voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

gemeenteraad

Besluitenlijst raadsvergadering 11 juni 2019

Raadsvergadering maandag 24 juni 19.30 uur
gemeentehuis Twello

Deze raadsvergadering staat geheel in het teken van de
prioriteitennota 2020
De prioriteitennota is het eerste document in de planning & control-cyclus voor het
jaar 2020. De prioriteitennota is het kaderstellende document op het gebied van
beleid en financiën. De raad bepaalt bij de vaststelling hiervan de uitgangspunten
voor het college voor de meerjarenbegroting 2020 – 2023. Gegeven het vooralsnog
negatieve financieel perspectief stelt het college van burgemeester en wethouders
in de prioriteitennota slechts enkele nieuwe uitgaven in de komende jaren voor:
noodlokalen voor het Veluws College in Twello, opknappen evenementenborden,
capaciteit voor uitwerking regionale energie strategie, een pilot cultuurcoach en
budget voor de viering van 75 jaar bevrijding in 2020.
In de raadsvergadering van 17 juni heeft de gemeenteraad verkennende debatten
gevoerd over thema’s die betrekking hebben op de prioriteitennota. In de raadsvergadering van 24 juni worden finale debatten gevoerd en besluiten genomen.
De debatten gaan dan enkel over door de raadsfracties ingediende moties (raadsuitspraak of –opdracht aan het college van burgemeester en wethouders) en amendementen (voorstel tot wijziging van het te nemen besluit).
De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk
dat er dan wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de eventuele
volgorde van behandeling.

Geen inspreekmogelijkheid

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt
u de ronde-tafelgesprekken benutten. Deze worden meestal twee weken voor de
raadsvergadering gehouden.

Informatie

Scan de QR code met uw tablet of smartphone om op voorst.nl direct
bij de vergaderstukken te komen. Deze staan ook op
voorst.raadsinformatie.nl en in 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.

Verworpen motie
•

Motie over de schijn van belangenverstrengeling van VVD-Liberaal2000, Lijst
Arend, Fractie Suelmann en PvdA-GroenLinks. De motie is verworpen met 8 stemmen voor (VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, Lijst Arend en Fractie Suelmann)
en 10 stemmen tegen (Gemeente Belangen en D66).

Informatie

Het audioverslag van de raadsvergadering van maandag 11 juni 2019 is af te luisteren
via voorst.raadsinformatie.nl . In de kalender klikt u op de gewenste datum. Vragen?
Neem gerust contact op met de raadsgriffier Bernadette Jansen:
raad@voorst.nl , 0571-27 92 17.

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 24 juni 19:30 uur
maandag 1 juli 19:30 uur
maandag 15 juli 19:30 uur

Informatie

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de raadsgriffier Bernadette Jansen:
0571-27 92 17, de locogriffier Dini Vriezekolk: 0571-27 93 87 of rechtstreeks met
de raadsfracties 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 Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, b.visser@voorst.nl /
06-53 87 71 61
■ Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA, b.vandezedde@voorst.nl /
06-53 67 85 62
■ 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 Fractie Suelmann, m.suelmann@voorst.nl /
06-37 31 54 22
Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer informatie
over de raadsleden.

Raadsvergadering 17 juni
Op maandag 17 juni 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 besluiten die genomen zijn en de algemene politieke beschouwingen op het
jaar 2020 die door de fractievoorzitters zijn uitgesproken.
Vragen over Politiek Portaal? Bel gerust de griffie: 0571-27 93 87.

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.

