voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

Pak eens de e-bike naar het werk

gemeenteraad
 Raadsvergadering 12 november
Op maandag 12 november 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 op de gewenste datum. Hier staan ook de genomen besluiten. Vragen? Neem
contact op met de griffie: 0571-27 93 87.

 Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?
Wilt u uw stem laten horen? Praat mee in de rondetafelgesprekken of stuur een brief of e-mail aan
de raad: raad@voorst.nl, of Postbus 9000, 7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst.

Vergaderingen en bijeenkomsten:
maandag 3 december 19.30 uur
maandag 17 december 19.30 uur

Ronde-tafelgesprekken
Ronde-tafelgesprekken

gemeentehuis Twello
gemeentehuis Twello

Informatie
Vragen? Neem contact op met de raadsgriffier, Bernadette Jansen: 0571-27 92 17 of de locogriffier,
Dini Vriezekolk: 0571-27 93 87. Of rechtstreeks met de raadsfracties: voorst.nl/raadsfracties/
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

In het najaar op de fiets naar
uw werk? Doen! Dit zorgt juist
in het jaargetijde waarin u
minder vaak buiten bent, voor
een gezonde dosis frisse lucht
en beweging. Hierdoor bent u
minder vaak ziek en draagt u
ook nog eens een steentje bij
aan het milieu. Iedereen die
nu nog de auto naar zijn werk
pakt, mag 1 week lang gratis
een e-bike proberen en zo op
een laagdrempelige manier
kennismaken met de fiets als
vervoermiddel naar het werk.

Gratis een week e-biken
Op de reisafstanden tot ongeveer 15 kilometer is de elektrische fiets een goed alternatief
voor de auto. Tot en met 16
december 2018 krijgen forenzen in de regio Stedendriehoek

daarom de kans om gratis een
week lang een e-bike te proberen. De uitgiftelocaties van
de e-bikes zijn te vinden in Lochem, Laren, Zutphen, Brummen, Ede, Apeldoorn, Twello,
Deventer en Colmschate. Via
vlotveiligfietsen.nl reserveert
u een e-bike. Er zijn per week
meerdere fietsen beschikbaar,
maar wees er snel bij want
vol=vol.

Aanpak bereikbaarheid
Vlot veilig fietsen is één van
de programma’s van Cleantech Regio in het kader van het
nationale programma Beter Benutten. Daarin werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om
de bereikbaarheid over weg,
water en spoor te verbeteren in
de drukste regio’s.

Lijksilhouet gemeentehuis Voorst verhuist
bepaalde tijd in bruikleen had.
Naar verwachting verhuist het
lijksilhouet begin december al
naar Nijmegen. Dus grijp uw
kans nu u nog de mogelijkheid
heeft om het lijksilhouet in uw
eigen gemeente te bekijken.

Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer informatie over de
raadsleden.

Bijzondere opgraving
Museum Het Valkhof vernieuwt
momenteel de opstelling van
de prehistorie van Gelderland.
Het lijksilhouet is bijzonder
omdat het één van de weinige
goed opgegraven en gedocumenteerde exemplaren is en
daarmee voor de archeologie
van Gelderland heel belangrijk.
Vandaar dat de opgraving een
belangrijke plaats inneemt in
de nieuwe presentatie van het
museum, zodat het voor een
groter publiek te bewonderen
is.

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.

Samen energie besparen met het Zon en Isolatie Collectief
Speciaal voor de inwoners van
de gemeente Voorst organiseert
EnergieRijk Voorst samen met
de gemeente en de lokale dorpsbelangenverenigingen een collectieve inkoopactie: het Zon &
Isolatie Collectief. In dit Zon &
Isolatie Collectief zijn afspraken
met verschillende leveranciers
gemaakt die een goede kwaliteit
en een scherpe prijs voor isolatie
en zonnepanelen garanderen. Op
die manier is energie besparen
makkelijk en aantrekkelijk!

