voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

raadsinformatie.nl/leden . Daarna klikt u op het raadslid van uw keuze en ‘Wilt
u zien wat ik recent gezegd heb?’ of op ‘Wilt u zien wat ik gestemd heb?’. Via de
link die oplicht kunt u ook de persoonlijke pagina van het raadslid bezoeken.
Als u de QR code scant met uw smartphone of tablet, komt u direct op de pagina
van de raadsleden terecht.

gemeenteraad
 Openbare vergadering gemeenteraad

Informatie

maandag 24 september 19:30 uur, gemeentehuis Twello
De gemeenteraad debatteert over onderwerpen, die in de meeste gevallen eerder
in de ronde-tafelgesprekken besproken zijn. In deze vergadering wordt gesproken
over:
 Verslag besloten raadsvergadering 13 juli 2018 [verslag is openbaar vanaf
18 juli 2018] [besluit]
 Verslag ronde-tafelgesprekken 10 september 2018 [besluit]
 Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 17 september 2018 [besluit]
 Bestemmingsplan Stoomhoutzagerij Wilpschedijk, Steenenkamer [besluit]
 Verantwoording fractiebijdragen 2017 + 1e kwartaal 2018 [besluit]
 Ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark Broekstraat, Klarenbeek
[finaal debat]
 Sluitende aanpak Personen met Verward Gedrag 2018 t/m 2021 [finaal debat]
 Rekenkamerbrief over schuldhulpverlening en· Beantwoording schriftelijke
vragen over schuld hulpverlening [finaal debat]
 Agenda Cleantech Regio 2019 – 2023 [finaal debat; voorhangprocedure]
 Verduurzaming en revitalisering gemeentehuis; projectplan [finaal debat]
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 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.

Geen inspreekmogelijkheid
U hebt 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 www.voorst.
nl direct bij de vergaderstukken te komen. U kunt deze ook inzien
via voorst.raadsinformatie.nl of 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.

Hebt u vragen over de gemeenteraad of over het raadsinformatiesysteem Politiek Portaal? Neem dan contact op met de griffie van
de gemeenteraad, via raad@voorst.nl of 0571-27 93 87.

 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
maandag
maandag
maandag

24 september 19.30 uur
8 oktober 19.30 uur
29 oktober 10.00 uur
12 november 19.30 uur

Raadsvergadering
Ronde-tafelgesprekken
Raadsvergadering
Raadsvergadering

gemeentehuis
gemeentehuis
gemeentehuis
gemeentehuis

Twello
Twello
Twello
Twello

Informatie
Hebt u vragen? Neem dan contact op met de raadsgriffier, Bernadette Jansen 057127 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.

 Kent u de raadsleden in de gemeente Voorst?
De gemeenteraad van Voorst neemt vrijwel maandelijks grote besluiten waar u als
inwoner, instelling of bedrijf mee te maken kunt krijgen. Maar weet u wie in uw gemeenteraad zitten? En weet u wat zij belangrijk vinden voor de gemeente Voorst?
Via het raadsinformatiesysteem ‘Politiek Portaal’ ziet u dat in één oogopslag.

Politiek Portaal

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.

Het overzicht van de raadsleden in Politiek Portaal benadert u via https://voorst.

Gladde wegen door modder maisoogst
In de loop van september en de
eerste helft van oktober wordt
vaak mais geoogst. Maar door
de lange droogteperiode is nu
al de eerste mais, vroeger dan
voorgaande jaren, van het land.
Tijdens het oogsten van de
mais komt er vaak modder op
de weg. De vervuilde wegen
worden, vooral als het regent,
glad waardoor er gevaarlijke
verkeerssituaties kunnen ontstaan. Weggebruikers moeten
in deze periode daarom alert
zijn op gladde (land)wegen.

Modderborden
De gemeente heeft met de
agrarische bedrijven afgesproken dat zij modderborden bij
vervuilde wegvakken plaatsen
om de overige weggebruikers
te waarschuwen. Daarnaast

Ondernemersontbijt 20 september SDE+ subsidie

maken de agrariërs, na aﬂoop
van de werkzaamheden, zelf de
openbare weg schoon. De politie en medewerkers van de gemeente Voorst gaan hier nauwlettend op toezien.

