voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

gemeenteraad
 Ronde-tafelgesprek
maandag 25 maart 2019, 19.30 uur
Op maandag 25 maart heeft de gemeenteraad een ingelast ronde-tafelgesprek. In
dit gesprek vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, als voorbereiding op de raadsvergadering over het onderwerp op maandag 1 april 2019 vanaf
19.30 uur.
U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij te
wonen. Ook hebt u de mogelijkheid om in het ronde-tafelgesprek aan de raadsleden uw mening te geven over het geagendeerde onderwerp. Graag aanmelden bij
de griffie 0571-27 93 87, raad@voorst.nl óf bij aanvang van de vergadering.
Het volgende onderwerp staat op de agenda:

Maandag 25 maart 19.30 uur (raadzaal)
1. Fasedocument definitiefase verduurzaming en revitalisering gemeentehuis
Voorst
De opstart- en initiatieffase van het project verduurzaming en revitalisering gemeentehuis is in 2018 afgerond met de vaststelling van het raadsbesluit van 25
juni 2018, waarbij een taakstellend krediet van € 15,3 mln. beschikbaar is gesteld
voor realisatie van het project. In de definitiefase is aan de eisen uit de initiatieffase verder vormgegeven, voordat men gaat ontwerpen. Nu zijn de ambities helder,
vastgelegd in programma's van eisen (PvE) (Ruimtelijk-Functioneel-Technisch). Met
de vaststelling van het fasedocument-definitiefase verduurzaming en revitalisering gemeentehuis Voorst geeft het college groen licht voor de start van de volgende fase, de ontwerpfase. Voordat het college definitief een besluit neemt krijgt
de gemeenteraad de gelegenheid hierover zijn mening te geven.

Informatie ronde-tafelgesprek 25 maart 2019
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de
vergaderstukken van de ronde-tafelgesprekken van 25 maart
2019 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 be-kijken via uw eigen apparatuur.

 Besluitenlijst raadsvergadering 11 maart 2019
Besluiten
 Bekrachtigen geheimhouding op Fasedocument gemeentehuis en bijlagen tot
22 maart 2019; dus op alle bijlagen bij raadsmededeling Z-19-01062_201910063
 Verklaring van geen bedenkingen voor realisatie Zonnepark Oude Zutphenseweg
 Motie ‘Het gaat wel om kwantiteit’ over Zonnepark Oude Zutphenseweg van
PvdA-GroenLinks
 Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 18 februari 2019
 Verslag ronde-tafelgesprekken 4 maart 2019

Verworpen moties
 Motie ‘Achter de wolken schijnt de zon 1’ over inrichting en aanleg Zonnepark
Oude Zutphenseweg in samenwerking met de buurt van Fractie Suelmann. De
motie is verworpen met 1 stem voor (Fractie Suelmann) en 18 stemmen tegen (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, CDA, D66, Lijst
Arend).
 Motie ‘The answer is blowing in the wind’ over windenergie en zon op daken van Lijst Arend. De motie is verworpen met 1 stem voor (Lijst Arend) en
18 stemmen tegen (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks,
CDA, D66, Fractie Suelmann).

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de
besluitenlijst te komen op voorst.raadsinformatie.nl.
Het audioverslag van de raadsvergadering van maandag 11
maart 2019 kunt u afluisteren via voorst.raadsinformatie.nl.
Vragen? Neem contact op met de raadsgriffier Bernadette Jansen:
0571-27 92 17, raad@voorst.nl

 Besluitenlijst raadsvergadering 12 maart 2019
Besluiten
 Verklaring van geen bedenkingen voor realisatie Zonnepark Broekstraat
Klarenbeek

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de
besluitenlijst te komen op voorst.raadsinformatie.nl.
Het audioverslag van de raadsvergadering van dinsdag 11 maart
2019 kunt u afluisteren via voorst.raadsinformatie.nl. Vragen?
Neem contact op met de raadsgriffier Bernadette Jansen: 0571-27
92 17, raad@voorst.nl

 Openbare vergadering gemeenteraad
maandag 25 maart 2019, 19.30 uur (gemeentehuis Twello)
Deze raadsvergadering start aansluitend aan het ronde-tafelgesprek dat eerder
deze avond plaats vindt.
De gemeenteraad debatteert over onderwerpen, die eerder in de rondetafelgesprekken besproken zijn. In deze vergadering wordt gesproken over:
 Financiële situatie Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland [voorhangprocedure]
 Concept veiligheidsstrategie en concept meerjarenbeleidsplan Politie OostNederland 2019-2022 [voorhangprocedure]
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.

