voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

bekendmakingen
Week 33: 15-08-2018

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

Adres/Locatie

Onderwerp

Status

Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Bandijk bij huisnr. 53 in Terwolde

Maiscross (autocross) op 27 oktober 2018 van 10-22 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0190

Fokkerstraat 50 in Teuge

Touwtrekevenement op 1 september van 19-22, 2 september van
10-16 uur, 28 september van 19-22 uur en op 30 september 2018
van 13-16 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0194

Hengelderweg 6 in Voorst

Open Veld Dagen voor genodigden van 25 t/m 28 september
2018 dagelijks van 9-19 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0193

Sparrenweg in Klarenbeek

Rocktober op 27 oktober 2018 van 16-1 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0192

A1 (kad. VOO S 429) in Wilp

Kappen diverse bomen

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0808

Bekendijk 5 in Terwolde

Verhogen en renoveren loods

Proceduretermijn verlengd*

SXO-2018-0618

Bekendijk 23A in Terwolde

Veranderen (composterings)bedrijf

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0798

Dorpsplein 27 in Nijbroek

Vergroten woning

Vergunning verleend*

SXO-2018-0629

Heegsestraat 3 in Terwolde

Plaatsen rieten dak

Vergunning verleend*

SXO-2018-0715

Kleine Emstermate 4 in Terwolde

Uitbreiden garage

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0807

Terwoldseweg 1 in Twello

Schilderen monumentaal pand

Vergunning verleend*

SXO-2018-0787

Vaassenseweg 15 in Terwolde

Herstellen boerderij

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0804

Bonenkampsweg 4 en 4A in Voorst

Verwijderen asbesthoudende woningmaterialen

Melding ontvangen

SXO-2018-0800

Bonenkampsweg 4 en 4A in Voorst

Slopen woning

Melding ontvangen

SXO-2018-0801

Bonenkampsweg 4 in Voorst

Slopen 2 schuren

Melding ontvangen

SXO-2018-0802

Bussloselaan 5 in Voorst

Verwijderen asbesthoudend dak

Melding ontvangen

SXO-2018-0805

Vaassenseweg 15 in Terwolde

Slopen bijgebouw

Melding ontvangen

SXO-2018-0803

Zutphenseweg 44 in Klarenbeek

Slopen 2 schuren

Melding ontvangen

SXO-2018-0799

Bandijk vanaf huisnr. 71 tot Heegsestraat,
Heegsestraat vanaf Bandijk tot Heegsestraat 3,
Veenweg vanaf Heegsestraat tot Bandijk 53, Molenweg vanaf Heegsestraat tot Molenweg 31 in
Terwolde

Tweezijdig parkeerverbod op 27 oktober 2018 van 10-22 uur

Besluit genomen*

BW-2018-0190

Sparrenweg (gedeeltelijk) in Klarenbeek

Afsluiten voor alle verkeer op 27 oktober 2018 van 15-1 uur

Besluit genomen*

BW-2018-0192

Omgevingsvergunning

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 kunt u bellen met 0571-27 99 11. Omdat
een bezwaarschrift 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.

 Maandag 20 augustus vindt ningen en Handhaving. Conform
er een mandaatvergadering van artikel 12 van de Woningwet is
de welstandscommissie plaats.
deze vergadering openbaar. Indien u aanwezig wilt zijn, dan hoPlaats: gemeentehuis van de 		 ren wij dat graag van u.
		
gemeente Voorst
Houdt u er als derde belangheb		
H.W. Iordensweg 17 in 		 bende voor de goede orde ook
		 Twello
rekening mee dat een ingediend
Tijd:
10.30 uur
bouwplan al behandeld kan zijn
in een welstandsvergadering.
De agenda (met daarin de lijst
met te behandelen bouwplannen) Woensdag 22 augustus 2018
wordt bekend gemaakt op www. vindt er een vergadering van de
voorst.nl en aan de balie Vergun- welstandscommissie plaats.

De vergaderlocatie en de lijst
met de te behandelen bouwplannen worden bekend gemaakt op www.voorst.nl. Ook
kunt u 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 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

