voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

Spoedreparatie asfalt Rijksstraatweg Teuge

gemeenteraad
 Ronde-tafelgesprekken maandag 15 oktober 2018 om 19.30 uur
Op maandag 15 oktober 2018 heeft de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken. In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde onderwerp door hierover
vragen te stellen aan insprekers en het college, als voorbereiding op de raadsvergadering over
het onderwerp op maandag 29 oktober 2018 vanaf 10.00 uur [let op: afwijkend tijdstip].
U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij te wonen. U hebt
ook de mogelijkheid om in het ronde-tafelgesprek aan de raadsleden uw mening te geven over
het geagendeerde onderwerp. Graag via de griffie hiervoor aanmelden: 0571-27 93 87,
raad@voorst.nl óf bij aanvang van de vergadering.

Maandag 15 oktober 19.30 uur (raadzaal)
1. Basismobiliteit/PlusOV: evaluatie PlusOV, verlenging dienstverleningsovereenkomst
Het college is van plan een besluit te nemen over een verlenging van de dienstverleningsovereenkomst met PlusOV. Voordat het college definitief een besluit neemt, krijgt de gemeenteraad
gelegenheid hierover zijn mening te geven. Het college biedt daarbij een algehele evaluatie van
PlusOV aan. De 9 deelnemende gemeenten in de regio moeten voor 1 november 2018 laten weten
of ze wel of niet de dienstverleningsovereenkomst met PlusOV verlengen.

De provincie Gelderland voert van 15 tot en met 18 oktober onverwachte spoedreparaties uit aan het asfalt van de provinciale weg
N344 (Deventerstraat/Rijksstraatweg). Het gaat om de hoofdrijbaan
vanaf de bebouwde kom van Apeldoorn tot en met de bebouwde
kom van Teuge. De weg blijft overdag open, maar is wel vier nachten volledig afgesloten op 15, 16, 17 en 18 oktober tussen 19.00
uur en 06.00 uur. De woningen en bedrijven aan deze weg blijven
overdag bereikbaar.

Omleidingsroutes
Tijdens de werkzaamheden heeft de provincie Gelderland omleidingsroutes ingesteld, deze staan op www.gelderland.nl/N344 .

Meer informatie
De reden voor deze spoedreparatie is de slechte kwaliteit van het
asfalt, vooral in de bebouwde kom van Teuge. De werkzaamheden
worden uitgevoerd door aannemer NTP uit Zevenaar. Hebt u vragen
over deze spoedreparatie? Neem contact op met het Provincieloket:
provincieloket@gelderland.nl , 026-359 99 99.

Voorst gaat voor duurzaam!

Informatie ronde-tafelgesprek 15 oktober
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de vergaderstukken
van de ronde-tafelgesprekken van 15 oktober 2018 te komen. Deze staan ook op
voorst.raadsinformatie.nl en in 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.

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.

Energiecoaches Gerrit Rutgers, Geert Iepema, beleidsmedewerker Duurzaamheid Jelleke Bosma, energie-adviseur Ron Stet en energiecoach Rick
Boerkamp

Vergaderingen en bijeenkomsten:

Vandaag, 10 oktober, is het
de Dag van de Duurzaamheid
en start de gemeente Voorst
haar duurzaamheidscampagne
‘Voorst gaat voor duurzaam!’.
Deze campagne, van 10 oktober tot en met 31 december
2018, bestaat uit verschillende
duurzame activiteiten, artikelen in het Voorster Nieuws, een
collectieve-inkoopactie en een
aan deze activiteiten gekoppelde winactie. Meedoen aan
de winactie is eenvoudig door
je woning te verduurzamen.
Vraag bijvoorbeeld een gesprek aan met de energiecoach
of de energieadviseur, of doe
mee met de duurzame huizen
route op 3 en/of 10 november.
kijk voor meer informatie op:
.
www.voorst.nl/duurzaamheid/voorst-gaat-voor-duurzaam

maandag 15 oktober 19.30 uur
maandag 29 oktober 10.00 uur
maandag 12 november 19.30 uur

Ronde-tafelgesprek
Raadsvergadering
Raadsvergadering

gemeentehuis Twello
gemeentehuis Twello
gemeentehuis 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
www.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.

Adresonderzoek in de gemeente Voorst
In oktober en november 2018
gaat het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS) adresonderzoek uitvoeren bij willekeurige
adressen in de gemeente Voorst.
Dit onderzoek naar de kwaliteit

van het adresgegeven in de basisregistratie personen (BRP) is
in opdracht van het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Hiermee
wil het CBS een beeld krijgen van

de ‘echte’ kwaliteit van de uitgevoerde adresregistratie door de
gemeente. Het CBS heeft in heel
Nederland 2.500 willekeurige
adressen geselecteerd voor het
onderzoek.

