voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

gemeenteraad
 Openbare vergadering gemeenteraad maandag
29 oktober 10.00 uur
[let op: afwijkend aanvangstijdstip] gemeentehuis Twello
Op maandag 29 oktober 2018 vanaf 10.00 uur ’s morgens vergadert de gemeenteraad. In deze vergadering staat de behandeling van de Meerjarenprogrammabegroting 2019 – 2022 centraal, maar ook staan enkele andere onderwerpen op
de agenda. Over de begroting vinden verkennende debatten plaats aan de hand
van door de raadsfracties aangedragen agendapunten. De specifieke debatpunten
vindt u uiterlijk 19 oktober op voorst.raadsinformatie.nl. Hieraan voorafgaand
spreken de politieke fracties een financiële beschouwing op het jaar 2019 uit. U
bent van harte welkom de debatten te volgen vanaf de publieke tribune.

Agenda
De gemeenteraad debatteert over onderwerpen, die in de meeste gevallen eerder
in de ronde-tafelgesprekken besproken zijn. In deze vergadering wordt gesproken
over:
 Vaststellen verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 1 oktober 2018
[besluit]
 Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 8 oktober 2018 [besluit]
 Vaststellen verslag ronde-tafelgesprek 15 oktober 2018 [besluit]
 Bestemmingsplan Rijksstraatweg 90, Twello [besluit]
 Bestemmingsplan Landgoed Het Wezeveld, Twello [finaal debat]
 Evaluatie Plus OV en verlenging dienstverleningsovereenkomst [finaal debat]
 Klanttevredenheidsonderzoek 2018 Tribuut Belastingsamenwerking [finaal
debat]
 Bestuursrapportage 2018 [finaal debat; besluit is voorzien voor
raadsvergadering 12 november 2018]
 Perspectiefnota 2019 – 2022 [finaal debat en besluit]
 Meerjarenprogrammabegroting 2019 – 2022 [verkennend debat aan de hand
van door de fracties ingediende agendapunten en door het college voorbereide
raadsvoorstellen over specifieke onderdelen van de meerjarenprogrammabegroting 2019 – 2022; finale debatten en besluiten zijn voorzien voor
raadsvergadering 12 november 2018]
 Structurele uitbreiding formatie Sociaal Domein [verkennend debat; finaal
debat en besluit zijn voorzien voor raadsvergadering 12 november 2018]
 Ontwikkelingsplan Klein Twello [verkennend debat; finaal debat en besluit zijn
voorzien voor raadsvergadering 12 november 2018]
De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk dat wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van
behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen
waarover het finale debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp wordt gevonden.
In de raadsvergadering van 12 november 2018 (aanvang 19.30 uur) is het finale
debat over de Meerjarenprogrammabegroting 2019 – 2022 en neemt de gemeenteraad besluiten over deze begroting en over door de raadsfracties ingediende
initiatiefvoorstellen, moties (raadsuitspraak en/of opdracht aan het college van
burgemeester en wethouders) en amendementen (wijzigingsvoorstellen).

Geen inspreekmogelijkheid
U hebt in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt
u de ronde-tafelgesprekken gebruiken. Deze worden meestal twee weken voor de
raadsvergadering gehouden.

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de
vergaderstukken te komen op www.voorst.nl. Deze zijn ook in te
zien via voorst.raadsinformatie.nl of via de (gratis) app Politiek
Portaal Publieksapplicatie.
In de raadzaal is WIFI aanwezig, zodat u tijdens de vergaderingen
de stukken digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur.

 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.

Vergaderingen en bijeenkomsten:
maandag 29 oktober 10.00 uur
maandag 12 november 19.30 uur

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 http://www.voorst.nl/gemeenteraad/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
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.

Subsidiepot asbestdaken bijna leeg
gebeurt met een vrachtauto of
laadkraan en hiervoor is een
goede bereikbaarheid nodig: leg
het bladafval maximaal vijf meter uit de kant van de openbare
weg en leg het bladafval niet
onder de kruinen of tegen de
boomstammen van bomen aan
(ter voorkoming van beschadiging aan de bomen)

Informatie
Alleen voor bladafval
De bladverzamelplaatsen zijn
uitsluitend bedoeld voor bladafval, dus niet voor ander (tuin)
afval zoals gras, coniferen en
dennennaalden. De gemeente
haalt regelmatig het bladafval
op bij de verzamelplaatsen. Dit

gemeentehuis Twello
gemeentehuis Twello

Informatie

Bladafval-verzamelplaatsen

Van week 42 tot eind dit jaar kunnen inwoners hun bladafval naar
speciale bladverzamelplaatsen
brengen. De bladverzamelplaatsen, die op meerdere plaatsen in
de gemeente zijn ingericht, worden aangegeven met een bord
‘Bladverzamelplaats’.

