voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

gemeenteraad

Als u wilt dat de gemeenteraad uw brief ziet, kunt u dat daarin vermelden, de
raad rechtstreeks een e-mail sturen: raad@voorst.nl of bellen met de griffie
(de ondersteuners van de gemeenteraad): 0571-27 92 17. Wij helpen u graag!
Meer informatie over de gemeenteraad: www.voorst.nl/gemeenteraad/.

 Raadsvergadering 11 februari
Op maandag 11 februari heeft de gemeenteraad vergaderd. Het audioverslag van
deze vergadering is af te luisteren in het raadsinformatiesysteem Politiek Portaal:
voorst.raadsinformatie.nl In de kalender klikt u dan op de gewenste datum. Hier
staan ook de besluiten die genomen zijn. Heeft u vragen over Politiek Portaal? Bel
de griffie: 0571-27 93 87.

 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.

 Wat doet de gemeenteraad?

Vergaderingen en bijeenkomsten:

Wat doet de gemeenteraad eigenlijk? En naast de gemeenteraad hoort of leest u
waarschijnlijk ook over het college van burgemeester en wethouders. En met wie
neemt u contact op als u vragen heeft?

maandag
maandag
maandag
maandag

Wie zitten er in de gemeenteraad?

Informatie

De raad van de gemeente Voorst bestaat uit zeven politieke fracties: Gemeente
Belangen, VVD-Liberaal 2000, PvdA-GroenLinks, CDA, D66, Lijst Arend en Fractie
Suelmann. In totaal zitten 19 mensen in de raad. De raad bepaalt in hoofdlijnen
het beleid van de gemeente en stelt algemene regels vast.

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, 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

Hoe vergadert de gemeenteraad?
De raad vergadert gemiddeld één keer in de maand. Een aantal van de onderwerpen, die in deze vergaderingen wordt behandeld, komt eerst in een ronde-tafelgesprek (RTG) aan de orde. In een RTG kunnen inwoners, instellingen en bedrijven
hun mening geven over de geagendeerde onderwerpen. De raadsleden verzamelen
hier informatie, zodat ze goed geïnformeerd zijn voor de raadsvergadering. Raadsleden stellen het op prijs als inwoners, instellingen en bedrijven hun mening naar
voren brengen in een RTG. U kunt zich aanmelden door te mailen naar
raad@voorst.nl of te bellen met 0571-27 93 87.

Wat doet de gemeenteraad nog meer?

4 maart 19:30 uur
11 maart 19:30 uur
18 maart 19:30 uur
1 april 19:30 uur

De gemeenteraad heeft, naast het vaststellen van de beleidskaders en algemene
regels, nog een andere taak. De raad moet het college controleren. Als het college
een fout maakt, kan de raad het college daarop aanspreken. Het college bestaat
uit vier wethouders en de burgemeester. Zij vormen het dagelijks bestuur van de
gemeente. Ze voeren dus het beleid en de daarbij behorende taken uit. Dit doen zij
natuurlijk niet alleen. De ambtenaren helpen hen daarbij.

Contact met de gemeenteraad
Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur, bezig met
het uitvoeren van het beleid. Als u een vraag heeft over het beleid van de gemeente, kunt u die vraag stellen aan het college. De raad krijgt vragen aan de gemeente
over het algemeen niet direct te zien als deze beantwoord kunnen worden binnen
bestaande afspraken.
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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.

Houdt u van tuinieren? Huur nu een mooi volkstuintje!
Op dit moment heeft de gemeente Voorst twee volkstuinkavels op het complex Koningin
Wilhelminaweg in Twello beschikbaar. Kavel 12 is ongeveer
150 m² groot en te huur voor
€ 21,46 per jaar en kavel 18
is ongeveer 100m² en te huur

voor € 14,31 per jaar (tarief
2018)
Heeft u interesse in een volkstuintje en wilt u meer informatie hierover? Neem dan contact
op met de gemeente Voorst,
Ton Romeijn:

bekendmakingen
Week 07: 13-02-2019

Adres/Locatie

t.romeijn@voorst.nl , 0571-27
93 65. Wie zich het eerst per telefoon of per e-mail bij Ton aanmeldt, komt in aanmerking. Bij
meer inschrijvingen wordt er
een wachtlijst gemaakt. Wij nemen dan contact met u op als
er een volkstuintje vrij komt.

verbouwen
in voorst
www.voorst.nl

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.