Het hele dorp bespaart
Aan de collectieve inkoopactie
via het Zon & Isolatie Collectief
kunnen inwoners met een eigen
woning in de gemeente Voorst
deelnemen. Eerder dit jaar is
deze inkoopactie al succesvol in
het dorp Voorst georganiseerd.
Nu is deze actie in alle dorpen beschikbaar zodat alle huizenbezit-

ters in de gemeente Voorst hiervan kunnen profiteren. Steeds
meer mensen willen hun woning
verduurzamen maar in de praktijk ondervinden zij obstakels en
duiken veel vragen op. Wat levert
het op, betaal ik niet teveel, wat
is een betrouwbare partij? De inkoopactie helpt woningbezitters
deze obstakels weg te nemen
zodat zij ook kunnen profiteren
van een lagere energierekening
en meer comfort. Zo werken we
allemaal samen stap voor stap
naar een energieneutraal Voorst.

Duurzaamheidslening

Isolatie en zonnepanelen verdienen zichzelf terug. Echter, de
maatregelen kosten bij aanvang
wel geld. Niet iedereen heeft dat
geld op dit moment beschikbaar.
Via de gemeente Voorst kunt u
voor deze duurzame maatregelen een stimuleringslening duurMeer informatie
zaamheid met een lage rente
Wilt u weten of isolatie bij u aanvragen. Meer informatie over
thuis mogelijk is en/of wilt u deze aantrekkelijke lening: www.
hier graag een offerte van ont- voorst.nl/stimuleringslening.
vangen? Op www.zonenisolatiecollectief.nl staat meer informatie en kunt u zich tot en met 31
december 2018 aanmelden. Na
aanmelding komt de adviseur bij

Subsidiepot asbestdaken is leeg
Het budget van de landelijke subsidieregeling voor verwijdering
van asbestdaken is leeg.
De afgelopen maanden steeg het
aantal aanvragen enorm, waar-

u thuis en geeft u een gratis en
vrijblijvend advies met een offerte die afgestemd is op uw eigen
situatie. Want elk huis is anders
en elk huishouden heeft andere
wensen.

door het subsidiepotje geheel is
uitgeput. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt
geen nieuw budget meer beschikbaar voor deze subsidieregeling.

Het lijksilhouet dat sinds 2014
in de hal van het gemeentehuis
in Voorst staat, verhuist op
korte termijn naar Museum het
Valkhof in Nijmegen. Het museum is eigenaar van het graf
dat gemeente Voorst voor on-

In Twello gevonden
Het silhouet is circa 4500 jaar
oud en werd in 2013 gevonden
bij archeologische opgravingen op het terrein De Schaker
in Twello. Meer weten over het
lijksilhouet? Kijk op voorst.nl

Melding of idee? Verbeterdebuurt.nl
Ziet u gedumpt afval? Losliggende stoepstenen? Of hebt u
een goed idee voor de openbare ruimte? Laat het de gemeente weten en plaats uw melding
of idee op verbeterdebuurt.nl .

Verbeterdebuurt-app

Op verbeterdebuurt.nl en in de
app van verbeterdebuurt kunt
u problemen zoals een slecht
wegdek en gedumpt afval doorMeer informatie: https://www. geven. Het is ook mogelijk om
rvo.nl/subsidies-regelingen/sub- een idee aan te dragen bijvoorsidieregeling-verwijderen-asbest- beeld als er hard gereden wordt
in uw straat en u hiervoor een
daken.

oplossing bedacht heeft. Deze
oplossing plaatst u dan als
‘idee’. Op verbeterdebuurt.nl en
in de app is uw melding of idee
te ‘volgen’ en ziet u de actuele
stand van zaken rond uw melding of idee. Daarnaast is het
ook mogelijk om op een melding of idee te reageren.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op
www.verbeterdebuurt.nl . De
app voor Android of iPhone
kunt u via blog.verbeterdebuurt.nl/apps downloaden.
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Een maatje.... voor boer en tuinder!

bekendmakingen
Week 46: 14-11-2018

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/. 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
Dorpsplein in Twello

Plaatsen 1 grote kerstboom en 50 kleine kerstbomen in en rond
Twello centrum

Melding ontvangen

BW-2018-0250

Kerkweg 2 in Klarenbeek

Spooktocht op 26 januari 2019 van 17-1 uur

Melding ontvangen

BW-2018-0253

Rijksstraatweg t.h.v. huisnr. 190 in Voorst

Hoge Hoed Verkiezing op 23 november van 20-1 uur en 24
november 2018 van 21-1 uur

