voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

Informatiebijeenkomst start werkzaamheden A1

gemeenteraad
 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 naar de raad: raad@voorst.nl , Postbus 9000,
7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst.

Vergaderingen en bijeenkomsten:
maandag 28 januari 19.30 uur
maandag 11 februari 19.30 uur

Ronde-tafelgesprekken
Raadsvergadering

gemeentehuis Twello
gemeentehuis Twello

Informatie
Hebt u vragen? Neem contact op met de raadsgriffier, Bernadette Jansen
(0571) 279 217, de locogriffier, Dini Vriezekolk (0571) 279 387 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 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
 Margret Suelmann, fractievoorzitter, m.suelmann@voorst.nl/06-37 31 54 22
Scan de QR code met uw tablet of smartphone
voor meer informatie over de raadsleden.

Op donderdag 24 januari organiseert Rijkswaterstaat samen
met bouwbedrijf Heijmans een
informatiebijeenkomst over de
uitbreiding van de A1 Apeldoorn
– Azelo in het gemeentehuis van
de gemeente Voorst in Twello. U
bent van harte welkom tussen
19.00 uur en 21.00 uur om u te
laten informeren over de planning van de werkzaamheden,
het ontwerp van de wegverbreding en de mogelijke hinder
voor de omgeving en het wegverkeer.

Meer informatie: rijkswaterstaat.nl/uitbreidinga1oost
of
bel gratis met de landelijke inStart werkzaamheden
Vanaf februari 2019 start bouw- formatielijn van Rijkswaterstaat:
bedrijf Heijmans in opdracht 0800-8002 (ma t/m zo 06.00
van Rijkswaterstaat met de uur tot 22.30 uur).

verloren
en

gevonden
voorwerpen

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.

bekendmakingen
Week 03: 16-01-2019

Adres/Locatie

voorbereidende
werkzaamheden zoals het kappen en het
verleggen en aanleggen van kabels en leidingen en grondwerk
voor het plaatsen van de nieuwe
portalen. Rijkswaterstaat verbreedt de A1 tussen Apeldoorn
en Azelo (bij Almelo) in twee fases tussen 2018 en 2028. Dit is
noodzakelijk omdat het (vracht)
verkeer steeds meer toeneemt.
Dit zorgt voor veel vertraging
op dit traject.

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

E. Özel (M) 16 november 1974

Besluit genomen*

Z-18-05734_2019-01602

Melkakkerweg 22 t/m 28 in Wilp

Breken puin door mobiele puinbreekinstallatie

Melding ontvangen

Z-MELD840-2018-001332

Nijverheidsstraat 36 in Twello

Starten bedrijf

Melding ontvangen

Z-MELD840-2018-001296

Oude Zutphenseweg 3A in Klarenbeek

Verbouwen zolder tot verblijfsruimte met
logeermogelijkheden

Melding ontvangen

Z-MELD840-2018-001604

Boszegge 13 in Twello

Bouwen woning

Vergunning verleend (revisie)*

SXO-2018-1060

Broekhuizerstraat in Terwolde

Kappen 1 boom

Vergunning verleend*

SXO-2018-1197

de Hamerslag 40 in Twello

Plaatsen schutting

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0026

Doornweerdstraat 25 in Twello

Verrichten activiteiten voor krantendistributie

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0025

Klarenbeekseweg 29 in Voorst

Kappen 1 boom

Vergunning verleend*

SXO-2018-1172

Kraaigraafstraat 4 in Terwolde

Gedeeltelijk vervangen kap en uitbreiden schuur

Vergunning verleend*

SXO-2018-1060

Maarten Tromplaan naast huisnr. 2 in Twello

Aanleggen tijdelijke uitweg

Vergunning verleend*

SXO-2018-1207

Oude Zutphenseweg 3A in Klarenbeek

Verbouwen zolder tot multifunctionele ruimte

Aanvraag buiten behandeling*

SXO-2018-0931

Plesmanstraat ong. (K10/F1) in Teuge

Realiseren in- en uitweg

Vergunning verleend*

SXO-2018-1221

Rijksstraatweg 129 in Voorst

Bouwen bedrijfswoning

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0007

Adresonderzoek onbekende verblijfplaats (uitschrijven uit Basisregistratie Personen)
de Zanden 7B 7395 PA Teuge
Milieumelding

