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Gemeentelijke informatie

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

gemeenteraad

verbouwen

Raadsvergadering 15 juli

Op maandag 15 juli 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 genomen besluiten. Heeft u vragen over
Politiek Portaal? Bel de griffie: 0571-27 93 87.

in voorst
www.voorst.nl

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?

Herinrichting en aanleg fietspad N790 Wilpsedijk

Om uw stem te laten horen kunt u de raadsfracties benaderen, meepraten in de rondetafelgesprekken of een brief of e-mail sturen aan de raad: raad@voorst.nl of Postbus 9000,
7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst.

In november 2018 is het ontwerp
voor de herinrichting en aanleg van
het fietspad op de Wilpsedijk door
provincie Gelderland gepresenteerd
tijdens een inloopbijeenkomst. De
provincie werkt nu aan het afronden van het definitief ontwerp.

Vergaderingen en bijeenkomsten
maandag 9 september 19.30 uur
maandag 23 september 19.30 uur

ronde-tafelgesprekken		
raadsvergadering		

gemeentehuis Twello
gemeentehuis Twello

Informatie

Hebt u vragen? Hiervoor kunt u terecht bij raadsgriffier, Bernadette Jansen (0571) 279 217 en
locogriffier, Dini Vriezekolk (0571) 279 387. Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties. De gegevens vindt u op internet: www.voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden/ en hieronder:
■ 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 Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, via b.visser@voorst.nl / (06) 53 87 71 61
■ Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA, via b.vandezedde@voorst.nl / (06) 53 67 85 62
■ Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, via p.jonkman@voorst.nl
■ Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, via a.jansen@voorst.nl / (06) 50 66 66 01
■ Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann, via m.suelmann@voorst.nl / (06) 37 31 54 22
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.

Definitief ontwerp

In het definitief ontwerp worden
de binnengekomen reacties zo
veel als mogelijk verwerkt. Naar
verwachting kan eind 2019 dit
ontwerp worden gepresenteerd
via een tweede inloopbijeenkomst. Houd voor meer inforReacties voorlopig ontwerp matie hierover de website www.
Tijdens de inloopavond ontving gelderland.nl/N790 in de gaten.
de provincie veel reacties over de
aansluitingen van het fietspad op Vragen
de weg en de ontsluiting van ei- Heeft u vragen of opmerkingendommen. Deze reacties zijn gen over het project, dan kunt
verwerkt in een reactienota. De u contact opnemen met omgenota kunt u downloaden op www. vingsmanager Ronald van Osch
gelderland.nl/N790. De provincie op 026 359 81 36 of op r.van.
heeft mede op basis van deze re- osch@gelderland.nl. Kijk voor
acties besloten het fietspad aan de meer informatie over het probinnendijkse zijde te leggen.
ject en de tweede inloopavond
op www.gelderland.nl/N790. ■

Geen aanvraag reisdocumenten op dinsdag 23 juli
paratuur van de reisdocumenten
administratie (RAAS) wordt dan
namelijk vervangen. Deze apparatuur zorgt voor de verzending van
de gegevens naar de producent
van de reisdocumenten. Vanwege
deze vervanging is het ook niet
mogelijk om op maandag 22 en
dinsdag 23 juli een spoedaanvraag
voor een paspoort of identiteitskaart te doen. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat het docuOp dinsdag 23 juli is het niet mo- ment op tijd geleverd wordt. Vanaf
gelijk om een paspoort of identi- woensdag 24 juli is de dienstverteitskaart aan te vragen. De ap- lening weer als vanouds. ■

afvalinformatie
Grof huis- en tuinafval laten ophalen of zelf wegbrengen
Grofvuil is groot huishoudelijk
afval dat niet in een vuilniszak
of de grijze afvalcontainer past.
Bijvoorbeeld huisraad, zoals
een oude kast, vloerkleed of
een bankstel, of grof tuinafval.
Bouw- en sloopafval en verpakkingsmateriaal vallen niet onder
grof huisvuil.

