voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

Openingstijden rond de feestdagen

gemeenteraad
 Raadsvergadering 17 december
Op maandag 17 december heeft de gemeenteraad vergaderd. Het audioverslag van deze vergadering is af te luisteren in het raadsinformatiesysteem Politiek Portaal: voorst.raadsinformatie.nl
Klik hiervoor in de kalender op de gewenste datum. Hier staan ook de genomen besluiten. Hebt u
vragen over Politiek Portaal? Bel de griffie: 0571-27 93 87.

Het gemeentehuis, de studiezaal
van het gemeentearchief, de gemeentewerf en de frontoffice van
het Maatschappelijk Netwerk
Voorst (MNVoorst) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Voorst in het Kulturhus hebben
afwijkende openingstijden rond
de feestdagen.

Rond kerst

 DE GEMEENTERAAD WENST U FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN HEEL GOED EN GEZOND 2019!

Gesloten: maandag 24, dinsdag
25 en woensdag 26 december
2018

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?

Rond de jaarwisseling

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw stem te laten horen: zoals het benaderen van de raadsfracties, 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.

Gesloten: maandag 31 december
2018 en dinsdag 1 januari 2019

Vergaderingen en bijeenkomsten

Op maandag 7 januari 2019 gaan
het gemeentehuis, de studiezaal
van het gemeentearchief, de gemeentewerf en de frontoffice
van het MNVoorst en CJG Voorst
in het Kulturhus om 10.00 uur
open.

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: 0571-27 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, 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.

Begin 2019 spetterend met de vuurwerk opruimactie
Ga spetterend het nieuwe jaar in
met de vuurwerk opruimactie in
de gemeente Voorst. De gemeente beloont namelijk iedere volle
vuilniszak vuurwerkafval met
een tegoedbon voor een gratis
entree bij zwembad De Schaeck
in Twello. Deze tegoedbon is geldig tot en met zondag 3 maart
2019.
Lever uw volle zak (circa 40 liter)
vuurwerkafval in bij de gemeentewerf, Jupiter 2 in Twello, van
woensdag 2 januari tot en met
zaterdag 5 januari (woensdag tot
en met vrijdag van 8.00 uur tot
12.00 uur, zaterdag van 10.00
uur tot 12.00 uur). Na aanmelding is het ook mogelijk dat de
gemeente uw vuurwerkafval ophaalt tijdens de ophaalronde.

Een schone straat cadeau
Vuurwerk ontsiert straten, vervuilt het milieu en is ook nog
eens gevaarlijk voor kinderen die
op zoek gaan naar niet afgegaan
vuurwerk. Begin het jaar daarom opgeruimd, doe jezelf een
schone straat én een bezoek aan
zwembad De Schaeck cadeau.

Let op uw veiligheid

Let op bij het opruimen van
vuurwerkafval:
 Laat kinderen alleen onder
begeleiding van volwassenen
vuurwerk opruimen;
 Maak vuurwerkafval eerst
onschadelijk door er water overheen te gooien;
 Steek geen gevonden, nietontploft vuurwerk af;
Aanmelden opruimronde
Het is ook mogelijk om u tot 2  Haal vuurwerk nooit uit eljanuari 11.00 uur digitaal aan kaar, maar gooi het in zijn gete melden voor de ophaalronde heel in de vuilniszak.
op 2 januari. Mail uw adres naar
vuurwerk@voorst.nl en plaats de
volle zak zichtbaar op de stoep
voor uw huis. Een medewerker van de gemeente haalt de
zak(ken) vuurwerkafval dan op
en doet de tegoedbon(nen) in de
brievenbus.

7 januari om 10.00 uur open

Spoedeisende zaken
Voor aangifte van overlijden kunt
u contact opnemen met de gemeente Voorst, Jan Uiterweerd 06
- 10 47 89 84 of Diny BoerkampBrugman 06 - 10 80 94 50.
Bij spoedeisende zaken in de openbare ruimte (zoals een gevaarlijke
wegverzakking of omgewaaide
boom) die niet kunnen wachten
tot de eerstvolgende werkdag,
belt u de Calamiteitenlijn 0571-27
37 60 (24 uur per dag).
Tijdens de feestdagen en buiten de openingstijden zijn Veilig Thuis en Spoedeisende Zorg
(voor jeugd) via de gebruikelijke
telefoonnummers
bereikbaar:
Als er sprake is van dreigend geweld: bel de politie 112
of Veilig Thuis 0800 -20 00
Spoedeisende
Zorg
(voor
jeugd) 0900 – 99 55 599
Spoedeisende hulp bij psychiatrische- en psychosociale problemen:
via dienstdoende huisarts(enpost)

30 of 40 dagen geen alcohol: doe mee!
In 2019 zijn er twee periodes om
mee te doen aan IkPas: op 1 januari (30 dagen) of op 6 maart
(40 dagen). Ga samen met duizenden anderen de uitdaging
aan en zet jouw alcoholgebruik
30 of 40 dagen lang op pauze!