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 direct bij de
vergaderstukken te komen op www.voorst.nl. 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.

 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 25 maart 19:30 uur
ronde-tafelgesprekken
maandag 25 maart aansluitend raadsvergadering
maandag 1 april 19:30 uur
raadsvergadering

gemeentehuis Twello
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, 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

voorstwijzer
Modder op de weg? Gas los!
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.

Ploegen,
bemesten,
zaaien,
maaien: landbouwers zijn druk
aan het werk op het land. Hierdoor ligt in het buitengebied
soms modder op de weg. Vooral
in combinatie met een regenbui
leidt dit tot glad wegdek. Wat
te doen als u als motorrijder of
automobilist op een modderige
weg beland?
gedurende de dag toch wat modder liggen.

Waarschuwingsborden

Publiekszaken donderdag 21 maart 2019
In verband met de verwerking
van de verkiezingsuitslag van
woensdag 20 maart kan het
zijn dat u bij de balies van Pu-

bliekszaken op donderdag 21
maart 2019 iets langer moet
wachten dan u gewend bent.
Wij zijn geopend van 08.30 uur

De veroorzakers van de modder zijn verplicht om de weg zo
veilig mogelijk te houden. Ze
plaatsen waarschuwingsborden
als de kans op modder aanwezig
tot 14.00 uur.
Voor het afhalen van documen- is en maken de weg zo snel moten kunt u terecht tot 16.00 gelijk weer schoon. Door drukke
werkzaamheden kan er echter
uur.

Gemeentebelasting betalen
In februari ontving u de WOZbeschikking en het aanslagbiljet
gemeentebelastingen van Tribuut. U heeft tot 31 maart om
het bedrag over te maken aan
Tribuut. Op tribuut.nl kunt u in
uw persoonlijke MijnTribuut ook
snel en gemakkelijk overstappen op automatische incasso. U
geeft één keer een machtiging af
en de betaling gaat voortaan automatisch. Zo weet u zeker dat
u altijd op tijd bent met betalen.
Is uw belastingaanslag lager dan
€ 50,- of hoger dan € 10.000,-?
Deze betaalt u, eventueel automatisch, in één keer. Andere bedragen kunt u in maximaal tien
termijnen betalen.

Als u vooraf geen uitstel van betaling heeft gekregen en u betaalt niet op tijd, dan krijgt u een
aanmaning. Hieraan zijn kosten
verbonden. Betaalt u ook hierna
niet (volledig), dan ontvangt u
een dwangbevel. Ook hieraan
zijn extra kosten verbonden.
Hoe hoger het te betalen bedrag, des te hoger de extra kosten. Zijn er (tijdelijke) financiële
problemen? Bespreek uw situatie
met Tribuut. Dit kan vervelende
extra kosten (zoals rente) voorkomen.

komen voor kwijtschelding van
de gemeentelijke belastingen als
u een bijstandsuitkering of ander minimuminkomen heeft. In
dat geval hoeft u een aantal belastingen niet te betalen. U moet
dit zelf aanvragen. Voor een persoonlijk gesprek met een medewerker belt u Tribuut.

Dit jaar vindt de viering van de Veteranendag voor de veteranen uit
Apeldoorn, Epe en Voorst plaats op vrijdag 12 april. Met dit jaarlijkse evenement bedanken we alle militaire veteranen voor hun inzet,
nu en in het verleden. Heeft u als veteraan onverhoopt geen uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van de Veteranendag 2019,
dan kunt u zich aanmelden via telefoonnummer 14055.

Tribuut belastingcentrum

Meer informatie over betalen,
kwijtschelding en bezwaar maken vindt u op tribuut.nl. Telefonisch is Tribuut bereikbaar van
maandag tot en met donderdag
van 08.30–17.00 uur en op vrijdag van 08.30–12.30 uur via
Kwijtschelding?
U kunt misschien in aanmerking 055 580 22 22.

Week 12: 20-03-2019

Adres/Locatie

Rijdt u in het buitengebied en
ziet u een waarschuwingsbord
in de berm? Dan ligt er iets verderop modder op de weg. Matig
uw snelheid, laat het gas los,
blijf sturen in de richting waar u
heen wilt en rem niet.

