voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

gemeenteraad
Informatie

 Openbare vergadering gemeenteraad

Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de
vergaderstukken te komen op www.voorst.nl. 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.

maandag 17 december 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 ronde-tafelgesprekken 3 december 2018 [besluit]
 Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 10 december 2018 [besluit]
 Herbenoeming lid rekenkamercommissie Voorst [besluit]
 Mutatie fractievertegenwoordiger [besluit]
 Bestemmingsplan Hengelderweg 7, Voorst [besluit]
 Bestemmingsplan Kneuterstraat 24, Wilp [besluit]
 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Zonnepark Oude Zutphenseweg in
Wilp [finaal debat]
 Stimuleringssubsidie afvalscheiding basisonderwijs [finaal debat;
voorhangprocedure]
 Raadsconsultatie convenant regionale samenwerking Maatschappelijke
Opvang en Beschermd Wonen [finaal debat; voorhangprocedure]
 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Delta [finaal debat en besluit]
 Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel
[finaal debat]
 Wijziging statuten Stichting Archipel [finaal debat]
 Nota reserves en voorzieningen 2018 [finaal debat]
 Diverse verordeningen [finaal debat en besluit]
a. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019, verordening Jeugdhulp
2019 en verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 2019
b. Bouwverordening 2018
c. Verordening Asbestlening
d. Verordening reclamebelasting 2019
e. Verordening basisregistratie personen Voorst 2018
f. Verordening onroerende-zaakbelastingen Voorst 2019
g. Verordening toeristenbelasting Voorst 2019
h. Verordening rioolheffing Voorst 2019
i. Verordening reinigingsheffingen Voorst 2019
j. Legesverordening Voorst 2019

 Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?
Er zijn verschillende mogelijkheden om uw stem te laten horen, zoals het benaderen van de raadsfracties, 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 17 december 19:30 uur
maandag 28 januari 19:30 uur
maandag 11 februari 19:30 uur

Raadsvergadering
gemeentehuis Twello
Ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
Raadsvergadering
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.

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

E-mail service raadsstukken

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.

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.

Openingstijden rond de feestdagen
Het gemeentehuis, de studiezaal van het gemeentearchief,
de gemeentewerf en de frontoffice van het Maatschappelijk
Netwerk Voorst (MNVoorst)
en het Centrum voor Jeugd
en Gezin (CJG) Voorst in het
Kulturhus hebben afwijkende
openingstijden rond de feestdagen.

Dinsdag 18 december
Het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn vanaf 14.30
uur gesloten. MNVoorst en CJG
Voorst in het Kulturhus zijn
vanaf 12.30 uur gesloten.

Rond kerst
Gesloten: maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 december 2018

Rond de jaarwisseling

vaarlijke wegverzakking of omGesloten: maandag 31 december gewaaide boom) die niet kunnen
2018 en dinsdag 1 januari 2019 wachten tot de eerstvolgende
werkdag, belt u de Calamiteitenlijn 0571-27 37 60 (24 uur per
Maandag 7 januari
Op maandag 7 januari 2019 gaan dag).
het gemeentehuis, de studiezaal
van het gemeentearchief, de Tijdens de feestdagen en buigemeentewerf en de frontoffice ten de openingstijden zijn Veivan het MNVoorst en CJG Voorst lig Thuis en Spoedeisende Zorg
in het Kulturhus om 10.00 uur (voor jeugd) via de gebruikelijke
telefoonnummers bereikbaar:
open.

Spoedeisende zaken

 Als er sprake is van dreigend
geweld: bel de politie 112 of Veilig Thuis 0800 -20 00
 Spoedeisende Zorg (voor
jeugd) 0900 – 99 55 599
 Spoedeisende hulp bij psychiatrische- en psychosociale
Bij spoedeisende zaken in de problemen: via dienstdoende
openbare ruimte (zoals een ge- huisarts(enpost)
Voor aangifte van overlijden
kunt u contact opnemen met de
gemeente Voorst, Jan Uiterweerd
06 - 10 47 89 84 of Diny Boerkamp-Brugman 06 - 10 80 94 50.

vergadering CMO
Datum:
Tijd:
Plaats:

woensdag 19 december 2018
19.30 uur tot 21.30 uur
raadszaal gemeentehuis te Twello

De vergadering is openbaar.