Laten ophalen

ook persoonlijk melden via de
balie publiekszaken in het gemeentehuis. De kosten voor het
ophalen van grof huisvuil bedragen € 15,00 per m3. Voor het laten ophalen van grof tuinafval zijn
de kosten € 12,50 per m3. U mag
per keer maximaal drie kuub afval
aanbieden. Grof huis- en tuinafval
wordt op woensdagen opgehaald.
Twijfelt u of iets wel of niet opgehaald wordt? Kijk dan op www.
voorst.nl/wonen/milieu-afvalen-duurzaamheid/afval/grofvuilen-grof-groen-ophalenbrengen.

Heeft u grofvuil? Dan kunt u
dit tegen betaling laten ophalen door de gemeente Voorst.
Met het digitale formulier op de
website van de gemeente kunt
u gemakkelijk uw aanvraag tot Zelf wegbrengen
ophalen indienen. U kunt dit U kunt uw grof huis- en tuinaf-

val ook zelf wegbrengen naar een
van de recyclepleinen van Circulus Berkel. U heeft hiervoor geen
milieupas nodig. Wel kan om uw
legitimatie worden gevraagd. Op
www.circulus-berkel.nl/openingstijden vindt u de locaties
van deze pleinen en de geldende
regels voor het brengen van afval.

Recyclebare goederen

Bij de gemeentewerf in Twello
kunt u een aantal zogeheten ‘recyclebare stromen’ gratis inleveren. Het gaat dan om producten
als hard plastic (zoals tuinstoelen), metaal, piepschuim en elektrische apparaten. U mag maxi-

maal een ‘kofferbak hoeveelheid’
aanbieden. Auto’s met aanhanger worden geweigerd. De recyclebare stromen kunt u elke 2de
vrijdag van de maand inleveren,
van 15.00 tot 18.00 uur, bij de
gemeentewerf aan de Jupiter 2 in
Twello.

Inleveren van asbest

Wilt u asbest inleveren? Dit kunt
u gratis aanbieden bij het Recycleplein Westfalenstraat in Deventer. Voorwaarde is wel dat u
een recente sloopmelding kunt
laten zien aan de poort. Deze
sloopmelding doet u op www.
omgevingsloket.nl. Bij de overige

recyclepleinen worden wel kosten in rekening gebracht als u
asbest inlevert. Verpak asbest
thuis voordat u het inlevert eerst
in een dubbele laag doorzichtig
plastic en plak de naden goed
af. Meer informatie over het inleveren van asbesthoudend materiaal vindt u op de website van
Circulus Berkel. ■

voorstwijzer
bekendmakingen
Week 29: 17-07-2019

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, indien mogelijk 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: 0571-27 99 11 of kom langs bij de receptie van het gemeentehuis.

Adres/Locatie

Onderwerp

Status

Nummer

Besluit genomen*

Z-19-04577_2019-48334

Adresonderzoek onbekende verblijfplaats (uitschrijven uit Basisregistratie Personen)
Bergkamp 6
7384 AV Wilp

I. Ranchikj (M)
23 februari 1987

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Oude Ardeweg 28 in Wilp

Kinky Sunday Sale op 15 september 2019 van 13-18 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0153

Veenhuisweg 53 in Twello

Buitenbios op 14 september 2019

Vergunning verleend*

BW-2019-0165

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Burgemeester van der Feltzweg 142 en 142A
in Twello

Nieuw bestemmingsplan

Besluit genomen

NL.IMRO.0285.VB9106-VS00

Kadijk 12 in Terwolde

Agrarische bestemming wijzigen naar woonbestemming

Ontwerpwijzigingsplan

NL.IMRO.0285.20280-OW00

Melding mobiel puinbreken

Melding ontvangen

Z-MELD840-2019-000990

Kappen 3 bomen

Vergunning verleend*

SXO-2019-0413

Milieumelding
Benedenste Kruisweg 8 in Nijbroek
Omgevingsvergunning
Bekendijk 16A in Terwolde
Bongerdskamp 11 in Voorst