Waarom meedoen?

Landelijk onderzoek laat zien
dat meedoen aan IkPas veel
voordelen heeft. Het scheelt niet
alleen geld. Deelnemers voelen
zich ook fitter, slapen beter en
verliezen vaak gewicht.
Ook zes maanden na de actie
blijken deelnemers nog steeds
Fit zonder alcohol
Veel mensen drinken alcohol. Op minder te alcohol drinken dan
feestjes, na het sporten, tijdens ervoor.
het eten, na het werk of voor het
slapen gaan. Er zijn allerlei rede- Ondersteuning
nen om te drinken. Bijvoorbeeld Schrijf u in op www.ikpas.nl .
omdat het een gewoonte is, om- Voor de 30-dagen actie is dat
dat je het gezellig vindt, omdat nu al mogelijk, vanaf 31 januari
je stress hebt of je eenzaam 2019 ook voor de 40-dagen acvoelt. Maar alcohol drinken heeft tie.
ook nadelen:
 Door alcohol slaap je minder Door uzelf in te schrijven, vergoed en voel je je minder fit;
groot u de kans dat u het vol De werking van medicijnen houdt met bijvoorbeeld advies
kan verminderen of juist verster- van een IkPas coach en nieuwsken door alcohol;
brieven met tips. Het is ook
 Alcohol bevat veel calorie- mogelijk om via ikpas.nl het beën en geeft een hongergevoel, kende IkPas polsbandje aan te
waardoor je aankomt.
vragen, zodat het voor iedereen
Doe mee aan IkPas, vanaf 1 ja- zichtbaar is dat u meedoet. Kijk
nuari 30 dagen of vanaf 6 maart ook op facebook.com/ikpasnl/ ,
40 dagen, en ervaar wat alcohol- Twitter: (@ikpasnl) en op Instapauze met je doet.
gram ikpasnl .

Inzameling kerstbomen
Inwoners van de gemeente
Voorst hebben de mogelijkheid
om na de feestdagen gratis hun
kerstboom in te leveren bij de
gemeentewerf. De inzameling
bij de gemeentewerf, Jupiter 2
in Twello, is op 27 en 28 december, 2 januari tot en met 4

januari van 8.00 uur tot 12.00
uur en extra op zaterdag 5 januari van 10.00 uur tot 12.00
uur.
Vergeet niet eerst de slingers,
haakjes en engelenhaar uit de
kerstboom te verwijderen!

voorstwijzer
bekendmakingen
Week 51: 19-12-2018

Adres/Locatie

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

Besluit genomen*

Z-18-05396_2018-81177

Adresonderzoek onbekende verblijfplaats (uitschrijven uit Basisregistratie Personen)
Schoolstraat 4D, 7391 DA Twello

M.J.W. Gunther (M), 21 mei 1987

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Bosweg 12-14 in Klarenbeek

ATB fietstocht op 13 januari 2019 van 9-14 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0271

Rijksstraatweg 102 in Twello

Oud & nieuw feest op 31 december 2018 van 18-3 uur

Ontheffing verleend*

BW-2018-0269

Gemeente Voorst

Subsidieplafonds en verdeelregels 2019

Besluit genomen

Z-18-05750_2018-81165

Gemeente Voorst

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente
Voorst 2019

Vastgesteld

Z-18-04508_2018-79678

Gemeente Voorst

Verordening jeugdhulp gemeente Voorst 2019

Vastgesteld

Z-18-04508_2018-79680

Gemeente Voorst

Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 2019
gemeente Voorst

Vastgesteld

Z-18-04508_2018-79683

Wijzigen agrarisch naar wonen

Ontwerpwijzigingsplan

NL.IMRO.0285.20272OW00

Realiseren gesloten bronsysteem (Besluit lozen buiten
inrichtingen)

Melding ontvangen

Z-HZ_MLBI-2018-0015

Aanwijzen gemeentelijk monument

Besluit genomen*

Z-18-04085_2018-80019

Hildestraat 17 in Wilp

Bouwen portaal voor samenvoegen van gastenverblijf met
bijgebouw

Vergunning verleend*

SXO-2018-0845

Koestraat 12A in Wilp

Bouwen woning

Vergunning verleend (revisie)*

Z-HZ-WABO-02015-005

Oude Zutphenseweg in Klarenbeek

Aanleggen zonnepark

Ontwerpvergunning

SXO-2018-1063

Rijksstraatweg 182 in Voorst

Renoveren kap en toevoegen dakramen

Aanvraag buiten behandeling*

SXO-2018-0878

Rijksstraatweg 245 in Teuge

Herbouwen schuur

Vergunning verleend*

SXO-2018-0930

Sleutelbloem 18 in Twello

Uitbreiden schuur en plaatsen overkapping

Vergunning verleend*

SXO-2018-1071

Zeedijk 7 in Terwolde

Bouwen kapschuur

Vergunning verleend*

SXO-2018-1053

Slopen woning

Melding ontvangen

SXO-2018-1188

Beleid en regelingen

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Lochemsestraat 14 en 16 in
Terwolde
Milieumelding
het Wildezand 5A in Wilp
Monument
Wilpsedijk 2 in Twello
Omgevingsvergunning