Veteranendag 2019 Apeldoorn

Betaalt u niet op tijd?

bekendmakingen

Matig uw snelheid

verloren
en

gevonden
voorwerpen
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

Adresonderzoek onbekende verblijfplaats (uitschrijven uit Basisregistratie Personen)
de Windvang 18 in Voorst

H.E. Visser (M)
9 september 1970

Besluit genomen*

Z-19-00996_2019-16039

Heemskerkstraat 83 in Twello

A.S.A.S.A. Almousawi (V)
7 februari 1982

Besluit genomen*

Z-19-01128_2019-15563

Heemskerkstraat 83 in Twello

K. Jasim (V)
21 juli 2016

Besluit genomen*

Z-19-01141_2019-15566

Heemskerkstraat 83 in Twello

F. Jasim (V)
1 januari 2015

Besluit genomen*

Z-19-01140_2019-15568

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
de Oude Ziele 3 in Twello

Ontsteken paasvuur op 21 april 2019 vanaf 21uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0021

Molenallee 12 in Wilp

Houden herdenking op 13 april 2019 van 19-21 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0053

Mr. van Marlestraat 2A in Steenenkamer

Ontsteken paasvuur op 20 april 2019 vanaf 20:30 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0031

Bandijk 57 in Terwolde

Plaatsen puntdak op berging

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0291

Beentjesweg 12 in Terwolde

Legaliseren 2 overkappingen en houthok

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0284

Binnenweg 1 in Twello

Deels vervangen gevelkozijn en plaatsen berging/atelier

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0270

Blikkenweg ong. nabij huisnr. 9 in Twello

Bouwen woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0266

Burg van der Feltzweg 36 en 36A in Twello

Verbouwen en uitbreiden bijgebouw

Vergunning verleend*

SXO-2019-0081

Omgevingsvergunning

voorstwijzer
De Kar 11T in Klarenbeek

Afwijken bestemmingsplan voor zonnepark

Vergunning verleend

SXO-2018-0565

De Kar 11T in Klarenbeek

Bouwen zonnepark

Vergunning verleend*

SXO-2019-0169

Duizendblad ong. (Voo G 2337) in Klarenbeek

Bouwen woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0261

evenwijdig aan Tuinstraat 56 in Voorst

Kappen 16 wilgen voor de nieuw aan te leggen sloot

Vergunning verleend*

SXO-2019-0257

Kruisakkerweg 5 (TLO A 2115) in Twello

Vervangen bestaande rioolgemaal

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0288

Oude Zutphenseweg 3T in Klarenbeek

Aanleggen zonnepark

Vergunning verleend

SXO-2018-1063

ter hoogte van Pionierspark/Uiverstraat
(kad. TLO D 1531) in Teuge

Plaatsen tuinmuur op bouwplan Teuge-Oost

Vergunning verleend
(revisie)*

SXO-2017-1120

Voorsterklei 5 in Voorst

Restaureren landbouwschuur

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0283

Watergatstraat 3 in Voorst

Restaureren landbouwschuur

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0279

Binnenweg 1 in Twello

Slopen carport

Melding ontvangen

SXO-2019-0269

Jan van Galenstraat 52 in Twello

Verwijderen asbesthoudende materialen uit woning

Melding ontvangen

SXO-2019-0267

Kruisakkerweg 5 in Twello

Slopen bestaande rioolgemaal

Melding ontvangen

SXO-2019-0287

Rijksstraatweg 132 in Voorst

Verwijderen asbesthoudend dak bedrijfsruimte

Melding ontvangen

SXO-2019-0258

Voorsterklei 5 in Voorst

Verwijderen asbesthoudend dak en toebehoren
te restaureren schuur

Melding ontvangen

SXO-2019-0282

Warmoezenierstraat 6 in Steenenkamer

Verwijderen asbesthoudend dak schuur

Melding ontvangen

SXO-2019-0263

Watergatstraat 3 in Voorst

Verwijderen asbesthoudend dak landbouwschuur

Melding ontvangen

SXO-2019-0278

Afsluiten voor doorgaand verkeer op 13 april 2019
van 19-21 uur

Besluit genomen*

BW-2019-0053

Sloopmelding

Tijdelijke verkeersmaatregel
Molenallee, vanaf kruising Enkweg/
H.W. Iordensweg tot begin bebouwde kom
(Knibbelallee) in Wilp
* Tegen de genoemde toestemmingverlening door het
college van burgemeester en
wethouders of de burgemeester kan een belanghebbende
bezwaar indienen bij het colle-

ge 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. schrift geen schorsende werking
heeft, kan ook een verzoek tot
 Voor informatie over een een voorlopige voorziening worbesluit en de datum van verzen- den gericht aan: de voorzieninding van het besluit belt u 0571- genrechter van de Rechtbank
27 99 11. Omdat een bezwaar- Gelderland, Afdeling Bestuurs-

recht, Postbus 9030, 6800 EM
Arnhem.
 De balie VROM is op werkdagen geopend van 8.30 uur
tot 12.15 uur, 0571-27 93 37.

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

