingezetene is ingeschreven bij een
Nederlandse
gemeente.
Het
verzoekschrift bevat tevens een

verklaring dat hij/zij niet is uitgesloten van het kiesrecht en
dat hij/zij uitsluitend in Nederland van het kiesrecht gebruik
zal maken.
Het verzoekschrift dient uiterlijk
op 9 april 2019 te zijn ontvangen. Verzoeken die na deze datum worden ontvangen gelden
pas voor volgende verkiezing.
Nadere inlichtingen worden verstrekt door de vakgroep Burgerzaken, doorkiesnummer (0571)
279210.

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.

afvalinformatie
 Papierinzameling januari ongewijzigd
In januari 2019 blijft de papierinzameling bij uw adres op dezelfde zaterdag plaatsvinden zoals u dat tot nu toe gewend
bent.
Per 1 februari gaat dit veranderen. Hierover ontvangt u binnenkort een brief waarin u geïnformeerd wordt over de nieuwe
inzamel dag van het papier op uw adres. Deze dag is dan ook
verwerkt in de Afvalvrij App van Circulus Berkel en de digitale
afvalkalender.

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