Plaatsen zonnepanelen

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0692

Burgemeester van der Feltzweg 17A in Twello

Plaatsen dakkapel

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0695

Deventerweg 10 in Terwolde

Legaliseren afspuitplaats

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0689

Holthoevensestraat 27 in Teuge

Kappen boom

Vergunning verleend*

SXO-2019-0457

H.W. Iordensweg 108 in Wilp

Restaureren en verbouwen tuinmanswoning

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0699

Kerklaan 12 in Twello

Uitbreiden speelterrein

Vergunning verleend*

SXO-2019-0527

Kerklaan 16 in Twello

Creëren zitgelegenheid in kerk

Vergunning verleend*

SXO-2019-0501

Kopermolenweg 21 in Klarenbeek

Verbouwen deel ligboxenstal

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0700

Lochemsestraat 30 in Terwolde

Verbouwen jongveestal

Vergunning verleend*

SXO-2019-0511

Marktplein 12 in Twello

Plaatsen gevelreclame (lichtbak)

Vergunning verleend*

SXO-2019-0484

Melkleenweg 3 in Terwolde

Bouwen woning met schuur

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0693

Middendijk 85 in Nijbroek

Plaatsen rundveestal

Vergunning verleend*

SXO-2019-0517

Middendijk 85 in Nijbroek

Herbouwen rundveestal met werktuigenberging

Vergunning gedeeltelijk
ingetrokken (activiteit bouwen)

Z-HZ_WABO-2013-008

Molenveld 9 in Twello

Plaatsen dakkapel

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0691

Mozartstraat 233 in Twello

Uitbreiden woning begane grond

Vergunning verleend*

SXO-2019-0423

Plesmanstraat 21 in Teuge

Bouwen één helft van dubbel woonhuis

Vergunning verleend*

SXO-2019-0504

Plesmanstraat 23 in Teuge

Bouwen één helft van dubbel woonhuis

Vergunning verleend*

SXO-2019-0505

Rijksstraatweg 178 in Voorst

Uitbreiden woning

Vergunning verleend*

SXO-2019-0397

Rijksstraatweg 49 in Voorst

Tijdens wintermaanden beperkt openstellen van
camping en camperplaats

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0682

Vundelaarsweg 4A in Wilp

Uitbreiden schuur

Vergunning verleend*

SXO-2019-0522

Zwarte Kolkstraat 58 in Wilp

Bouwen berging/dierenverblijf

Vergunning verleend (revisie)*

Z-HZ_WABO-2012-000199

Sloopmelding
Ennestraat 31 in Steenenkamer

Slopen 2 schuren

Melding ontvangen

SXO-2019-0678

G.J. van Heuvenstraat 5 in Voorst

Verwijderen asbesthoudende materialen

Melding ontvangen

SXO-2019-0687

het Cruse 13 in Twello

Verwijderen asbesthoudend garagedakbeschot

Melding ontvangen

SXO-2019-0683

H.W. Iordensweg 108 in Wilp

Gedeeltelijk slopen tuinmanswoning

Melding ontvangen

SXO-2019-0698

Oud Lochemseweg 51 in Wilp

Verwijderen 2 asbesthoudende schuurdaken

Melding ontvangen

SXO-2019-0684

Smittenbergstraat 18 in Wilp

Verwijderen asbesthoudend tuinhuisdak

Melding ontvangen

SXO-2019-0694

Trippestraat 7 in Terwolde

Afvoeren asbesthoudend materiaal

Melding ontvangen

SXO-2019-0697

Afsluiten voor alle verkeer op 20 augustus 2019
vanaf 12-24 uur

Besluit onherroepelijk

BW-2019-0159

Afsluiten voor alle verkeer op 20 juli 2019
vanaf 12-24 uur

Besluit onherroepelijk

BW-2019-0159

RECTIFICATIE: In het Voorster Nieuws van 10 juli 2019 is vermeld
Oude Veldjes, tussen huisnummers 39
en 27 in Twello
Dit had moeten zijn:
Oude Veldjes, tussen huisnummers 39
en 27 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 datum van verzending van

het besluit aan de aanvrager.
Voor informatie over een besluit
en de datum van verzending van
het besluit kunt u bellen met
0571-27 99 11. Omdat een be-

zwaarschrift geen schorsende
werking heeft, kan tevens een
verzoek tot een voorlopige voorziening worden gericht aan: de
voorzieningenrechter van de
Rechtbank Gelderland, Afdeling

Bestuursrecht, Postbus 9030,
6800 EM Arnhem.
■ De balie VROM 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

