voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

Milieubewust klussen

gemeenteraad
 Besluitenlijst raadsvergadering 12 november 2018
Besluiten
Ontwikkelingsplan Klein Twello
Bestuursrapportage 2018
Structurele uitbreiding formatie Sociaal Domein
Meerjarenprogrammabegroting 2019 – 2022
Motie ‘50 vierkante meter geluk’ over Tiny Houses van CDA en Gemeente Belangen
Motie ‘Te pas en te onpas’ over milieupas van PvdA-GroenLinks
Motie ‘Voorzien?’ over integraal inzicht in de geografische verdeling van wijk- en
dorpsvoorzieningen van D66 en Gemeente Belangen
 Motie ‘Vrijstelling reclamebelasting voor starters’ van Gemeente Belastingen
 Motie ‘Begroten is een kunst’ over tekort VNOG van PvdA-GroenLinks









Verworpen moties en amendementen
 Amendement ‘Betaalbare huisvesting’ van Lijst Arend:
het amendement is verworpen met 1 stem voor (Lijst Arend) en 18 stemmen tegen (Gemeente
Belangen, VVD-Liberaal2000, CDA, PvdA-GroenLinks, D66).
 Motie over Voorst onder de Loep van VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks en Lijst Arend:
de motie is verworpen met 7 stemmen voor (VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, Lijst Arend)
en 12 stemmen tegen (Gemeente Belangen, CDA, D66).
 Motie over monitor sociaal domein van Lijst Arend, VVD-Liberaal2000 en PvdA-GroenLinks:
de motie is verworpen met 7 stemmen voor (VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, Lijst Arend)
en 12 stemmen tegen (Gemeente Belangen, CDA, D66).
 Motie over kinderpardon van Lijst Arend:
De motie is verworpen met 2 stemmen voor (Lijst Arend en mevrouw B.M. Grevinga (PvdAGroenLinks)) en 16 stemmen tegen (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, CDA, D66; de
heer L. Visser (PvdA-GroenLinks) heeft zich van stemming onthouden.

Informatie

Bent u geïnspireerd geraakt tijdens de Duurzame Huizenroute
en wilt u nu zelf aan de slag in
huis? Ook bij het klussen zijn
er mogelijkheden om milieubewust te werk te gaan, want in
de bouwmarkt is volop keuze
in verschillende materialen. Wat
u ook kiest: uw huis isoleren is
sowieso gunstig voor het milieu!

Verantwoord hout
Hout is een milieuvriendelijk
materiaal als u het juiste hout
gebruikt en het hout goed onderhoudt. Tweedehands hout is
de beste keuze voor het milieu.
Houten producten van minimaal
85 procent gerecycled hout zijn
herkenbaar aan het FSC-Recycled label. Let bij nieuw hout op
het FSC- of PEFC-keurmerk dat
garandeert dat het hout uit duurzaam beheerde bossen komt.
milieucentraal.nl/in-en-om-hethuis/klussen/verantwoordhout-kiezen

Isolatiematerialen
Als u uw huis gaat isoleren hebt

u de keuze uit verschillende
materialen. Welk isolatiemateriaal is geschikt voor de toepassing en de kenmerken van uw
woning? Vrijwel alle isolatiematerialen hebben een lage milieubelasting. Minerale wollen (glaswol en steenwol), EPS-parels
(kunststof bolletjes waar ook
bio-varianten voor zijn) en PURschuim (gemaakt van aardolie)
zijn geschikte materialen voor
het na-isoleren van de spouw.
Meer informatie over de materiaaleigenschappen, de kosten en
voor- en nadelen: kennis.greenhome.nl/spouwmuurisolatie/
soorten-spouwmuurisolatie

Groen dak
Met planten of vetkruid op uw
huis of schuur beperkt u wateroverlast. Groene daken helpen
het hemelwater op te vangen:
de substraatlaag (een kunstmatige bodem, van puimsteenkorrels of ander poreus steenachtig
materiaal, voor plantengroei) en
de plantenwortels houden het
water vast en geven het langzaam weer af.

Werkzaamheden aan fietspaden

Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct op
voorst.raadsinformatie.nl bij de besluitenlijst te komen. Het audioverslag van
de raadsvergadering van 12 november 2018 is hier ook af te luisteren. Vragen?
Neem contact op met de raadsgriffier Bernadette Jansen: raad@voorst.nl , 057127 92 17.

 Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?
Om uw stem te laten horen benadert u de raadsfracties, praat u mee in de ronde-tafelgesprekken
of stuurt u een brief of e-mail naar de raad: raad@voorst.nl , Postbus 9000, 7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst.

Vergaderingen en bijeenkomsten:
maandag 3 december 19.30 uur		
maandag 17 december 19.30 uur

Ronde-tafelgesprekken		
Ronde-tafelgesprekken		

gemeentehuis Twello
gemeentehuis Twello

Informatie
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.

Op 19 november is Reef Infra
in opdracht van de gemeente
Voorst gestart met werkzaamheden aan een aantal semi verharde fietspaden in Nijbroek,
Twello, Wilp, Klarenbeek en
Voorst. Op de fietspaden wordt
machinaal beton aangebracht
met een zogenaamde betonpaver. Beton is duurzamer en fijner voor fietsers. De omleiding
is tijdens de werkzaamheden
met borden aangegeven. De
werkzaamheden worden waarschijnlijk nog dit jaar afgerond.

 Twello: Engelenburg (tussen
Wethouder van de Liendelaan en Zonnenbergstraat)
 Wilp: Voorderpad (tussen
Voorderpad en Fliertweg/
A1)
 Wilp: Knibbelallee (tussen
Molenallee en Kneuterstraat)
 Klarenbeek: Koperdijk (tussen Vorstersweg en Hoofdweg)
 Voorst: Gravenstraat (tussen
Gravenstraat en Hegelderweg).

Het gaat om de volgende fietspaden:
 Nijbroek: Wellerweg (tussen
Middendijk en Bekendijk)

Hebt u vragen of tips over de
uitvoering? Neem dan contact
op met Reef Infra, Toon Raanhuis: 06-12 02 78 83.

veilig

wonen
in voorst
www.voorst.nl

Vragen

voorstwijzer
bekendmakingen
Week 47: 21-11-2018

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

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Dorpskerk en omgeving Dorpsstraat in
Twello

Kerstwandeling op 22 december 2018 van 17-19.30 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0257

Kerklaan 12 in Twello

Kerstwandeling op 20 december 2018 van 16-20 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0252

Kerkstraat 36 in Terwolde

Ontsteken kerstboom op 8 december 2018 van 19-22 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0256

Oude Zutphenseweg 2 in Klarenbeek

Oud en nieuw feest De Doordouwers - part 3 op 31 december
2018 van 22-00 uur en 1 januari 2019 van 00-6 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0249

Wilpsedijk 14 in Wilp

Faciliteren tijdelijke standplaats foodtrailer van heden tot 2 april
2019, maandag t/m zaterdag van 10-18 uur en zondag van 12-17
uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0255