Melding ontvangen

BW-2018-0232

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Rijksstraatweg 90 in Twello

Veel boeren, tuinders en hun
gezin ervaren een toenemende
druk vanuit de sector en de samenleving. Om te voorkomen
dat die druk te hoog oploopt,
helpt het om een gesprek te voeren met een maatje, zoals een
vrijwilliger van ‘Zorg om Boer en
Tuinder’. Voor veel mensen is dit
de eerste stap in het zoeken naar
hulp.
Bij de ‘Stichting Zorg Om Boer en
Tuinder’ werken 40 vrijwilligers
(maatjes), verdeeld over 4 regio’s
en met een landelijk bestuur.
Deze vrijwilligers voeren gesprekken met boeren, tuinders
en – als men dat zelf wil – ook
met hun gezinsleden. In deze
gesprekken kunnen alle soorten
problemen besproken worden:
zorgen over wet- en regelgeving,
maar zeker ook op sociaal of op
emotioneel gebied. Boeren en
tuinders ervaren soms specifieke
problemen, mede als gevolg van
hun leven en werken als agrariër.
Wim Bolink uit Twello is sinds dit
jaar als vrijwilliger actief voor
‘Zorg om Boer en Tuinder’.

andere zaken, kunnen bij een
maatje (vrijwilliger) van ‘Zorg
Om Boer en Tuinder’ terecht. Uw
maatje biedt een luisterend oor,
kosteloze ondersteuning en is
onafhankelijk. Alle maatjes zijn
boer of tuinder (geweest) of hebben op een andere manier een
grote betrokkenheid bij de sector.

Wat verwacht u van de gemeente Voorst?
en dierenleed.

Alle informatie die wij verzamelen
tijdens deze drie bijeenkomsten
is input voor o.a. het zogeheten
‘Programma van eisen’ voor de renovatie van het gemeentehuis. Zo
werken we samen met u aan de
voorbereiding van de renovatie.
Onze ambitie is om onze gemeentelijke taken als een moderne,
efficiënte, dienstverlenende en
toekomstbestendige organisatie
voor u uit te kunnen voeren.

Onderdeel samenleving

Steun bieden aan agrarisch ondernemers met sociaal-emotionele problemen voorkomt in veel
gevallen vereenzaming en het
zorgt ervoor dat mensen onderdeel van de samenleving blijven.
Daarnaast werkt de stichting aan
meer verbinding tussen boer en
samenleving, door bijvoorbeeld
Ondersteuning is nodig
Ondersteuning van boeren en de contacten te leggen met regutuinders op sociaal of op emoti- liere hulpverlening, gemeenten,
oneel gebied is belangrijk en no- kerken, etc.
dig. Want alle betrokkenen wensen een gezonde sector, waarin Sponsoring van de stichting
de zorg voor dieren en het leve- maakt het mogelijk om de kosren van kwaliteit voorop staan. ten voor vervoer, trainingen en
Daarbij is het welzijn en welbe- verdere professionalisering te
vinden van agrarische onderne- dragen en zoveel mogelijk boemers en hun gezin cruciaal. De ren, tuinders en hun gezinsleden
maatjes van ‘Zorg Om Boer en te (blijven) helpen.
Tuinder’ ontlasten de andere zogeheten ‘erfbetreders’, want ze Wilt u meer informatie over
zijn getraind in het voeren van de Stichting Zorg om Boer en
gesprekken, hebben en nemen Tuinder? Check: www.zorgomde tijd om in gesprek te gaan en boerentuinder.nl of neem rechtbeschikken over een groot net- streeks contact op met Wim Bowerk om te kunnen doorverwij- link via 06-54 94 25 20
zen. Tijdig het gesprek aangaan
werkt preventief: het voorkomt
Luisterend oor
Boeren en tuinders die twijfelen in veel gevallen het verder afglijover de richting van hun bedrijf, den van ondernemers en voorzorg hebben over financiën of komt daardoor persoonlijk leed

Op 25 juni 2018 heeft de gemeenteraad op voorstel van het
college van B&W besloten tot renovatie van het huidige gemeentehuis naar een energieneutraal
gemeentehuis. Een duurzame renovatie waarbij het huidige pand
wordt aangepast aan de eisen van
deze tijd. Het streven is dat dit
gerealiseerd is in 2022.