Inloopavond 25/6 herinrichting Van Ghentstraat te Twello
Samen met de ondernemersvereniging Twello Centrum werkt
de gemeente Voorst de komende jaren aan de herinrichting van het centrum van Twello.
Deze herinrichting wordt gefaseerd uitgevoerd. Na de eerste fase (Duistervoordseweg)
en de tweede fase (Stationsstraat en Marktstraat) volgt in
2020 de uitvoering van de Van
Ghentstraat.
Voordat wij de plannen definitief maken, nodigen wij u uit om
op dinsdag 25 juni 2019 tussen
18.00 en 20.00 uur het con-

raadsvergadering
gemeentehuis Twello
ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
raadsvergadering
gemeentehuis Twello

ceptplan te bekijken. De locatie Reageren
hiervoor is Kwalitaria Délifrance Vanaf 26 juni 2019 is het herinaan het Marktplein 26 te Twello. richtingsplan op voorst.nl te bekijken. Reageren is mogelijk tot en
met 14 juli 2019 door een mail te
Informatie en uitleg
Tijdens de inloopavond kunt u sturen naar gemeente@voorst.nl
het ontwerp herinrichtingsplan of door een reactie-formulier in te
bekijken. De opstellers van het vullen tijdens de inloopavond op
plan (de architect, enkele onder- 25 juni.
nemers en medewerkers van de
gemeente) zijn aanwezig om het Meer informatie
plan toe te lichten en uw even- Heeft u vragen? Neem dan contact
tuele vragen te beantwoorden. op met de gemeente Voorst: Geert
Meijerink g.meijerink@voorst.nl ,
Er zijn formulieren om direct tij- 0571-27 93 28 of Henri van Velddens de inloopavond uw reactie huisen h.vanveldhuisen@voorst.nl
op het conceptplan te geven.
0571-27 93 73. ■

Inloopbijeenkomst 25/6 over de Fliert
Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente Voorst organiseren op dinsdag 25 juni van 19.00 uur tot 21.00 uur een
inloopbijeenkomst aan de Voordersteeg 1 in Twello over de
optimalisatie van de Fliert en de aanleg van een recreatief
fietspad.
De Fliert is een beek die via de Terwoldse Wetering en het
Toevoerkanaal water afvoert naar de IJssel. De werkzaamheden
zorgen voor een betere waterkwaliteit en een beter leefgebied
voor planten en dieren in en om de beek.
Dat gebeurt in het ruim negen kilometer lange traject vanaf
Bussloo tot Terwolde. Als deze werkzaamheden afgerond
zijn start de gemeente Voorst met de aanleg van een recreatief fietspad langs de Fliert tussen de Voordersteeg en de
Vermeersweg.
Meer informatie: vallei-veluwe.nl/defliert ■

voorstwijzer
bekendmakingen
Week 25: 19-06-2019

Adres/Locatie

De gemeente Voorst geeft alle officiële bekendmakingen in elektronische vorm volledig weer op 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 op voorst.nl/actueel/bekendmakingen voor meer informatie. 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
Kerkweg 2 in Klarenbeek

Pannenkoekfietstocht op 25 augustus 2019 van
10:30-18 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0134

Lariksweg 35 in Klarenbeek

Open dubbeltoernooi 40+ en 55+ op 19 t/m 24 augustus
2019 van 13-24 uur en 25 augustus van 9-21 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0140

Marktplein 11 en Dorpsplein in Twello

Promotiemarkt op 6 en 7 juli 2019 van 11-16 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0150

Zwarte Kolkstraat, tegenover OBS
Wilp-Achterhoek in Wilp

Dorpsfeest Wilp-Achterhoek 2019 op 21 en 22 juni 2019
van 19-1 uur en op 23 juni 2019 van 10-24 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0087

Wijziging van agrarische bestemming naar
woonbestemming

Ontwerpwijzigingsplan

NL.IMRO.0285.20275OW00

Bekendijk 16A in Terwolde

Kappen drie bomen

Proceduretermijn verlengd

SXO-2019-0413

Bekendijk 20 in Terwolde

Vergroten woning (wijzigingsaanvraag)