Informatie
Meer informatie? Kijk op: voorst.nl/nl/cmo . Of neem contact op
met de CMO: voorzitter, de heer F.W. van der Vegte 06-53976113,
f.w.vandervegte@live.nl

veilig

wonen
in voorst
www.voorst.nl

voorstwijzer
bekendmakingen
Week 50: 12-12-2018

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 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

Adresonderzoek onbekende verblijfplaats (uitschrijven uit Basisregistratie Personen)
Rijksstraatweg 29, 7391 MH Twello

E.J. van den Broek (M), 6 februari 1967

Besluit genomen*

Z-18-05015_2018-77627

Rijksstraatweg 80A, 7383 AT Voorst

D.J. Steenbergen (M), 2 maart 1981

Besluit genomen*

Z-18-05252_2018-77637

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Boevenbrinkstraat 7 in Terwolde

Verkopen kerstbomen

Vergunning verleend*

BW-2018-0270

Wijkseweg 3 in Terwolde

Kerstmarkt rondom molen op 15 december 2018
van 15-18.30 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0265

Herontwikkeling

Ontwerp

NL.IMRO.0285.20259-OW00

Avervoordseweg 6 in Terwolde

Gebruik huidige woning als plattelandswoning

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1153

de Windvang 3 in Voorst

Dichtmaken enkele kozijnopeningen

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1183

Dillestraat 3 in Voorst

Realiseren traverse tussen 2 woningen

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1167

Enkweg 9 in Voorst

Plaatsen dakkapel en dakvenster

Vergunning verleend*

SXO-2018-1112

Enkweg 19 in Voorst

Plaatsen dakkapel

Vergunning verleend*

SXO-2018-1116

Grotenhuisweg 59 in Wilp

Plaatsen buitenstallen

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1151

Hietweideweg 14 te Twello

Verbouwen en uitbreiden kantoorpand

Vergunning verleend (revisie)*

SXO-2017-1134

Kerklaan 14 en 18 in Twello

Kappen 10 bomen

Vergunning verleend*

SXO-2018-1012

Klarenbeekseweg 29 in Voorst

Kappen 1 boom

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1172

Kortenaerstraat bij huisnr. 16 in Twello

Kappen 2 bomen

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1150

Kruisvoorderweg 1 in Twello

Vervangen bestaande schuur

Vergunning verleend*

SXO-2018-0993

Kruisvoorderweg 4 in Twello

Plaatsen van ‘Teelt Ondersteunende
Voorzieningen’

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1171

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

Plaatsen 2 toegangspoorten voor erf-/
terreinafscheiding

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1170

Molenallee en omgeving in Wilp

Verlengen duiker van brug over Fliert voor
verbreding A1 Apeldoorn - Azelo

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1160

Nijverheidsstraat 3A in Twello

Herbouwen bedrijfspand

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1156

Nijverheidsstraat 5 in Twello

Herbouwen bedrijfspand

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1158

Oude Binnenweg 11 in Twello

Plaatsen dakkapel

Vergunning ingetrokken*

5049

Oude Binnenweg 14 in Twello

Kappen 3 bomen

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1163

Plesmanstraat (K16-F1) in Teuge

Bouwen helft van twee-onder-een-kapwoning

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1161

Plesmanstraat (K17-F1) in Teuge

Bouwen helft van twee-onder-een-kapwoning

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1162

Postweg 5 in Klarenbeek

Bouwen woning en realiseren uitweg

Vergunning verleend (revisie)*

SXO-2017-0346

Weerdseweg 11 in Wilp

Bouwen werktuigenberging

Vergunning verleend*

SXO-2018-0903

Wilpsedijk in Wilp

Verbreden bestaande viaduct A1/N790 voor
verbreding A1 Apeldoorn - Azelo

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1159

Zuiderlaan 7 in Twello

Plaatsen verlichting langs parkeerterrein en
toegangsweg

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1165

Aerdenbroek 10 in Wilp

Slopen 1 boerderij met 3 schuren en verwijderen
asbesthoudende materialen uit vierde schuur