Omgevingsvergunning

voorstwijzer
Rozenhofstraat achter Kweekweg 1A in
Steenenkamer

Kappen 1 acacia

Vergunning verleend*

SXO-2018-1198

Wilpsedijk 2 in Wilp

Uitvoeren restauratie werkzaamheden houtzagerij

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0005

Grotenhuisweg 45 in Wilp

Verwijderen 5 asbesthoudende schuurdaken

Melding ontvangen

SXO-2019-0006

Hoofdweg 5A in Klarenbeek

Verwijderen asbesthoudend schuurdak en
asbesthoudende platen naast schuur

Melding ontvangen

SXO-2019-0009

Wilpsedijk 2 in Wilp

Slopen aanbouw bij hoofdgebouw

Melding ontvangen

SXO-2019-0004

Sloopmelding

* 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.

Aanbod voor werkgevers: werken aan gezonde werknemers
tie van zieke werknemers. Maar
investeren in de gezondheid van
alle werknemers is zeker zo zinvol! Werknemers die in balans
zijn op sociaal, fysiek en mentaal vlak zijn fitte en vitale werknemers. En vitale werknemers
zijn productiever, creatiever en
minder vaak ziek. Het digitale
platform www.nogfitterenvitaler.
nl van de GGD helpt werkgevers
en werknemers hierbij. In het
project ‘Samen in Beweging met
Samen in beweging met
NOG Fitter en Vitaler’ slaan de 3
NOG Fitter en Vitaler
De meeste werkgevers doen veel gemeenten, de GGD en diverse
aan de begeleiding en re-integra- onderzoekspartners de handen
De gemeenten Apeldoorn, Epe
en Voorst zoeken werkgevers
die aan de slag willen met het
fitter en vitaler maken van hun
werknemers. Deze werkgevers
krijgen advies en budget voor
de uitvoering van gezonde leefstijl activiteiten voor hun werknemers. Dit is mogelijk dankzij
de subsidie ‘Samen in Beweging
met NOG Fitter en Vitaler’.

ineen om u te helpen bij het Van u wordt gevraagd om mee
fitter en vitaler maken van uw te denken over het project en dit
werknemers.
binnen uw organisatie vorm te
geven. Ook levert u een actieve
bijdrage aan het project door het
Gezonde Werkvloer
delen van kennis en ervaringen.
Adviseur
U krijgt advies van een Gezonde
Werkvloer Adviseur van de GGD. Aanmelden
De gemeente stelt jaarlijks bud- Het project gaat in maart van
get beschikbaar voor de uitvoe- start. In het eerste half jaar werring van leefstijl activiteiten. En ken we samen met u toe naar
een onderzoeker helpt u met het een actieplan. Daarna volgt de
in kaart brengen van de wensen uitvoering van het actieplan;
en behoeften van uw werkne- hiervoor wordt 3 jaar uitgetrokmers en het meten van de resul- ken. De totale looptijd van het
taten van uw inspanningen.
project is 4 jaar; evaluatie en

verankering maken hier ook deel
vanuit.
Voor dit project gaat de voorkeur
uit naar organisaties met uitvoerend werk. Heeft u veel werknemers die wel een steuntje in de
rug kunnen gebruiken als het om
een gezonde leefstijl gaat; die
roken, ongezond eten, te weinig bewegen of veel werkstress
ervaren? Meldt u dan aan voor
‘Samen in beweging met NOG
Fitter en Vitaler’ door contact op
te nemen met de GGD, Karlien
Zomer: k.zomer@ggdnog.nl ,
088-4433327.
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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