Vergunning verleend*

SXO-2017-0963

Blikkenweg 7 in Twello

Bouwen woning

Vergunning verleend*

SXO-2019-0266

Boevenbrinkstraat 9A in Terwolde

Vernieuwen schuur

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0581

Fluitenkruid 22 in Klarenbeek

Bouwen woning

Vergunning verleend*

SXO-2019-0261

Holtweg 4 in Wilp

Kappen twee bomen

Vergunning verleend*

SXO-2019-0555

Korte Struikenveenweg 2 in Klarenbeek

Bouwen woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0584

Maarten Tromplaan 2 in Twello

Veilig in gebruik hebben pand

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0569

Melkleenweg 3 in Terwolde

Kappen populier

Vergunning verleend*

SXO-2019-0549

Recreatiegebied Bussloo VOO A 2021

Verbeteren waterkwaliteit Kinderstrand Bussloo

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0585

Rijksstraatweg 67 in Twello

Wijzigen bestemmingsplan

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0564

Sweelinckstraat 63 in Twello

Kappen boom

Vergunning verleend*

SXO-2019-0483

Twelloseweg 3 in Terwolde

Plaatsen zonnepanelen

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0582

Twelloseweg 5 in Terwolde

Vervangen tuinhuis

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0597

Veluwsedijk 47 in Nijbroek

Kappen boom

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0592

Voorderpad 6 in Wilp

Bouwen schuur

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0586

Warmoezenierstraat 11 in Steenenkamer

Vervangen kap

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0593

Weerdseweg 11 in Wilp

Bouwen werktuigenberging

Vergunning verleend (revisie)*

SXO-2018-0903

Wellinkhofweg 4 in Terwolde

Bouwen kapschuur

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0583

Zandstraat 11 in Voorst

Kappen twee populieren

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0575

Boevenbrinkstraat 9A in Terwolde

Gedeeltelijk slopen schuur

Melding ontvangen

SXO-2019-0580

Broekstraat 22 in Klarenbeek

Verwijderen asbesthoudende daken ligboxenstal en
kalverenstal

Melding ontvangen

SXO-2019-0576

Hofstraat 34 in Wilp

Verwijderen asbesthoudende materialen uit tuin en berging

Melding ontvangen

SXO-2019-0563

Afsluiten voor alle verkeer op 6 en 7 juli 2019 van 9-16 uur

Besluit genomen*

BW-2019-0150

Individuele gehandicaptenparkeerplaats

Besluit genomen*

Z-19-04553_2019-37969

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Zonnenbergstraat 29, 29A en 29B in Wilp
Omgevingsvergunning

Sloopmelding

Tijdelijke verkeersmaatregel
Dorpsstraat tussen Van Ghentstraat en
Marktstraat in Twello
Verkeersbesluit
Mozartstraat 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 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 VROM is op werkdagen geopend van 8.30 uur
tot 12.15 uur, 0571-27 93 37.

voorstwijzer
Basisregistratie personen en geheimhouding
In de basisregistratie personen
zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de
gemeente woonachtig is. Het gaat
hierbij niet alleen om uw adresgegevens maar bijvoorbeeld ook
om gegevens over een eventueel
huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en
kinderen. Deze gegevens worden
vaak automatisch verstrekt aan
vele overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke
instellingen zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken.
Deze instellingen, die automatisch alle relevante wijzigingen
in uw persoonsgegevens krijgen
aangeleverd, baseren hun beslissingen vaak direct op de uit
de basisregistratie verkregen informatie. Welke informatie aan
deze instanties wordt verstrekt,
wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.