Melding ontvangen

SXO-2018-1147

Bonenkampsweg 4 en 4A in Voorst

Verwijderen asbesthoudend dakbeschot

Melding ontvangen

SXO-2018-1154

IJsbaanweg 17 in Twello

Verwijderen asbesthoudende dakleien op woning
en aanbouw tuinhuis

Melding ontvangen

SXO-2018-1164

Nijverheidsstraat 3A in Twello

Verwijderen bestaande overgebleven begane
grond vloer en fundering

Melding ontvangen

SXO-2018-1155

Nijverheidsstraat 5 in Twello

Verwijderen bestaande overgebleven begane
grond vloer en fundering

Melding ontvangen

SXO-2018-1157

Sluinerweg 29 in Wilp

Totaal slopen boerderij en 1 schuur

Melding ontvangen

SXO-2018-1146

Afsluiten voor alle verkeer op 15 december 2018
van 17-17.30 uur

Besluit genomen

BW-2018-0265

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Kleine Enkweg 4 in Voorst (rectificatie van week

49-2018)

Omgevingsvergunning

Sloopmelding

Tijdelijke verkeersmaatregel
Wijkseweg, vanaf Emstermate tot Twelloseweg in
Terwolde
* 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. schorsende werking heeft, kan
ook een verzoek tot een voorloVoor informatie over een besluit pige voorziening worden gericht
en de datum van verzending van aan: de voorzieningenrechter
het besluit belt u 0571-27 99 11. van de Rechtbank Gelderland,
Omdat een bezwaarschrift geen 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
Duurzaam uw huis verwarmen

Voorst gaat voor duurzaam! Een
belangrijke doelstelling hierbij
is om als gemeente energieneutraal te worden. De inwoners van
de gemeente Voorst spelen hierbij een grote rol. Door energie te
besparen of door zelf energie op
te wekken. CO2- besparing is niet
de enige winst, een energiezuinige woning zorgt ook voor een
lagere energierekening en een
verbeterd wooncomfort.

Warmtepomp
Of uw huis geschikt is voor een
warmtepomp is afhankelijk van
een aantal factoren. Belangrijke
factoren zijn het bouwjaar, hoe
goed uw huis geïsoleerd is,
het toegepaste verwarmingssysteem en de (ouderdom van
uw) cv-ketel. Een warmtepomp
verwarmt uw huis (gedeeltelijk)
elektrisch, daarin zijn verschillende variaties mogelijk. Niet
elk soort warmtepomp is in
elke situatie even verstandig.
Op kennis.greenhome.nl/warmtepomp/is-jouw-huis-geschiktvoor-een-warmtepomp/
staan

De voordelen van zonnepanelen

lichaam, niet de lucht in de
hele ruimte. Ze verwarmen dus
gericht en verminderen zo het
energieverbruik van de hoofdverwarming (bijna altijd nog
een hr-ketel op gas, soms een
warmtepomp op elektriciteit).
Infrarood-panelen zijn een goede keuze als bijverwarming in
de woonkamer en in ruimtes die
u weinig gebruikt. Als hoofdverwarming zijn infraroodpanelen
minder geschikt tenzij uw huis
overzichten met de geschiktheid heel goed geïsoleerd is. Als u
van woningen (op basis van het eerst één paneel koopt, heeft u
bouwjaar) en de verschillende de mogelijkheid zelf te ervaren
warmtepompen.
of u de warmte prettig vindt.