Onderwerp

Status

Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Bosweg 12-14 in Klarenbeek

Kennedymars op 22 maart 2019 van 15-00 uur en 23
maart 2019 van 00-18 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0016

Diverse wegen in gemeente Voorst

IJsselloop op 14 april 2019 van 10.30-16 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0010

Vaassenseweg in Terwolde

Koningsdag op 27 april 2019 van 8-20 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0012

voorstwijzer
Beleid en regelingen
Gemeente Voorst

Privacybeleid Voorst 2019

Vastgesteld

Z-18-05609_2019-07405

Gemeente Voorst

Verordening bezwaarschriftencommissie

Vastgesteld

Z-19-00855_2019-07038

Appenseweg 21 in Voorst

Kappen boom

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0116

Benedenste Kruisweg 8A in Nijbroek

Vervangen vleeskalverenstal (stal E)

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0135

Breuninkhofweg 5 in Wilp

Restaureren en herbestemmen schuur tot
bijeenkomstruimte

Vergunning verleend
(revisie)*

SXO-2017-1122

de Hamerslag 42 in Twello

Gedeeltelijk vervangen erfafscheiding

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0138

Dorpsstraat 3 in Wilp

Bouwen berging voor opslag

Vergunning verleend*

SXO-2018-1201

Goorweg 1 in Klarenbeek

Herbouwen woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0134

Kortenaerstraat 16 in Twello

In gebruik hebben Kruimelkring

Vergunning verleend*

SXO-2018-1088

Kruisbosweg 2 in Voorst

Verbouwen jongveestal

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0141

Middendijk 42A in Nijbroek

Kappen 2 bomen

Vergunning verleend*

SXO-2018-1252

Molenallee 50 in Wilp

Plaatsen 12 wifi masten

Vergunning verleend*

SXO-2018-1209

Stinzenlaan 92 in Twello

Kappen boom

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0128

Stinzenlaan 96 in Twello

Kappen boom

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0129

Wellinkhofweg 14 in Terwolde

Restaureren boerderij

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0139

Zwanenpad ong. tussen huisnrs. 2 en 2B in Teuge

Aanleggen uitweg

Vergunning verleend*

SXO-2019-0145

Vestiging voorkeursrecht op meerdere percelen in Twello

Vastgesteld

Z-18-05305_2018-72286

Bekendijk 22 in Terwolde

Verwijderen asbesthoudende daken kapschuur en
ligboxenstal

Melding ontvangen

SXO-2019-0136

de Zanden 215 in Teuge

Slopen schuur

Melding ontvangen

SXO-2019-0124

Duistervoordseweg 25 t/m 31 in Twello

Slopen bestaande bebouwing

Melding ontvangen

SXO-2019-0121

Goorweg 1 in Klarenbeek

Slopen woning

Melding ontvangen

SXO-2019-0133

Industriestraat 10 in Twello

Verwijderen asbesthoudende materialen uit woning

Melding beoordeeld

SXO-2019-0120

Kruisbosweg 2 in Voorst

Verwijderen asbesthoudende daken van veestal en
kapschuur en volledig slopen van 1 schuur

Melding ontvangen

SXO-2019-0140

Oude Deventerweg 6 in Voorst

Verwijderen asbesthoudende materialen van woning en
schuur en strippen woning

Melding ontvangen

SXO-2019-0112

Parmentierstraat 4 in Teuge

Verwijderen asbesthoudend schuurdak

Melding ontvangen

SXO-2019-0143

Wellinkhofweg 10A in Terwolde

Verwijderen asbesthoudende platen uit woning

Melding ontvangen

SXO-2019-0144

Diverse wegen in gemeente Voorst

Afsluiten voor alle verkeer op 14 april 2019 van
10.30-16 uur

Besluit genomen*

BW-2019-0010

Diverse wegen in Terwolde

Afsluiten voor alle verkeer op 27 april 2019 van 8-20 uur

Besluit genomen*

BW-2019-0012

Omgevingsvergunning

Overig
Gemeente Voorst
Sloopmelding

Tijdelijke verkeersmaatregel

* 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.
 De balie Vergunningen en
Handhaving is op werkdagen
geopend van 8.30 uur tot 12.15
uur, 0571-27 93 37.

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