Data + aanvangstijd
bijeenkomsten
1] Maandag 26/11 a.s. in het gemeentehuis in Twello (H.W. Iordensweg 17 – om 19.00 uur inloop met koffie/thee en start om
19.30 uur. Einde circa 21.30 uur.

Wijzigen kantoorbestemming naar woonbestemming

Vastgesteld

NL.IMRO.0285.171043-VS00

Aanleggen gesloten bodemenergiesysteem

Melding ontvangen

Z-HZ_MLBI-2018-0013

Broodakker 6 in Twello

Bouwen woning

Vergunning verleend*

SXO-2018-0641

Dorpsstraat 71 in Terwolde

Vervangen enkel glas door isolerend glas

Vergunning verleend*

SXO-2017-1045

Duistervoordseweg 102 in Twello

Plaatsen houten schuur

Vergunning verleend*

SXO-2018-0918

H.W. Iordensweg 63 in Twello

Vervangen bestaande rietbedekking, toevoegen extra isolatie en
plaatsen nieuw dakraam

Vergunning verleend*

SXO-2018-0894

Hietweideweg 14 in Twello

Realiseren parkeerplaats

Vergunning verleend*

SXO-2018-1046

Houtwalstraat 2 in Wilp

Vernieuwen dakramen

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1068

Kraaigraafstraat 4 in Terwolde

Gedeeltelijk vervangen kap en uitbreiden schuur

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1060

Meester Zwiersweg 4 in Twello

Plaatsen reclamebord in tuin

Vergunning verleend*

SXO-2018-0999

Oude Zutphenseweg in Klarenbeek

Aanleggen zonnepark

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1063

Oudhuizerstraat 37 in Klarenbeek

Bouwen werktuigenberging

Vergunning verleend*

SXO-2018-0944

Plesmanstraat 7 in Teuge

Bouwen woning

Vergunning verleend*

SXO-2018-0868

Polveensweg 21 in Klarenbeek

Bouwen werktuigenberging

Vergunning verleend*

SXO-2018-0948

Rijksstraatweg 245 in Teuge

Herbouwen schuur

Proceduretermijn verlengd SXO-2018-0930

Rijksstraatweg 71 in Wilp

Vergroten woning

Vergunning ingetrokken

Z-HZ_WABO-2014-673

Sleutelbloem 18 in Twello

Verbouwen schuur

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1071

Terwoldseweg 1 in Twello

Plaatsen 2 dakramen

Vergunning verleend*

SXO-2018-0877

Twelloseweg 22A in Steenenkamer

Plaatsen dakkapel

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1070

Vaassenseweg 49 in Nijbroek

Afwijken van bestemmingsplan voor het bouwen van bijgebouw

Vergunning verleend*

SXO-2018-1022

Verlengde Lindelaan 59 in Twello

Kappen 1 boom

Vergunning verleend*

SXO-2018-0925

Bongerdstraat 6 in Steenenkamer

Saneren asbesthoudende tuinplaten

Melding ontvangen

SXO-2018-1058

Grotenhuisweg 59 in Wilp

Verwijderen asbest uit 4 schuren en (deels) slopen 4 schuren

Melding ontvangen

SXO-2018-1062
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Hezeweg 8 in Voorst

Verwijderen asbesthoudend schuurdak

Melding ontvangen

SXO-2018-1057

Kraaigraafstraat 4 in Terwolde

Gedeeltelijk slopen 4 schuren

Melding ontvangen

SXO-2018-1059

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

Melding besluit landbouw
Kruisweg 16 in Twello
Omgevingsvergunning

trouwen
in voorst

www.voorst.nl

Sloopmelding

Verkeersbesluit
Zonnenbergstraat, t.h.v. Tienmorgen en
Leigraaf in Twello
* 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

Wijzigen voorrangssituatie

datum van verzending van het be- de Rechtbank Gelderland, Afdeling
Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800
sluit aan de aanvrager.
EM Arnhem.
Voor informatie over een besluit
en de datum van verzending van  Maandag 19 november 2018
het besluit belt u 0571-27 99 11. vindt er een mandaatvergadeOmdat een bezwaarschrift geen ring van de welstandscommissie
schorsende werking heeft, kan plaats.
ook een verzoek tot een voorlopige voorziening worden gericht Plaats: gemeentehuis van de
aan: de voorzieningenrechter van
gemeente Voorst

Besluit genomen*

Tijd:

H.W. Iordensweg 17 in
Twello
10.30 uur

Z-18-03791_2018-54750

aanwezig wilt zijn, dan horen wij
dat graag van u.