Voorst gaat voor duurzaam! Naast
energiebesparing zet de gemeente Voorst in op kleinschalige energieopwekking.

Investeringssubsidie

Dak geschikt?

Winactie

U kunt subsidie krijgen als u
een warmtepomp, zonneboiler,
pelletkachel of biomassaketel
koopt. De hoogte van deze Investeringssubsidie
duurzame
energie (ISDE) is afhankelijk
van het soort apparaat en het
vermogen. Hoe groter het vermogen van de warmtepomp,
hoe hoger het subsidiebedrag.
U vraagt deze landelijke subsidie aan bij het RVO van de
Rijksoverheid. Op rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde
staat een lijst met apparaten
waarvoor de ISDE geldt en de
voorwaarden waaraan u als particulier moet voldoen.

De gemeente Voorst helpt u
graag bij het besparen van energie en het zelf oppakken van
energie met duurzame projecten, zoals een collectieve-inkoopactie samen met EnergieRijk Voorst. De energiecoaches
komen u graag thuis informeren
over de energiebesparingsmogelijkheden in uw woning. Ron
Stet, de energieadviseur van de
gemeente Voorst, informeert
u graag over de technische en
financiële mogelijkheden voor
het verduurzamen van uw woning. En u maakt kans op één
van de leuke, duurzame prijzen in de winactie als u gebruik
maakt van één of meerdere van
deze activiteiten tijdens de camInfrarood panelen
pagne ‘Voorst gaat voor DuurInfrarood-panelen geven via zaam!’. Meer informatie: voorst.
een vlakke plaat stralings- nl/duurzaamheid/voorst-gaatwarmte af. Ze verwarmen uw voor-duurzaam

Terugleververgoeding

Op 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. De standaardberekeningen
zijn aan te passen aan uw situatie
en stroomverbruik.

Btw terugvragen
Ook als particulier is het mogelijk
om de 21% btw op de aanschaf
en installatie van zonnepanelen
op uw dak terug te vragen aan de
Belastingdienst. U wordt dan eigenlijk een ondernemer met een
mini-energiebedrijf. Op
milieucentraal.nl/energiebesparen/zonnepanelen/
zonnepanelen-kopen/btw-opzonnepanelen-terugvragen
staat een stappenplan. Op een
gemiddelde
set
zonnepanelen levert dat al snel € 800 op.

Meestal produceren zonnepanelen
stroom op een moment dat u zelf
geen stroom verbruikt. Die stroom
wordt dan teruggegeven aan het
elektriciteitsnet. Het energiebedrijf verrekent de levering met
de stroom die u afneemt van het
net. Dit heet salderen. U krijgt dezelfde vergoeding voor de teruggeleverde stroom, als u zelf voor
stroom betaalt. En alleen over het
gesaldeerde verbruik worden verbruikskosten, energiebelasting en
btw in rekening gebracht.
Waarschijnlijk gaat na 2020 een
nieuwe terugleververgoeding de
huidige salderingsregeling vervangen. Dit is een vooraf vastgestelde vergoeding voor de teruggeleverde stroom. Uitgangspunt is
dat consumenten hun investering
in zonnepanelen, net als nu, binnen 7 jaar terugverdienen. De opgewekte stroom zelf verbruiken
blijft aantrekkelijk, omdat u hierover ook na 2020 geen energiebelasting betaalt.

Uitgangspunten Voorst
Op
voorst.nl/duurzaamheid/
zonne-energie/ staan de uitgangspunten van de gemeente Voorst
op het gebied van zonnepanelen
en zonnecollectoren. Denk daarbij
aan informatie rondom een eventuele vergunning, ruimtelijke plannen en de leges. Vragen over een
vergunning voor zonnepanelen?
Neem contact op met de gemeente Voorst: omgevingsvergunning@
voorst.nl , 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