Sloopmelding
Middendijk 79 in Nijbroek
* 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

Duurzaam kerstdiner
Wilt u nog dit jaar beginnen met
uw groene voornemens? Kook dan
een duurzaam kerstdiner. U maakt
veel verschil als u minder vlees eet
en geen eten weggooit. In de supermarkt kiest u dan voor producten met het keurmerk voor duurzame voeding.

dan scoort u direct voor het klimaat. Groenten zijn niet alleen
gezond en lekker, maar ook beter
voor het klimaat dan vlees. Natuur
& Milieu heeft een gratis e-kookboek gemaakt vol met verrukkelijke recepten zonder vlees: www.natuurenmilieu.nl/gratis-ekookboek/

zonde voor het milieu en uw portemonnee.

Sla niet veel te veel in voor de
kerstdagen en kook op maat. Bewaar voedsel, gebruik stickers op
bewaarbakjes en deel uw koelkast
zo in dat u zicht heeft op uw voorraad.
Groenten in de hoofdrol
Koop, kook en bewaar slim En natuurlijk is derde kerstdag
Als u groenten als basis gebruikt Onnodig voedsel weggooien is kliekjesdag!

geen schorsende werking heeft,
kan ook een verzoek tot een voorlopige voorziening worden gericht aan: de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland,
Afdeling Bestuursrecht, Postbus

verloren
en

gevonden
voorwerpen
in voorst
www.voorst.nl

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.

voorstwijzer
afvalinformatie

Voorster Nieuws. Heeft u geen internet? Neem dan contact op met het KlantContactCentrum
van Circulus-Berkel: 0900 9552 (gebruikelijke belkosten, geen toeslag). Zij sturen u dan per
post een print met uw persoonlijke afvalkalender voor 2019.

 Afvalinzameling rond de kerstdagen

 Afvalkalender op circulus-berkel.nl :
Na het intypen van uw postcode en huisnummer op www.circulus-berkel.nl krijgt u de inzameldata te zien die gelden voor uw adres. De kalender wordt weergegeven in een maandoverzicht
en in een overzicht met eerstvolgende inzameldata. Het is ook mogelijk om uw afvalkalender
te importeren in uw eigen Outlookagenda of om een jaaroverzicht te maken in PDF, downloaden en eventueel printen.
 Afvalvrij App:
De Afvalvrij App vindt u in de App-store en de Play Store. Zoek hiervoor op de term Afvalvrij.
De app geeft de inzameldata weer. Het is ook mogelijk om een notificatie in te stellen zodat u
een seintje krijgt wanneer de container aan de weg moet. Verder laat de app zien wat de spelregels zijn bij inzameling. In de Afvalwijzer staat ook welk afval in welke bak moet.
 Recyclepleinen
Vanaf begin 2018 maken inwoners van de gemeente Voorst al gebruik van de Recyclepleinen
van Circulus-Berkel voor het wegbrengen van grof afval en een groot aantal gratis stromen
zoals piepschuim, KCA, e-goed (alles met een stekker of batterij) en meer. Deze recyclepleinen
van Circulus-Berkel zijn in Zutphen, Apeldoorn, Vaassen, Epe, Deventer en Doesburg. Raadpleeg circulus-berkel.nl voor de locaties, de lijst met gratis en betaald afval, openingstijden en
tarieven.

Vanaf 1 januari gratis asbestplaten inleveren

 Afvalinzameling rond de kerstdagen
Gebied 2 GFT container (groen deksel)
De inzameling op dinsdag 25 december (1e Kerstdag) is
verplaatst naar zaterdag 22 december.

Gebied 3 GFT container (groen deksel)
De inzameling op woensdag 26 december (2e Kerstdag) is
verplaatst naar zaterdag 29 december.

Verzamelcontainerroute
(appartementen en aanleunwoningen)
De inzameling van dinsdag 25 december (1e Kerstdag) is
verplaatst naar zaterdag 22 december.