Verzoek tot geheimhouding

De hiervoor bedoelde gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen, omdat deze verplicht is
voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen echter ook anderen
vragen om de over u beschikbare
gegevens in de basisregistratie
aan hen te verstrekken. Voor deze
verstrekking is het mogelijk om

Elektrisch rijden is duurzaam

Kosten

geheimhouding van uw gegevens
te verzoeken. Het gaat dan om
verstrekkingen aan zogenoemde
verplichte derden (zoals een curator of advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen)
en aan zogenoemde vrije derden
(niet commerciële instellingen,
zoals woningbouwverenigingen,
bibliotheken of ziekenhuizen).
Bij de gemeente kunt u schriftelijk
verzoeken om aan de voornoemde instellingen geen gegevens
over u uit de basisregistratie te
verstrekken. Nadat de gemeente
uw verzoek heeft verwerkt ontvangt u daarvan een bevestiging.
Wilt u weten aan wie in de afgelopen jaren over u gegevens zijn
verstrekt uit de basisregistratie,
dan kunt u daarvan schriftelijk
een overzicht opvragen bij de
gemeente.
Binnen enkele weken krijgt u
dat overzicht dan kosteloos
thuisgestuurd.
Het is belangrijk dat de over u in
de basisregistratie opgenomen
gegevens juist en actueel zijn.
Twijfelt u daaraan? Neem dan
contact op met Publiekszaken
van de gemeente. Hier is ook een
folder verkrijgbaar over uw rechten en verplichtingen in het kader
van de basisregistratie. Meer informatie: voorst.nl ■

De gemeente Voorst heeft duurzaamheid hoog in het vaandel.
Zo is er het digitale energieloket,
waar inwoners informatie krijgen
over het verduurzamen van hun
woning. Ook elektrisch autorijden
heeft de aandacht. Dit is immers
een stuk stiller en schoner dan rijden in een benzine- of dieselauto.
Voor de inwoners van de gemeente Voorst is dat direct een stuk
aangenamer en het is ook goed
voor de natuur en het klimaat.
Jammer genoeg hebben veel
mensen nog last van koudwatervrees wat betreft elektrisch rijden.
Daarom geven we het elektrisch
rijden extra aandacht en bieden
inwoners de kans om zelf het
elektrisch rijden te ervaren.

Actieradius

De ontwikkelingen gaan snel. Tot
voor kort konden de meeste auto’s slechts 100-250 km op één
accu rijden, tegenwoordig is dat al
250-450 km. Wat velen zich bovendien niet realiseren: de meeste
mensen rijden gemiddeld 30-32
km per dag (CBS, 2017). Tijdens
de lange reis die een enkele keer
wordt gemaakt, kan de auto op
de plaats van bestemming vaak
een paar uur aan een openbare
laadpaal worden geladen om weer
terug te kunnen rijden naar huis.
Daarnaast zijn langs de autobaan
veel plekken waar snel laden mogelijk is: binnen een half uur (een
kop koffie en een krantje) is de
accu weer voor 80% vol.

Rijden in een elektrische auto is
vrijwel even duur als rijden in een
benzineauto. De aanschafkosten
van een elektrische auto liggen
weliswaar hoger, maar andere kosten zijn zoveel lager dat de totale
kosten ongeveer hetzelfde zijn als
van een benzineauto. Voor een
elektrische auto betaal je bijvoorbeeld geen wegenbelasting, de
bijtelling is slechts 4% en de kosten van het onderhoud zijn maar
een derde van die van een benzineauto. Denk bij de financiering
van een elektrische auto ook eens
aan ‘delen’, een mooie manier om
de kosten flink te verlagen. In Nederland staan auto’s gemiddeld 23
uur per dag stil, en als meer mensen dezelfde auto gaan gebruiken,
neemt het aantal auto’s op de weg
af. Dat betekent meer ruimte op
straat, ruimte die vrijkomt voor
bijvoorbeeld bomen en struiken
of speelplekken in de buurt.

Beleef elektrisch rijden

Wilt u meer weten over elektrisch
rijden of eens een elektrische auto
uitproberen? Kom dan op 6 juli a.s.
naar ‘Beleef elektrisch rijden’ in
het centrum van Twello. Op initiatief van de gemeente staan hier
die middag verschillende elektrische auto’s voor u klaar om proef
te rijden. De experts van Emovia
zijn aanwezig en beantwoorden
graag uw vragen over elektrisch
rijden. ■

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