Gemeente Voorst

Beleidsregel aanpak woonoverlast gemeente Voorst

Vastgesteld

Z-18-04927_2018-70754

Gemeente Voorst

Beleidsregels stimuleringssubsidie afvalscheiding basisscholen

Vastgesteld

Z-18-04913_2018-72679

Vergunningverlening

Voornemen

Z-18-05290_2018-72010

Enkweg 37 in Voorst

Schoonmaken en verwijderen ondergrondse dieseltank

Melding ontvangen

Z-MELD840-2018-001464

Kraaigraafstraat 4 in Terwolde

Gedeeltelijk vervangen kap en vergroten jongveestal-C en
werktuigenberging-D

Melding ontvangen

Z-MELD840-2018-001478

Beelelaan 4 in Voorst

Aanleggen Cruyff court

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1087

Beelelaan 4 in Voorst

Aanleggen Cruyff court

Vergunning verleend*

SXO-2018-1087

Diepenbrockstraat 21 in Twello

Kappen 2 bomen

Vergunning verleend*

SXO-2018-0978

Dorpsstraat 34 in Twello

Vervangen bestaande reclame

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1090

Enkweg 19 in Voorst

Plaatsen dakkapel

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1095

Kerkstraat 16 in Voorst

Kappen 2 moeraseiken

Vergunning verleend*

SXO-2018-0953

Kerkstraat 30 in Terwolde

Kappen 2 prunus

Vergunning verleend*

SXO-2018-0919

Kleine Emstermate 4 in Terwolde

Uitbreiden garage

Vergunning verleend*

SXO-2018-0807

Koppelstraat 35 in Twello

Uitbreiden bedrijfspand

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1100

Kortenaerstraat 16 in Twello

Gebruiken van De Kruimelkring

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1088

Rijksstraatweg 142 in Twello

Kappen 1 eik

Vergunning verleend*

SXO-2018-0934

Verdistraat 24 in Twello

Plaatsen zadeldak op bestaande schuur/garage

Vergunning verleend*

SXO-2018-0991

Woudweg 1A in Teuge

Plaatsen tijdelijke woonunit voor mantelzorg

Aanvraag buiten behandeling

SXO-2018-0866

Wet voorkeursrecht gemeenten Twello

Besluit genomen*

Z-18-05305_2018-72284

Kneuterstraat 1 in Wilp

Verwijderen asbesthoudend staldak

Melding ontvangen

SXO-2018-1078

Leemsteeg 23 in Wilp

Verwijderen asbesthoudende schuurdaken

Melding ontvangen

SXO-2018-1101

Molenallee 50 in Wilp

Verwijderen asbesthoudende waterleiding

Melding ontvangen

SXO-2018-1102

Parkelerweg 13 in Twello

Verwijderen asbesthoudend schuurdak en afdak en
asbesthoudende materialen uit schuur

Melding ontvangen

SXO-2018-1082

Avervoordseweg, Beentjesweg, gedeelte Kerkstraat en Lochemseweg in
Terwolde

Afsluiten voor alle verkeer op 8 december 2018 van 18-20 uur

Besluit genomen*

BW-2018-0256

Torenweg in Twello

Afsluiten voor alle verkeer op 22 december 2018 van 17-20 uur

Besluit genomen*

BW-2018-0257

Beleid en regelingen

Drank- en Horecawet
Parmentierstraat 3 in Teuge
Milieumelding

Omgevingsvergunning

Overig
Gemeente Voorst
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 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 be- de Rechtbank Gelderland, Afdeling
Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800
sluit aan de aanvrager.
EM Arnhem.
Voor informatie over een besluit
en de datum van verzending van  Maandag 26 november 2018
het besluit belt u: 0571-27 99 11. vindt er een mandaatvergadering
Omdat een bezwaarschrift geen van de welstandscommissie plaats.
schorsende werking heeft, kan
ook een verzoek tot een voorlo- Plaats: gemeentehuis van de
gemeente Voorst
pige voorziening worden gericht 		
H.W. Iordensweg 17
aan: de voorzieningenrechter van 		

		
Tijd:

in Twello
10.30 uur

De agenda (met daarin de lijst
met te behandelen bouwplannen)
wordt bekend gemaakt op www.
voorst.nl en aan de balie Vergunningen en Handhaving.

Als u aanwezig wilt zijn, dan horen wij dat graag van u.

Houdt u er als derde belanghebbende rekening mee dat een ingediend bouwplan al behandeld
kan zijn in een welstandsvergadering. De balie Vergunningen
en Handhaving is op werkdagen
Conform artikel 12 van de Woning- geopend van 8.30 uur tot 12.15
wet is deze vergadering openbaar. uur, 0571-27 93 37.

voorstwijzer
Denk met ons mee over serviceverlening

EnergieRijk Voorst: besparen door samenwerken
EnergieRijk Voorst (ERV) is de
energiecoöperatie in de gemeente Voorst. Een betrokken
groep vrijwilligers wil samen
met zoveel mogelijk inwoners
en bedrijven in onze gemeente
energie besparen en energie
zelf opwekken. De gemeente
Voorst realiseerde in samenwerking met ERV al verschillende projecten.

Op 25 juni 2018 heeft de gemeenteraad op voorstel van het
college van B&W besloten tot renovatie van het huidige gemeentehuis naar een energieneutraal
gemeentehuis. Een duurzame renovatie waarbij het huidige pand
wordt aangepast aan de eisen
van deze tijd. Het streven is dat
dit gerealiseerd is in 2022.

van de renovatie. Onze ambitie is
om onze gemeentelijke taken als
een moderne, efficiënte, dienstverlenende en toekomstbestendige organisatie voor u uit te
kunnen voeren.

