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

Inloopavond herinrichting Stationsstraat en Marktstraat

Samen met de ondernemersvereniging Twello Centrum werkt
de gemeente Voorst aan een gefaseerde herinrichting van het
centrum van Twello. Na de afronding van de eerste fase (de Duistervoordseweg) volgt in 2019 de
uitvoer van de Stationsstraat en
de Marktstraat. U bent hartelijk
welkom om op donderdag 30 augustus 2018 tussen 18.00 uur en
20.00 uur het conceptplan te bekijken in Café Titus aan de Stationsstraat 13A in Twello.

vinden het belangrijk dat het
centrum van Twello aantrekkelijk
blijft voor ondernemers, bewoners en het winkelend publiek.
Daarnaast moet de riolering vervangen worden en moet er een
regenwaterriool aangelegd worden. Daarom is er gekozen voor
een gefaseerde herinrichting van
het centrum. Architect Kor Zijnstra heeft samen met enkele ondernemers van de Stationsstraat
/ Marktstraat en de gemeente het
plan opgesteld voor de herinrichting van de Marktstraat en het gedeelte Stationsstraat vanaf de Van
Spiegelstraat tot aan de Duistervoordseweg.

Inloopavond

Tijdens de inloopavond kunt u het
ontwerp herinrichtingsplan bekijken. De opstellers van dit plan, de
architect, enkele ondernemers en
medewerkers van de gemeente
zijn hier aanwezig om toelichting
te geven op het herinrichtingsplan
en om vragen te beantwoorden. Er
zijn reactieformulieren om direct
Aantrekkelijk centrum
De ondernemersvereniging Twello tijdens de inloopavond uw reactie
Centrum en de gemeente Voorst op het conceptplan te geven.

bekendmakingen
Week 34: 22-08-2018

Reageren
Vanaf 31 augustus is het plan
op www.voorst.nl te bekijken.
Reageren is mogelijk tot 8 september 2018 door een mail te
sturen naar gemeente@voorst.nl
of door een reactieformulier in te
vullen tijdens de inloopavond op
30 augustus.

Meer informatie

verloren
en

gevonden
voorwerpen
in voorst
www.voorst.nl

Hebt u vragen? Neem dan
contact op met de gemeente Voorst, Geert Meijerink
Melding of idee? Ga naar verbeterdebuurt.nl
(g.meijerink@voorst.nl , 057127 93 28) of Egbert van de Ziet u gedumpt afval? Loslig- sing bedacht heeft. Deze oplosStreek (e.vandestreek@voorst.nl gende stoepstenen? Of hebt u sing plaatst u dan als ‘idee’. Op
0571-27 93 70).
een goed idee voor de openbare verbeterdebuurt.nl en in de app
ruimte? Laat het de gemeente is uw melding of idee te ‘volgen’
weten en plaats uw melding of en ziet u de actuele stand van
idee op verbeterdebuurt.nl .
zaken rond uw melding of idee.
Daarnaast is het ook mogelijk
om op een melding of idee te
Verbeterdebuurt-app
Op verbeterdebuurt.nl en in de reageren.
app van verbeterdebuurt kunt u
problemen zoals een slecht weg- Meer informatie
dek en gedumpt afval doorge- Kijk voor meer informatie op
ven. Het is ook mogelijk om een www.verbeterdebuurt.nl . De
idee aan te dragen bijvoorbeeld app voor Android of iPhone kunt
als er hard gereden wordt in uw u via blog.verbeterdebuurt.nl/
straat en u hiervoor een oplos- apps downloaden.

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

Bandijk 20 in Terwolde

Verbouwen woonhuis

Vergunning verleend*

SXO-2018-0481

Rectificatie

Veranderen bedrijf

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0798

J.R. Krepellaan 2A in Klarenbeek

Bouwen kapschuur

Vergunning verleend*

SXO-2018-0602

Kerklaan 8 in Twello

Boerderij intern verbouwen

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0819

Lage kamp 9 in Terwolde

Bouwen schuur

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0816

Voordersteeg 33 in Wilp

Bouwen woning

Vergunning verleend*

SXO-2018-0542

Westererf 18 in Nijbroek

Bouwen woning

Vergunning verleend*

SXO-2018-0640

Melkakkerweg 22 t/m 28 in Wilp

Slopen zorggebouw

Melding ontvangen

SXO-2018-0815

Molenallee 10 in Wilp

Verwijderen asbest afdak

Melding ontvangen

SXO-2018-0817

Zwarte Kolkstraat 64 in Wilp

Verwijderen asbest

Melding ontvangen

SXO-2018-0818

Omgevingsvergunning

Bekendijk 25 in Terwolde (abusievelijk gepubliceerd met huisnr. 23)

Sloopmelding

* 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 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

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
Tijdelijke afsluiting Rijksstraatweg Voorst
In opdracht van de Provincie Gelderland wordt de rondweg N345
Voorst aangelegd. Deze toekomstige rondweg sluit met twee rotondes aan op de huidige N345
(de Rijksstraatweg). In week 35
worden de rotondes van asfalt
en belijning voorzien. Hiervoor
is een tijdelijke afsluiting van de
Rijksstraatweg noodzakelijk.

Afsluiting voor noordelijke
rotonde
De noordelijke rotonde ligt tussen de Rijksstraatweg 44 (Machinehandel Bruntink) en de Rijksstraatweg 54 (Autobedrijf Vos).
De huidige Rijksstraatweg wordt
voor een deel verwijderd en verlegd om deze aan te kunnen slui-

ten op de nieuwe rotonde. De
werkzaamheden op de noordelijke rotonde vinden plaats tussen maandag 27 augustus 22.00
uur en dinsdag 28 augustus
6.00 uur, en dinsdag 28 augustus 22.00 uur en woensdag 29
augustus 6.00 uur.
Tijdens deze werkzaamheden is
de Rijksstraatweg in zijn geheel
afgesloten vanaf het bruggetje
tot en met Autobedrijf Vos.

Afsluiting voor zuidelijke
rotonde
De zuidelijke rotonde ligt ter
hoogte van Rijksstraatweg 190
(Café Radstake).
De werkzaamheden op de zuidelijke rotonde vinden plaats tus-

sen dinsdag 28 augustus 22.00
uur en woensdag 29 augustus
6.00 uur. In deze periode is de
Rijksstraatweg op het deel na de
spoorwegovergang tot aan de
Binnenweg afgesloten.

Omleidingen met borden
aangegeven
Het verkeer wordt omgeleid via
de Appenseweg (noordelijke rotonde) en de Emperweg (zuidelijke rotonde). Deze omleidingen
staan met borden aangegeven.
Aannemingsbedrijf F.L. Liebregts
B.V. , die de werkzaamheden in
opdracht van de provincie Gelderland uitvoert, zet verkeersregelaars in om het verkeer veilig
in goede banen te leiden.

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