Thuisbezoek energiecoach
Het is ook mogelijk om een afspraak voor een thuisbezoek te
maken met de energiecoach via
het formulier op www.energierijkvoorst.nl/wooncoaches-gemeente-voorst of door te bellen
met de gemeente Voorst: 057127 99 11. De energiecoach bespreekt samen met u uw woonwensen en inventariseert de
financiële mogelijkheden tijdens
een gesprek aan de keukentafel.
Met behulp van een warmtecamera en een online HuisScan
geeft de energiecoach inzicht in
energiebesparing en het opwekken van energie. Een thuisbezoek duurt ongeveer een uur.

Duurzaamheidslening

De gemeente Voorst helpt u bij
energiebesparing thuis met onder andere een Stimuleringslening duurzaamheid. Deze lening
is beschikbaar gesteld voor het
Energiecoaches
Vandaag, 10 oktober, zijn van verduurzamen van woningen
13.30 uur tot 17.00 uur de en gebouwen door energiebeenergiecoaches in de biblio- sparing en /of het opwekken
theek aanwezig om u te infor- van duurzame energie. Meer
meren over het verduurzamen informatie over deze aantrekkevan uw woning. Zij delen op lijke lening met een lage rente:
deze Dag van de Duurzaam- www.voorst.nl/stimuleringsleheid heerlijke vegetarische ning . Voor hulp bij het invulhapjes uit en nodigen u uit om len van het aanvraagformulier
mee te doen aan de winactie mailt u naar duurzaam@voorst.
van ‘Voorst gaat voor duur- nl of belt u de gemeente Voorst:
0571-27 99 11.
zaam!’.

voorstwijzer
bekendmakingen
Week 41: 10-10-2018

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.

Adres/Locatie

Onderwerp

Status

Nummer

Adresonderzoek onbekende verblijfplaats (uitschrijven uit Basisregistratie Personen)
Bandijk 60 W62,
7396 NC Terwolde

U.E.F. Kolenda (M)
23 juni 1946

Besluit genomen
28 augustus 2018*

Z-18-03779_2018-61284

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning APV
Kerklaan 3 in Twello

Vogeltentoonstelling op 2 november 2018 van
19.30-22 uur, op 3 november 2018 van 10-17 uur
en op 4 november 2018 van 10-17 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0229

Vaassenseweg 3 in Terwolde

Mega Muziek Marathon op 3 november 2018 van
10-22 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0213

Wijzigen naar woonbestemming

Ontwerp

NL.IMRO.0285.20263-OW00

Veranderen bedrijf

Melding ontvangen

Z-MELD840-2018-001153

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Kneuterstraat 24 in Wilp
Milieumeldingen
Zandenallee 5 in Teuge
Omgevingsvergunning
Aan de achterzijde van Groen van Prinstererstraat in
Twello

Kappen boom

Vergunning verleend*

SXO-2018-0902

Bandijk 60 in Terwolde

Actualisering voorschriften

Vergunning verleend

SXO-2017-1051

Bekendijk 23 en 25 in Terwolde

Veranderen bedrijf

Vergunning verleend*

SXO-2018-0798

Broodakker ong. (K16/F4) in Twello

Bouwen woning

Proceduretermijn verlengd

SXO-2018-0641

Gemaal aan Kruisakkerweg in Twello

Kappen 24 bomen

Vergunning verleend*

SXO-2018-0921

Händelstraat naast huisnr. 37 in Twello

Kappen kastanje boom

Vergunning verleend*

SXO-2018-0901

Hildestraat 11 in Wilp

Bouwen schuur

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0954

Kerkstraat 16 in Voorst

Kappen twee moeraseiken

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0953

Polveensweg 21 in Klarenbeek

Bouwen werktuigenberging

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0948

Rijksstraatweg 135 in Twello

Vervangen en uitbreiden kap

Vergunning verleend*

SXO-2018-0499

Rijksstraatweg 73A in Twello

Kappen rode beuk

Vergunning verleend*

SXO-2018-0941

Sterhyacint 19 in Twello

Bouwen schuurtje met overkapping

Vergunning verleend*

SXO-2018-0933

Bussloselaan 5 in Voorst

Verwijderen asbesthoudend dak toiletgebouw
‘Schurinkshof’

Melding ontvangen

SXO-2018-0966

Hildestraat 11 in Wilp

Slopen schuur

Melding ontvangen

SXO-2018-0955

Sloopmeldingen

Verkeersbesluit
Jachtlustplein in Twello

Individuele gehandicaptenparkeer-plaats

Besluit genomen*

Z-18-04411_2018-62214

Molenveld in Twello

Instellen parkeerverbod

Besluit genomen*

Z-18-04303_ 2018-61240

* 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.

ring van de welstandscommissie Conform artikel 12 van de Woningplaats.
wet is deze vergadering openbaar.
Als u aanwezig wilt zijn, dan hoPlaats:
gemeentehuis van de
ren wij dat graag van u.
gemeente Voorst,
H.W. Iordensweg 17
Houdt u er als derde belanghebin Twello.
bende ook rekening mee dat een
Aanvang: 10.30 uur
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 17 oktober 2018
 Maandag 15 oktober 2018 voorst.nl en aan de balie Vergun- vindt er een vergadering van de
vindt er een mandaatvergade- ningen en Handhaving.
welstandscommissie plaats.