De agenda (met daarin de lijst
met te behandelen bouwplannen)
wordt bekend gemaakt op www.
voorst.nl en aan de balie Vergunningen en Handhaving. Conform
artikel 12 van de Woningwet is
deze vergadering openbaar. Als u

Houdt u er als derde belanghebbende ook rekening mee dat een
ingediend bouwplan al behandeld kan zijn in een welstandsvergadering. De balie Vergunningen
en Handhaving is op werkdagen
geopend van 8.30 uur tot 12.15
uur, 0571-27 93 37.

een erkend energieadviseur.
Het gaat om een specifiek op
de eigen woning of het verenigingsgebouw afgestemd advies
voor een fossielvrije energievoorziening, zoals een warmtepomp. Een maatwerkadvies
kost gemiddeld zo’n € 300 tot
€ 400.

Wilt u als woningeigenaar of
vereniging in de gemeente
Voorst in aanmerking komen
voor de vergoeding? Dien
dan uw aanvraag voor de opdrachtverlening van het maatwerkadvies in bij EnergieRijk
Voorst:
www.energierijkvoorst.nl

Korting op maatwerkadvies woning
Nul-op-de-meter,
energieneutraal, gasloos; allemaal termen
die u steeds vaker hoort en die
meespelen bij het verduurzamen
van woningen en gebouwen.
Om uw woning of (verenigings)
gebouw ingrijpend te verduurzamen is een onafhankelijk
maatwerkadvies van een erkend

energieadviseur bijna onmisbaar.
EnergieRijk Voorst en de gemeente Voorst bieden hiervoor nu een
‘tegemoetkoming maatwerkadvies erkend energieadviseurs’.

gemeente Voorst helpen met
de energietransitie van hun
woning, maar ook de eigenaren van verenigingsgebouwen.
In samenwerking met de gemeente Voorst verleent EnergieSpecifiek afgestemd advies Rijk Voorst – onder voorwaarEnergieRijk Voorst wil niet al- den – een bijdrage in de kosten
leen de woningeigenaren in de van een maatwerkadvies door

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

2] Woensdag 28/11 a.s. in het
Dorpshuis in Voorst (om 19.00
uur inloop met koffie/thee en
Aangezien de renovatie van het start om 19.30 uur. Einde circa
gemeentehuis uiteraard ook u 21.30 uur.
aangaat, als inwoner van de gemeente Voorst, organiseren wij 3] Dinsdag 11/12 a.s. bij Brasde komende periode een drietal serie Kriebelz in Terwolde (om
bijeenkomsten. Tijdens deze bij- 19.30 uur inloop met koffie/thee
eenkomsten gaan we op verschil- en start om 20.00 uur. Einde circa
lende manieren samen met u aan 22.00 uur.
de slag en in gesprek. Wij willen
op dìt moment graag van u weten In verband met de voorbereiding
hoe u denkt over de dienstverle- van de bijeenkomsten, stellen wij
ning van de gemeente Voorst. Bij- het op prijs als u zich van tevovoorbeeld:
ren aanmeldt: mail a.hendriks@
voorst.nl of bel 0571-27 93 17
 Hoe wilt u in de toekomst het
liefst geholpen worden door de Voor bijeenkomst van maandag
gemeente?
26/11 uiterlijk aanmelden op
 Hoe wilt u in de toekomst con- donderdag 22/11. Voor bijeentact (kunnen) hebben met de ge- komst woensdag 28/11 uiterlijk
aanmelden op maandag 26/11.
meente?
 Welke eisen stelt u aan de be- Voor bijeenkomst dinsdag 11/12
reikbaarheid en toegankelijkheid uiterlijk aanmelden op dondervan de gemeente?
dag 6/12.

www.twitter.com/gemeente_voorst
www.facebook.com/gemeentevoorst
WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