Op donderdagmorgen 20 september organiseren de gemeente Voorst en de Taskforce Zonneenergie van de Omgevingsdienst
Veluwe IJssel een ontbijtsessie voor ondernemers over de
subsidie Stimulering Duurzame
Ziet u een gevaarlijke (weg)
Energieproductie (SDE+ subsisituatie? Maak hier melding van die). Het ondernemersontbijt
via www.verbeterdebuurt.nl
is van 8.00 uur tot 9.30 uur
bij restaurant Korderijnk (Stationsstraat 31) in Twello. Inloop
is vanaf 7.30 uur. Bij interesse
graag vooraf aanmelden via regionaletaskforcezon@ovij.nl onder vermelding van uw naam en
bedrijfsnaam.

Aantrekkelijke subsidie
De openstelling van de landelijke SDE+ subsidie op 2 oktober
vormt de aanleiding voor dit ondernemersontbijt. Deze subsi-

dieregeling is aantrekkelijk voor
ondernemers met een grootverbruikersaansluiting
(>3x80A)
die interesse hebben in zonnepanelen. Met de SDE+ subsidie
kan de aanschafprijs van zonnepanelen gemiddeld in zo’n 7
à 10 jaar terugverdiend worden.
Op deze manier zet u uw dak
in voor het verduurzamen van
uw bedrijf. Tijdens het ondernemersontbijt op 20 september
informeren we u graag over de
mogelijkheden.

Ondersteuning
De Taskforce Zonne-energie van
de Omgevingsdienst Veluwe IJssel is een initiatief van de gemeenten Apeldoorn, Brummen,
Epe en Voorst om grootschalige
toepassing van zonne-energie te
versnellen. Hieronder valt ook

de ondersteuning van bedrijven
en instellingen in de gemeente
Voorst om inzicht te krijgen of
de SDE+ subsidie voor hen interessant is. Kom voor meer informatie naar het ondernemersontbijt op 20 september of neem
contact op met de Taskforce
Zonne-energie: regionaletaskforcezon@ovij.nl , 055-58 01 705.

voorstwijzer
bekendmakingen
Week 38: 19-09-2018

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

Klarenbeekse Fair op 6 oktober 2018 van 16-21 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0206

Ontwikkeling kleinschalig zorggebouw

Ontwerpbestemmingsplan

NL.IMRO.0285.20260-OW00

Plaatsen houten omheining

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0886

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Bosweg 12-14 in Klarenbeek
Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Hengelderweg 7 in Voorst
Omgevingsvergunning
Bekendijk (kad. VOO N 616) naast huisnr. 28 in
Terwolde
Blériotstraat 22 in Teuge

Plaatsen dakkapel

Vergunning verleend*

SXO-2018-0820

Broodakker ong. (kad. VOO S 793) in Twello

Bouwen woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0875

Dernhorstlaan 9C in Twello

Bouwen woning

Vergunning verleend*

SXO-2018-0742

Dorpszicht (kad. NBK D 2588) in Terwolde

Bouwen 8 woningen

Proceduretermijn verlengd

SXO-2018-0644

Duistervoordseweg 21 t/m 31 in Twello

Bouwen supermarkt

Proceduretermijn verlengd

SXO-2018-0525

Duistervoordseweg 5 in Twello

Plaatsen lichtbak met reclame

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0876

Hoek Nieuweweg/Dorpsstraat (kad. WIL C 1761) in Wilp Bouwen twee-onder-een kapwoning

Proceduretermijn verlengd

SXO-2018-0647

Kruisakkerweg in Twello

Kappen 22 bomen

Proceduretermijn verlengd

SXO-2018-0739

Michiel de Ruyterstraat 16 in Twello

Plaatsen afvoerpijp

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0882

Rijksstraatweg 182 in Voorst

Renoveren kap en toevoegen dakramen

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0878

Terwoldseweg 1 in Twello

Plaatsen 2 dakramen

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0877

Weteringserf ong. (kavel 1/fase 2) in Terwolde

Bouwen woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0869

Zandenallee 5 in Teuge

Bouwen schuur

Vergunning verleend*

SXO-2018-0784

Zonnenbergstraat 4 in Wilp

Bouwen aanbouw

Proceduretermijn verlengd

SXO-2018-0661

Burgemeester van der Feltzweg 122 in Twello

Slopen woning, kassen en bijgebouwen

Melding ontvangen

SXO-2018-0885

Hoofdweg 37 in Klarenbeek

Verwijderen asbesthoudende daken schuur en 2
afdaken

Melding ontvangen

SXO-2018-0887

Middendijk 54 in Nijbroek

Verwijderen asbesthoudend dak en
asbesthoudende materialen schuur

Melding ontvangen

SXO-2018-0889

Polveensweg 17 in Klarenbeek

Verwijderen asbesthoudende materialen schuur

Melding ontvangen

SXO-2018-0881

Verwijderen asbest schoorsteen

Melding ontvangen

Sloopmelding

Rijksstraatweg 168 in Teuge
* Tegen de genoemde toestemmingverlening door het
college van burgemeester en
wethouders of de burgemeester
kan een belanghebbende bezwaar indienen bij het college

