voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

gemeenteraad
 Openbare vergadering gemeenteraad maandag
29 oktober 10.00 uur

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor
kunt u de ronde-tafelgesprek
ken benutten. Deze worden meestal twee weken
voor de raadsvergadering gehouden.

[let op: afwijkend aanvangstijdstip] (gemeentehuis Twello)
Op maandag 29 oktober 2018 vanaf 10.00 uur ’s morgens vergadert de gemeenteraad. In deze vergadering staat de behandeling van de Meerjarenprogrammabegroting 2019 – 2022 centraal, maar ook staan enkele andere onderwerpen op
de agenda. Over de begroting vinden verkennende debatten plaats aan de hand
van door de raadsfracties aangedragen agendapunten. De specifieke debatpunten
vindt u vanaf 19 oktober op https://voorst.raadsinformatie.nl Hieraan voorafgaand spreken de politieke fracties een financiële beschouwing op het jaar 2019
uit. U bent van harte welkom de debatten te volgen vanaf de publieke tribune.

Agenda
De gemeenteraad debatteert over onderwerpen, die in de meeste gevallen eerder
in de ronde-tafelgesprekken besproken zijn. In deze vergadering wordt gesproken
over:
 Vaststellen verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 1 oktober 2018
[besluit]
 Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 8 oktober 2018 [besluit]
 Vaststellen verslag ronde-tafelgesprek 15 oktober 2018 [besluit]
 Bestemmingsplan Rijksstraatweg 90, Twello [besluit]
 Bestemmingsplan Landgoed Het Wezeveld, Twello [finaal debat]
 Evaluatie Plus OV en verlenging dienstverleningsovereenkomst [finaal debat]
 Klanttevredenheidsonderzoek 2018 Tribuut Belastingsamenwerking
[finaal debat]
 Bestuursrapportage 2018 [finaal debat; besluit is voorzien voor
raadsvergadering 12 november 2018]
 Perspectiefnota 2019 – 2022 [finaal debat en besluit]
 Meerjarenprogrammabegroting 2019 – 2022 [verkennend debat aan de hand
van door de fracties ingediende agendapunten en door het college voorbereide
raadsvoorstellen over specifieke onderdelen van de meerjarenprogrammabegroting 2019 – 2022; finale debatten en besluiten zijn voorzien voor
raadsvergadering 12 november 2018]
 Structurele uitbreiding formatie Sociaal Domein [verkennend debat; finaal
debat en besluit zijn voorzien voor raadsvergadering 12 november 2018]
 Ontwikkelingsplan Klein Twello [verkennend debat; finaal debat en besluit zijn
voorzien voor raadsvergadering 12 november 2018]
De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk dat 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.
In de raadsvergadering van 12 november 2018 (aanvang 19.30 uur) is het finale
debat over de Meerjarenprogrammabegroting 2019 – 2022 en neemt de gemeenteraad besluiten over deze begroting en over door de raadsfracties ingediende
initiatiefvoorstellen, moties (raadsuitspraak en/of -opdracht aan het college van
burgemeester en wethouders) en amendementen (wijzigingsvoorstellen van het
te nemen besluit).

Duurzame Huizen Route
de ervaringen van de bewoners
zelf te horen. Op een ongedwongen manier doet u kennis uit de
eerste hand op. Dit levert vaak
nieuwe bruikbare inzichten op
om zelf mee aan de slag te gaan.
U kunt een bezoek brengen aan
één van de opengestelde woningen. Het is mogelijk om één of
meerdere huizen te bezoeken.
De duurzame huizen in de geBezoek een duurzaam
meente Voorst zijn te bekijken
huis
Elke woning vormt een bron van op www.duurzamehuizenroute.
inspiratie en de Duurzame Hui- nl. Via de website kunt u zich
zen Route is een unieke kans om inschrijven.
Op zaterdag 3 en zaterdag 10
november 2018 vindt voor de
zesde keer de Nationale Duurzame Huizen Route plaats. Ook
in de gemeente Voorst openen
woningeigenaren, die duurzame
maatregelen in hun woning hebben aangebracht, hun deuren en
delen ze hun duurzame verhaal.

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de
vergaderstukken te komen op www.voorst.nl. U kunt deze ook inzien op de website via voorst.raadsinformatie.nl of via 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. Het adres van de
raad is: raad@voorst.nl of Postbus 9000, 7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst.