Raadsvergadering
Raadsvergadering

Meer informatie en een overzicht van de bladverzamelplaatsen in de gemeente Voorst:
www.voorst.nl.
U kunt uiteraard ook bellen met
de gemeente Voorst, Hennie
Dijkhof, inspecteur Buitendienst
Openbaar Grondgebied:
0571-27 98 12.

Het budget van de landelijke subsidieregeling voor verwijdering
van asbestdaken slinkt snel. Van
het totaal in 2016 beschikbaar
gestelde budget van € 75 miljoen is nu nog maar € 4 miljoen
over. Het is daarom goed moge-

verbouwen
in voorst
www.voorst.nl

lijk dat de pot eind 2018 leeg is.
Als het totale budget op is, komt
er geen nieuw budget meer bij.
Dit betekent dus op=op!
Meer informatie: www.rvo.nl/
subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken.

voorstwijzer
bekendmakingen
Week 42: 17-10-2018

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 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/. Hebt 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
Centrum in Twello

Griezeltocht op 2 november 2018 van 18-21 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0225

de Zanden 167 in Teuge

Tijdelijke ontheffing verkoop zwak alcoholhoudende drank
op 11 december 2018

Ontheffing verleend*

BW-2018-0230

Dorpsplein in Nijbroek

Kerstmarkt op 14 december 2018 van 18-21 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0223

Dorpsplein in Twello

Sinterklaasintocht op 17 november 2018 van 13-15.30 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0227

Jachtlustplein 11 in Twello

Faciliteren tijdelijke standplaats voor bevolkingsonderzoek

Vergunning verleend*

BW-2018-0226

Kerkstraat 35 in Wilp

Brocante markt op 1 december 2018 van 10-13 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0224

Kneuterstraat 16 in Wilp

Ronde van Bussloo op 4 november 2018 van 8-16 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0220

Knibbelallee 3 in Wilp

Sinterklaasintocht Posterenk op 24 november 2018 van
13-17 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0228

Beleidsregels voor het opleggen van een bestuurlijke boete
in het kader van de Wet basisregistratie personen