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 vergaderlocatie en de lijst
met de te behandelen bouwplannen 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 99 11.

voorstwijzer
Voorst gaat voor duurzaam!
Tips energiezuinige woning zoek-je-energielabel staat welk En kies bij een nieuwe keuken De standaardberekeningen zijn een collectieve-inkoopactie saVoorst gaat voor duurzaam, een
belangrijke doelstelling is om
als gemeente energieneutraal te
worden. De inwoners van de gemeente spelen een grote rol hierbij. Zij kunnen energie besparen
of zelf opwekken. CO2-besparing
is dan niet de enige winst, een
energiezuinige woning zorgt ook
voor een lagere energierekening
en een verbeterd wooncomfort.

Let op het energielabel
Het energielabel geeft in één oogopslag aan hoe energiezuinig uw
woning is. Er zijn verschillende
klassen in het energielabel: van
zeer onzuinig (energielabel G) tot
zeer energiezuinig (energielabel
A). Alle huiseigenaren hebben
een voorlopig energielabel gekregen. Dit label is gebaseerd op
het bouwjaar van de woning. Op
www.energielabel.nl/woningen/

voorlopig energielabel uw woning heeft. Pas op het moment
dat u uw huis verkoopt moet u
een definitief energielabel voor
de kopers hebben, dat regelt u
op www.energielabelvoorwoningen.nl .

Verbouwen?
Doe het duurzaam!
Een verbouwing is een slim moment om uw huis duurzamer te
maken, want als u toch aan de
slag gaat dan maar beter meteen goed door uw huis voor
te bereiden op wonen zonder
aardgas. U voorkomt dubbel
werk en onnodige kosten. Benut iedere verbouwing of klus
om uw woning voor te bereiden
op het verdwijnen van de cvketel. Isoleer uw woning zodat
deze geschikt is voor het verwarmen met een warmtepomp.

voor een inductiekookplaat.
 www.milieucentraal.nl/inen-om-het-huis/verbouwen : tips
voor een duurzame aanbouw,
het vervangen van de kozijnen,
het verbouwen van de zolderkamer en voor een nieuwe,
duurzame badkamer of keuken.
 www.regionaalenergieloket.
nl : maak een digitale energiescan van uw woning en krijg snel
inzicht welke duurzame maatregelen het meest geschikt zijn,
met de mogelijkheid om gelijk
een offerte aan te vragen bij lokale bedrijven.

Zonnepanelen op dak?
Op
www.zonatlas.nl/voorst/
rekent u door middel van een
rekenmodule snel uit welke
voordelen een investering in
zonnepanelen voor u heeft en
wat het u eventueel oplevert.

aan te passen aan uw situatie en men met EnergieRijk Voorst. De
stroomverbruik.
energiecoaches komen u graag
thuis informeren over de energiebesparingsmogelijkheden in
Btw terugvragen
Ook als particulier is het moge- uw woning. Ron Stet, de enerlijk om de 21% btw op de aan- gieadviseur van de gemeente
schaf en installatie van zonnepa- Voorst informeert u ook graag
nelen op uw dak terug te vragen over de technische en financiaan de Belastingdienst. U wordt ële mogelijkheden voor het verdan eigenlijk een ondernemer duurzamen van uw woning. En u
met een mini-energiebedrijf. Op maakt kans op één van de leuke
www.milieucentraal.nl/energie- duurzame prijzen in de winactie
besparen/zonnepanelen/zonne- als u gebruik maakt van één of
panelen-kopen/btw-op-zonne- meerdere van deze activiteiten
panelen-terugvragen staat een tijdens de campagne ‘Voorst
stappenplan, op een gemiddelde gaat voor Duurzaam!’, zoals een
set zonnepanelen levert dat al afspraak met de energiecoach
of de energieadviseur of door
snel € 800 op.
deel te nemen aan de Duurzame
huizenroute op zaterdag 3 en/
Winactie
De gemeente Voorst helpt u graag of 10 november. Kijk voor meer
bij het besparen van energie en informatie op: www.voorst.nl/
het zelf opwekken van energie duurzaamheid/voorst-gaat-voormet duurzame projecten, zoals duurzaam
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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