Vergaderingen en bijeenkomsten:
maandag 29 oktober 10.00 uur
maandag 12 november 19.30 uur

Raadsvergadering
Raadsvergadering

gemeentehuis Twello
gemeentehuis Twello

Informatie
Met vragen kunt u terecht bij de raadsgriffier, Bernadette Jansen (0571) 279 217
en bij de locogriffier, Dini Vriezekolk (0571) 279 387
Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties.
De gegevens vindt u op internet: www.voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden/
en hieronder:
 Robert Bosch, fractievoorzitter Gemeente Belangen, via r.bosch@voorst.nl /
(06) 55 53 21 13
 Gerrit Schimmel, plv. fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, via
g.schimmel@voorst.nl /(06) 22 37 82 24
 Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA, via b.vandezedde@voorst.nl /
(06) 53 67 85 62
 Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, via b.visser@voorst.nl /
(06) 53 87 71 61
 Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, via p.jonkman@voorst.nl
 Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, via 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.

voorstwijzer
bekendmakingen
Week 43: 24-10-2018

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, indien mogelijk 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
Heegsestraat 13 in Terwolde

Open dag nieuwe melkstal op 23 november 2018 van 10-16 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0231

Molenweg 4 in Klarenbeek

Kerstmarkt op 9 december 2018 van 11- 16 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0235

Stinzenlaan in Twello

Buurtlabel Veilig Verkeer op 27 oktober 2018 van 13-15 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0239

Verdistraat 39 in Twello

Verjaardagsfeest op 3 november 2018 van 20.30 tot 1 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0234

Enkele beleidsmatige en kleinschalige aanpassingen

Ontwerp

NL.IMRO.0285.20182OW00

Realiseren gesloten bodemenergiesysteem

Melding ontvangen

Z-HZ_MLBI-2018-0012

Veranderen bedrijf

Melding ontvangen

Z-MELD840-2018-000613

Benedenste Kruisweg 6 in Nijbroek

Uitbreiden ligboxenstal voor berging/opslag

Vergunning verleend*

SXO-2018-0851

Bonenakker 54 in Twello

Bouwen woning

Vergunning ingetrokken*

SXO-2017-1158

de Halmen 1A in Voorst

Bouwen bijgebouw

Vergunning verleend*

SXO-2018-0697

Dorpsstraat 18 en Nieuweweg 4 in Wilp

Bouwen 2 woningen onder 1 kap en aanleggen 1 uitweg

Vergunning verleend*

SXO-2018-0647

Duistervoordseweg 21N in Twello

Bouwen supermarkt

Vergunning verleend*

SXO-2018-0525

Ennestraat 31 in Steenenkamer

Bouwen houten schuur

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1005

Hietweideweg 14 in Twello

Kappen 1 boom

Vergunning verleend*

SXO-2018-0923

Holthuizerstraat 20N en 22N in Twello

Bouwen twee-onder-een-kapwoning

Vergunning verleend
(revisie)*

SXO-2017-0713

Kerklaan 14 en 18 in Twello

Kappen 10 bomen

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1012

Lage kamp 9 in Terwolde

Bouwen schuur

Vergunning verleend*

SXO-2018-0816

Lariksweg-Postweg (kad. Voorst G 2382) in
Klarenbeek

Oprichten antenne opstelpunt

Vergunning verleend
(revisie)*

SXO-2017-0437

Meester Zwiersweg 4 in Twello

Plaatsen reclamebord in tuin

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0999

Smittenbergstraat 20 in Wilp

Plaatsen dakkapel en interne kleine verandering

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1001

Stobbenakker 36 in Twello

Plaatsen erfafscheiding

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1003

Wilpsedijk 2 in Wilp

Kappen 1 wilg

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1008

Wilpsedijk 8 in Wilp

Uitbreiden tuinmanswoning

Vergunning verleend

SXO-2018-0437

Zonnenbergstraat 4 in Wilp

Realiseren aanbouw

Vergunning verleend*

SXO-2018-0661

Zonnenbergstraat 32 in Wilp

Plaatsen dakkapel

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0996

Leigraaf 61 in Twello

Verwijderen asbesthoudend dak

Melding ontvangen

SXO-2018-0997

Melkakkerweg 22 tm 28 in Wilp

Verwijderen extra aangetroffen asbesthoudende materialen
zorggebouw

Melding ontvangen

SXO-2018-1000

Nijverheidsstraat 23 in Twello

Slopen en verwijderen asbest bedrijfspand en bijgebouwen

Melding ontvangen

SXO-2018-1011

Afsluiten voor alle verkeer op 27 oktober 2018 van 13-15 uur

Besluit genomen*

BW-2018-0239

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Buitengebied, tweede herziening gemeente
Voorst
Melding besluit lozen buiten inrichting
Boszegge 13 in Twello
Milieumelding
Ardeweg 2 en 2A in Wilp
Omgevingsvergunning