Vastgesteld

Z-18-02270_2018-64395

Gewijzigde vergunning

Ontwerp

Z-18-04366_2018-62205

Bouwen werktuigenberging

Melding ontvangen

Z-MELD840-2018-001303

Abraham Kuyperstraat 28 in Twello

Kappen 1 boom

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0979

Bekendijk (VOO N 616), naast huisnr. 28 in
Terwolde

Plaatsen houten omheining

Vergunning verleend*

SXO-2018-0886

Bekendijk 5 in Terwolde

Verhogen en renoveren loods

Vergunning verleend*

SXO-2018-0618

de Windvang 26 in Voorst

Bouwen schuur met overkapping

Vergunning verleend*

SXO-2018-0835

Diepenbrockstraat 21 in Twello

Kappen 2 bomen

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0978

Duistervoordseweg 68 in Twello

Kappen 1 esdoorn

Vergunning verleend*

SXO-2018-0854

Grotenhuisweg 59 in Wilp

Vergroten buitenrijbaan

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0994

Holthoevensestraat 13B in Teuge

Gebruik bestaande loodsen voor verkoop en inkoop van
recreatievoertuigen

Vergunning verleend*

SXO-2018-0890

Kerklaan 8 in Twello

Intern verbouwen boerderij

Vergunning verleend*

SXO-2018-0819

Kleine Emstermate 4 in Terwolde

Uitbreiden garage

Proceduretermijn verlengd

SXO-2018-0807

Kortenaerstraat 16 in Twello

Realiseren kinderopvang incl. slaapgelegenheid

Vergunning verleend*

SXO-2018-0718

Kruisvoorderweg 1 in Twello

Vervangen bestaande schuur

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0993

Verdistraat 24 in Twello

Plaatsen zadeldak op bestaande schuur/garage

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0991

Vloeddijk 3 in Nijbroek

Veranderen veehouderij

Ontwerpvergunning

SXO-2018-0363/
Z-MELD840-2018-000479

Wellinkhofweg 10A in Terwolde

Bouwen stal en rijbak

Vergunning verleend*

SXO-2018-0667

Zutphenseweg 31 en 31A in Klarenbeek

Verbouwen woonboerderij

Vergunning verleend*

SXO-2018-0677

Jan van Galenstraat en Schimmelpenninckstraat
in Twello

Verwijderen asbesthoudende materialen uit woningen en
bergingen

Melding beoordeeld

SXO-2018-0987

Kasteelweg 100 - 100A in Wilp

Slopen zorggebouw

Melding ontvangen

SXO-2018-0984

Melkakkerweg 22 t/m 28 in Wilp

Verwijderen extra aangetroffen asbest

Melding beoordeeld

SXO-2018-0980

Quabbenburgerweg 24 in Terwolde

Verwijderen asbesthoudende dakplaten schuur

Melding ontvangen

SXO-2018-0989

Woudweg 3 in Teuge

Verwijderen asbesthoudende platen schuur

Melding ontvangen

SXO-2018-0975

Dorpsstraat tussen Van Ghentstraat en
Marktstraat in Twello

Afsluiten voor alle verkeer op 2 november 2018 van
15-22 uur

Besluit genomen*

BW-2018-0225

Dorpsplein vanaf kerk tot Middendijk,
Dorpsplein tot Dijkhuizenweg in Nijbroek

Afsluiten voor alle verkeer op 14 december 2018 van
16-22 uur

Besluit genomen*

BW-2018-0223

Kneuterstraat vanaf Breuninkhofweg,
Breuninkhofweg tussen Bussloselaan en
Kneuterstraat, Bloemenksweg vanaf hotel
Thermen Bussloo in Wilp

Afsluiten voor alle verkeer op 4 november 2018 van 8-16
uur (uitgezonderd bestemmingsverkeer)

Besluit genomen*

BW-2018-0220

Dorpsstraat vanaf Van Ghentstraat en Marktstraat Afsluiten voor alle verkeer op 17 november 2018 van 10-16
in Twello
uur

Besluit genomen*

BW-2018-0227

Gedeelte Stationsplein in Twello

Besluit genomen*

BW-2018-0227

Beleid en regelingen
Gemeente Voorst
Drank- en Horecawet
Everwijnstraat 35 in Terwolde
Milieumelding
Weerdseweg 11A in Wilp
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

Afsluiten voor alle verkeer op 17 november 2018 van
13-14.15 uur

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 3

voorstwijzer
Nacht van de Nacht bij de Sterrenwacht
Op zaterdag 27 oktober vieren
we de Nacht van de Nacht. In het
weekend dat de wintertijd weer
ingaat, is de Volkssterrenwacht
Bussloo speciaal geopend. Zaterdagavond vanaf 20 uur zijn
er korte presentaties over de actuele sterrenhemel en over het
thema ‘lichthinder’. Bij helder
weer kunnen de bezoekers met
telescopen naar de sterrenhemel
kijken. Ook het thema duurzaamheid wordt deze avond figuurlijk
in het licht gezet.

Maak een online HuisScan

Doe het licht uit!

Brandveiligheid in huis bij kersverse ouders

Foto van Juul Fotografie

De ouders van Semme deden namelijk in de actiemaand oktober
van de brandpreventiecampagne als eerste aangifte van een
geboorte in de gemeente Voorst.

men met u uw plannen door en
geeft u een advies over de verschillende keuzemogelijkheden.
Mail voor een gratis afspraak op
maandagavond in de oneven weken of op donderdagmiddag in
de even weken naar duurzaam@
voorst.nl of bel 0571-27 99 11.

en energiebesparing op verlichting. Het overmatig en onnodig
gebruik van licht heeft grote gevolgen op de maatschappij, niet
alleen voor mensen, maar ook
op dieren en planten. In het hele
land zijn er tijdens de Nacht van
de Nacht activiteiten in het donker te beleven.

Een overzicht van deze activiteiten staat op www.nachtvandenacht.nl . Het is ook mogelijk
voor bedrijven om zich aan te
melden met een leuke eigen actiAandacht voor lichthinder
De Nacht van de Nacht vraagt viteit of de vermelding wat er aan
aandacht voor lichtvervuiling verlichting bij uw bedrijf uitgaat!

Op 2 oktober is Semme Ben
Groot Wassink geboren. Afgelopen maandag was burgemeester Jos Penninx samen met een
brandweerlid van het korps
Twello in Twello op bezoek bij
Semme en zijn ouders en broertje.
Niet alleen om hen te feliciteren
en veel geluk te wensen, maar
ook om hen persoonlijk een ‘geboortekoffertje van de brandweer’ te overhandigen.