Data + aanvangstijd
bijeenkomsten

1] Maandag 26/11 a.s. in het gemeentehuis in Twello (H.W. IorAangezien de renovatie van het densweg 17 – om 19.00 uur ingemeentehuis uiteraard ook u loop met koffie/thee en start om
aangaat, als inwoner van de ge- 19.30 uur. Einde circa 21.30 uur.
meente Voorst, organiseren wij
de komende periode een drie- 2] Woensdag 28/11 a.s. in het
tal bijeenkomsten. Tijdens deze Dorpshuis in Voorst (om 19.00
bijeenkomsten gaan we op ver- uur inloop met koffie/thee en
schillende manieren samen met start om 19.30 uur. Einde circa
u aan de slag en in gesprek. Wij 21.30 uur.
willen op dìt moment graag van
u weten hoe u denkt over de 3] Dinsdag 11/12 a.s. bij Brasdienstverlening van de gemeente serie Kriebelz in Terwolde (om
Voorst. Bijvoorbeeld:
19.30 uur inloop met koffie/thee
en start om 20.00 uur. Einde cir Hoe wilt u in de toekomst het ca 22.00 uur.
liefst geholpen worden door de
gemeente?
In verband met de voorbereiding

Hoe wilt u in de toekomst van de bijeenkomsten, stellen wij
contact (kunnen) hebben met de het op prijs als u zich van tevogemeente?
ren aanmeldt: mail a.hendriks@
 Welke eisen stelt u aan de be- voorst.nl of bel 0571-27 93 17
reikbaarheid en toegankelijkheid
van de gemeente?
Voor bijeenkomst van maandag
26/11uiterlijk
aanmelAlle informatie die wij verza- den
op
donderdag
22/11
melen tijdens deze drie bijeen- Voor
bijeenkomst
woenskomsten is input voor o.a. het dag
28/11
uiterlijk
aanzogeheten ‘Programma van ei- melden op maandag 26/11
sen’ voor de renovatie van het Voor bijeenkomst dinsdag 11/12
gemeentehuis. Zo werken we sa- uiterlijk aanmelden op dondermen met u aan de voorbereiding dag 6/12

(T)huisbezoek

te bellen: 0571-27 99 11.

Duurzame projecten
Het ERV heeft 400 zonnepanelen op het gemeentehuis aangelegd die in eigendom zijn van
50 eigenaren, een zonnedak in
collectief eigendom. Sinds deze
zomer nemen inwoners in de
gemeente Voorst deel aan het
vergelijkbare project ‘Zonrijk
Voorst’. Zij investeerden in 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 panelen op Brasserie Restaurant Korderijnk. Deze
zonnepanelen produceren lokaal zonnestroom.

De vrijwillige energiecoaches
informeren inwoners in de gemeente Voorst over het verduurzamen van hun woning.
Voor het derde jaar op rij komen zij graag bij u thuis voor
een gratis gesprek aan de keukentafel. U maakt hiervoor een
afspraak via het formulier op Collectieve inkoopactie
energierijkvoorst.nl/wooncoa- Eerder dit jaar organiseerde
ches-gemeente-voorst of door ERV een succesvolle inkoopac-

tie in het dorp Voorst. Nu organiseert ERV samen met de
gemeente Voorst en de lokale
dorpsbelangenverenigingen
een collectieve inkoopactie in
alle dorpen om alle huizenbezitters in de gemeente Voorst
de morgelijkheid te bieden
hiervan te profiteren: het Zon
& Isolatie Collectief. Hierin
zijn afspraken met verschillende leveranciers gemaakt
die een goede kwaliteit en een
scherpe prijs voor isolatie en
zonnepanelen garanderen. Op
die manier is energie besparen
makkelijk en aantrekkelijk! Wilt
u weten of isolatie bij u thuis
mogelijk is? Of een offerte
hiervoor ontvangen? Kijk op
zonneisolatiecollectief.nl voor
meer informatie. Aanmelden
is nog tot en met 31 december
2018 mogelijk.

werk

aan de weg
in voorst
www.voorst.nl

Inloopavond herinrichting Wilpsedijk
Op maandag 26 november
2018 organiseert de Provincie Gelderland van 19.00 uur
tot 21.00 uur in Dorpshuis
de Pompe (Dorpsstraat 41) in
Wilp een inloopavond over de
herinrichting van de Wilpsedijk (N790) tussen Wilp en
Steenenkamer. Medewerkers

van de Provincie Gelderland
laten u het schetsontwerp zien
en gaan met u in gesprek hierover.

Verbeteren verkeersveiligheid
In de huidige situatie maken de
fietsers en het autoverkeer gezamenlijk gebruik van de weg op

de dijk. Om de verkeersveiligheid
te verbeteren werkt de Provincie
Gelderland aan plannen voor een
nieuwe inrichting op de dijk met
een vrijliggend fietspad in combinatie met een herinrichting van de
weg met een maximaal toegestane snelheid van 60 km/uur. Meer
informatie: gelderland.nl/N790

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