Zonrijk Voorst

Sinds deze zonrijke zomer wekt
onze gemeente meer duurzame
energie op. Meerdere inwoners
van de gemeente Voorst nemen
namelijk deel aan het project
‘Zonrijk Voorst’ en investeerden
in circa 380 zonnepanelen op
een drietal daken. De gemeente Voorst en EnergieRijk Voorst
(ERV) plaatsten 110 zonnepanelen op het dak van de sporthal
aan de Zuiderlaan, 222 panelen
op het parkeerhuis in het centrum van Twello en nog eens 45

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 met 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

deel aan het zonneproject. ERV voor duurzaam opgewekte zonverzorgde de voorbereiding nestroom voor zowel eigen veren de uiteindelijke plaatsing
van de zonnepanelen voor de
gemeente Voorst. Via de zogenaamde postcoderoos-regeling
konden inwoners meedoen en
profiteren. De deelnemende inwoners participeren middels
certificaten. Op deze manier is
‘Zonrijk Voorst’ een aantrekkelijk alternatief voor zonnepanelen op het eigen dak. Voorstenaren die bijvoorbeeld zelf geen
geschikt dak hebben profiteren
panelen op Brasserie Restaurant nu toch van lokaal opgewekte
Korderijnk. Gezamenlijk produ- energie. Het duurzame project
ceren al deze zonnepanelen lo- is het resultaat van een mooie
samenwerking tussen de gekale zonnestroom.
meente, de energiecoöperatie,
een sportclub en een restaurant.
Participeren middels

verbouwen

certificaten

De gemeente heeft voor het
project ‘Zonrijk Voorst’ de daken
van de sporthal en van het parkeerhuis beschikbaar gesteld.
Brasserie Restaurant Korderijnk
neemt vanuit het maatschappelijk verantwoord ondernemen

Voorst gaat voor
duurzaam
De gemeente Voorst zet in op
duurzaamheid en stimuleert het
opwekken van zonne-energie.
Daken die geschikt zijn voor
zonnepanelen bieden kansen

in voorst
www.voorst.nl

SXO-2018-0888
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.

bruik als voor collectieve projecten.

voorstwijzer
Uitnodiging meedenken over nieuw verkeersbeleid
De gemeente Voorst werkt aan
een nieuwe visie op verkeer. Uw
inbreng, als verkeersdeelnemer, is
hierin belangrijk. Daarom nodigt
de gemeente u uit om één van de
bijeenkomsten in september bij
te wonen en uw mening te geven
over verschillende verkeersthema’s. Wat gaat er goed, wat kan er
beter en waar leggen we de focus

op in de komende jaren?

Wat vindt u ervan?
De gemeente heeft de afgelopen
jaren aan de hand van een verkeersplan gewerkt aan het veiliger
maken van een aantal verkeersonveilige locaties, het verbeteren
van het fietspadennetwerk, de
herinrichting van straten en de in-

voer van de 60 km-zone in het buitengebied. Van u horen wij graag
wat u van ons werk vindt. Maar we
kijken ook vooral samen naar de
verbeterpunten, de kansen en de
ontwikkelingen voor de komende
jaren! Het gaat bijvoorbeeld over
verkeersgedrag, de bereikbaarheid van kernen en het buitengebied, de samenwerking tussen

gemeente en inwoners en de mo- woensdag 19 september in het gebiliteit van de toekomst.
meentehuis in Twello en op donderdag 27 september in brasserie
Kriebelz in Terwolde. De avonden
Waar en wanneer?
Begin september zijn er twee starten om 19.30 uur met koffie
bijeenkomsten gehouden in Kla- en thee en eindigen uiterlijk 21.15
renbeek en Wilp. Daar heeft de uur. Er is gelegenheid om na te
gemeente al veel nuttige en be- praten onder het genot van een
langrijke informatie opgehaald. drankje. Hebt u vragen? Neem geWij hopen op veel inbreng van rust contact op met de gemeente
onze gebruikersexperts! U bent Voorst, Jelle Koopman: jelle.koopdaarom van harte welkom op man@voorst.nl , 0571-27 93 94.

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