Energiebesparing thuis met energiecoaches en Energieloket

Maak van je roze wolk
geen rookwolk
In oktober 2018 vinden de jaarlijkse
Brandpreventieweken
plaats. Thema dit jaar is: ‘maak
van je roze wolk geen rookwolk’.
Voor jonge ouders is het zeker
belangrijk om stil te staan bij
de veiligheid van hun kinderen,
vooral als het gaat om de brandveiligheid in huis. Ouders die in
oktober 2018 aangifte doen van
een geboorte, krijgen een ‘geboortetas’ aangeboden met voorlichtingsmateriaal, een rookmelder en een brandweerslabbetje.
Kersverse ouders kunnen deze
geboortetas ophalen bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Op www.regionaalenergieloket.
nl is het mogelijk om een digitale energiescan van uw woning
te maken. Hiermee krijgt u een
overzicht van de verschillende
duurzame maatregelen die het
meest geschikt zijn. En er is ook
de mogelijkheid om direct bij lokale bedrijven een offerte aan te
vragen. Uiteraard bespreken zowel de energiecoach als de energie-adviseur graag de uitkomst
met u.

len met 0571-27 99 11 maakt
u een afspraak met een energiecoach voor een thuisbezoek.
Tijdens een gesprek aan de keukentafel bespreekt u samen uw
woonwensen en inventariseert u
de financiële mogelijkheden. Met
behulp van een warmtecamera
en een online HuisScan geeft de
energiecoach inzicht in energiebesparing en het opwekken van
energie. Een thuisbezoek duurt Win-actie
ongeveer één uur.
Tot en met 31 december 2018
is er de mogelijkheid om mee
te doen aan de win-actie van de
Vrijblijvende afspraak
duurzaamheidscampagne
van
Energieloket
Hebt u bouwplannen, het voor- de gemeente Voorst: ‘Voorst gaat
nemen om gasloos te gaan of voor duurzaam!’. Vraag bijvoornog aanvullende vragen na een beeld een gesprek aan met de
gesprek met de vrijwillige ener- energiecoach of de energieadvigiecoach? Maak een afspraak seur, of doe mee met de Duurmet het Energieloket in het ge- zame Huizen route op 3 en/of
Thuisbezoek energiecoach meentehuis om al uw vragen te 10 november. Kijk voor meer
Via het formulier op www.ener- bespreken over het verduurza- informatie op: www.voorst.nl/
gierijkvoorst.nl/wooncoaches- men van uw woning. De ener- duurzaamheid/voorst-gaat-voorgemeente-voorst of door te bel- gieadviseur spreekt graag sa- duurzaam
De vrijwillige energiecoaches
van EnergieRijkVoorst helpen
inwoners in de gemeente Voorst
graag bij het besparen en zelf
opwekken van energie. Op afspraak komt er een energiecoach bij u thuis. Ondertussen
hebben de energiecoaches in de
gemeente Voorst al bij 110 huishoudens aan de keukentafel gezeten. Voor de verdergaande informatie over het verduurzamen
van uw woning maakt u een afspraak met de energie-adviseur
van de gemeente Voorst bij het
Energieloket in het gemeentehuis. En ondertussen maakt u
tot 31 december 2018 dan ook
nog kans op een leuke prijs met
de win-actie van ‘Voorst gaat
voor duurzaam!’.

Spoedreparatie asfalt Rijksstraatweg Apeldoorn t/m Teuge
De provincie Gelderland voert
nog tot en met 18 oktober onverwachte spoedreparaties uit
aan het asfalt van de provinciale weg N344 (Deventerstraat/
Rijksstraatweg). Het gaat om
de hoofdrijbaan vanaf de bebouwde kom van Apeldoorn tot
en met de bebouwde kom van
Teuge.
De weg blijft overdag open,
maar is wel ’s avonds en

's nachts volledig afgesloten op
17 en 18 oktober tussen 19.00
uur en 06.00 uur. De woningen
en bedrijven aan deze weg blijven overdag bereikbaar.

Omleidingsroutes
Tijdens de werkzaamheden
heeft de provincie Gelderland
omleidingsroutes
ingesteld,
deze staan op www.gelderland.
nl/N344 .

Meer informatie
De reden voor deze spoedreparatie is de slechte kwaliteit van
het asfalt, vooral in de bebouwde kom van Teuge. De werkzaamheden worden uitgevoerd
door aannemer NTP uit Zevenaar. Hebt u vragen over deze
spoedreparatie? Neem contact
op met het Provincieloket:
provincieloket@gelderland.nl,
026-359 99 99.
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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