 Afvalinzameling rond de jaarwisseling

Vanaf 1 januari 2019 kunnen inwoners van de Gemeente Voorst maximaal 35 m2 asbestplaten
gratis inleveren bij het recycleplein van Circulus-Berkel aan de Westfalenstraat 18 in Deventer. Voorwaarde is dat u een recente sloopmelding laat zien bij de poort, uitgeprint of op uw
mobiele telefoon. Deze sloopmelding doet u op www.omgevingsloket.nl. Verpak asbest thuis
in een dubbele laag doorzichtig plastic en plak de naden goed af. Op het recycleplein is een
heftruck aanwezig om u te helpen met uitladen. Bij de andere recyclepleinen kost asbest inleveren €1,80 per 10 kg.

Wijziging inzameling papier
Tot nu toe was de inzameling van papier een keer per maand op zaterdag. Die inzameling
wordt per 1 februari 2019 verplaatst naar een dag door de week. Op dit moment is nog niet
bekend welke dag dat wordt. Zodra hierover duidelijkheid is wordt u hierover per brief geïnformeerd en wordt deze ook opgenomen in de afvalkalender op circulus-berkel.nl en de Afvalvrij
App met de data die gelden op uw adres.

Wijziging KCA-inzameling

Kledingcontainers

De inzameling van Klein Chemisch Afval (KCA) gebeurde tot nu toe elke 1e vrijdag van de
maand. Per 1 januari 2019 is de KCA-inzameling iedere 2e vrijdag van de maand tussen 15.00
uur en 18.00 uur bij de gemeentewerf, Jupiter 2 in Twello.

De kledingcontainers worden vrijdag 28 december, na de
lediging, afgesloten tot 2 januari 2019.

Dit blijft hetzelfde

PMD perscontainers
De PMD perscontainers bij de gemeentewerf in Twello, achter
de supermarkt in Terwolde en achter de gymnastiekzaal in
Voorst worden vrijdag 28 december afgesloten tot 2 januari
2019.

 Afvalbeheer vanaf 2019 door Circulus-Berkel
Vanaf 1 januari 2019 verzorgt Circulus-Berkel het afvalbeheer
in de gemeente Voorst. Dit betekent dat Circulus-Berkel onder
andere informeert over bijvoorbeeld de afhaaldata van het
afval, de gegevens die nodig zijn voor de afvalstoffenheffing
beheert en verwerkt, de Recyclepleinen beheert en sorteeranalyses maakt en onderzoekt hoe we de kwaliteit van het afval kunnen verbeteren. Wat niet verandert is dat voorlopig de
inzamelwagens van Ter Horst nog steeds het afval ophalen,
omdat het contract hiervoor met Ter Horst nog steeds loopt.

Afvalkalender 2019
De afvalkalender met uw inzameldata en alle overige informatie vindt u vanaf nu op www.circulus-berkel.nl en in de
Afvalvrij App. De afvalkalender staat dus niet meer in het

 Voorlopig ziet u nog steeds de inzamelwagens van Ter Horst het afval ophalen.
 De zakken die u gebruikt voor de inzameling van PMD en restafval blijft u via de gemeente
aanschaffen.
 Ook voor het maken van een afspraak voor het laten ophalen van grof groen en grof huisvuil neemt u contact op met de gemeente.
 Wilt u een medische indicatie aanvragen of heeft u vragen over de aanslag afvalstoffenheffing? Dan neemt u hiervoor contact op met de gemeente.

Vragen?
Circulus-Berkel informeert u graag, het KlantContactCentrum is geopend op werkdagen van
8.00 – 17.00 uur:
 Servicenummer 0900 9552 (gebruikelijke belkosten, geen toeslag)
 WhatsApp 06 10 50 73 00
 Contactformulier circulus-berkel.nl
Voor de aanschaf van PMD- en restafvalzakken, het aanmelden van grof groen of grof huisvuil
en voor informatie over de afvalstoffenheffing neemt u contact op met de gemeente:
 0571-27 99 11 of 14 0571 op maandag van 8.30 - 14.00 uur en van 17.00 - 20.00 uur,
dinsdag t/m vrijdag van 8.30 - 14.00 uur
 gemeente@voorst.nl
 WhatsApp 06 21 65 44 44
 www.voorst.nl

voorstwijzer
Lijksilhouet gemeentehuis blijft nog even

In de editie van 14 november
2018 van Het Voorster Nieuws is
aangekondigd dat het lijksilhouet

met bijgiften begin december zou
worden overgebracht naar museum Het Valkhof in Nijmegen. Er is
echter besloten dat het lijksilhouet - dat de gemeente Voorst momenteel in bruikleen heeft - pas
in 2020 wordt opgenomen in de
collectie van Het Valkhof. Bij de
kist in het gemeentehuis hangt
sinds kort ook een grote poster.
Deze laat zien hoe het landschap
er ruim 4500 jaar geleden uit
moet hebben gezien op de locatie waar het lijksilhouet in 2013
in Twello werd gevonden.

trouwen
in voorst

www.voorst.nl

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