Sloopmelding

Tijdelijke verkeersmaatregel
Stinzenlaan vanaf Narcis tot Helmbloem in
Twello
* 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 kunt u bellen met 0571-27
99 11. Omdat een bezwaarschrift
geen schorsende werking heeft,
kan tevens een verzoek tot een
voorlopige voorziening worden
gericht aan: de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht,

De agenda (met daarin de lijst
met te behandelen bouwplannen)
 Maandag 29 oktober 2018 wordt bekend gemaakt op www.
vindt er een mandaatvergade- voorst.nl en aan de balie Vergunring van de welstandscommissie ningen en Handhaving.
plaats.
Conform artikel 12 van de Woningwet is deze vergadering
Plaats: gemeentehuis van de
openbaar. Indien u aanwezig wilt
gemeente Voorst
zijn, dan horen wij dat graag van
H.W. Iordensweg 17
u. Houdt u er als derde belangin Twello
Tijd:
10.30 uur
hebbende voor de goede orde ook
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

rekening mee dat een ingediend
bouwplan al behandeld kan zijn
in een welstandsvergadering.
De balie Vergunningen en Handhaving is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 12.15
uur, 0571-27 93 37.

voorstwijzer
Uitnodiging kick-off ‘Cursus Omgaan met
verward gedrag’
Als iemand zich in zijn vinger
snijdt of het hoofd stoot, dan
pakt u thuis de EHBO-koffer.
Maar wat doet u als een geliefde,
een vriend, de buurman, uw collega, een leerling of een voorbijganger een paniekaanval krijgt,
symptomen van depressie laat
zien of verward gedrag vertoont?

Belangrijk om mensen te
ondersteunen

Nacht van de Nacht bij de Sterrenwacht
de Nacht activiteiten in het donker te beleven. Ook de Volkssterrenwacht Bussloo doet weer mee.
De entree tot deze speciale kijkavond is gratis.

individuele belangstellenden) op
in MHFA. Dit vergroot de bekendheid, het begrip en de acceptatie
in de samenleving van mensen
met verward/afwijkend gedrag.

Wek stroom op!

Kick-off en aanmelden

In het kader van de duurzaamheidscampagne haakt de gemeente Voorst dit jaar aan bij de Nacht
van de Nacht. De gemeente organiseert een duurzame activiteit
bij de sterrenwacht. Stroomopwekkende fietsen laten zien dat
er voor verlichting energie nodig
is. Bezoekers kunnen het tegen
elkaar opnemen en zien hoeveel
energie ze al fietsend hebben opgewekt. Daarnaast is het mogelijk
om een afspraak voor een thuisbezoek met een energiecoach of
een afspraak met het Energieloket
in het gemeentehuis te maken. U
doet zo ook mee aan de win-actie
‘Voorst gaat voor duurzaam!’.

De kick-off vindt plaats op dinsdag 20 november 2018, van
15.30 uur tot 17.00 uur in het
gemeentehuis in Twello. Wethouder Wim Vrijhoef opent de bijeenkomst. Folkert Hilarides, coördinator MHFA bij Impluz, geeft
hierna een interactieve presentatie. Na de presentatie is er een
drankje en de mogelijkheid om
voor de cursus in te schrijven.
Aanmelden is mogelijk tijdens
de kick-off en ook op ieder ander
moment via mhfa@voorst.nl

Als inwoner van de gemeente
Voorst, maar ook in uw werk of
vrijwilligerswerk, komt u mensen tegen. De kans bestaat dat u
te maken krijgt met mensen met
een psychisch probleem. Het is
belangrijk dat u hen goed kunt
helpen en de persoon met verward gedrag passende ondersteuning biedt. Maar ook om een
lastige of zelfs gevaarlijke situa- Meer informatie
tie te voorkomen, onder controle Voor meer informatie over de
te houden of op te lossen.
kick-off of over de training belt
of mailt u Impluz: 0570-60 49
00, info@impluz.nl of de geCursus MHFA
In de cursus Mental Health First meente Voorst, projectleider
Aid (MHFA) leert u eerste hulp te Wim Lievestro: 0571-27 99 11,
bieden aan mensen met (begin- w.lievestro@voorst.nl of kijk op
nende) psychische problemen. www.impluz.nl/training/mentalIn de cursus krijgt u informa- health-first-aid-mhfa
tie over psychische problemen
en er is veel aandacht voor het Cursusdata:
aanleren van vaardigheden. Ook 1e cursus op maandagen van
leert u hoe te handelen wanneer 8.30 uur tot 12.30 uur in MFC
iemand in een crisis verkeert. De Klarenbeek: 21 januari 2019, 28
cursus bestaat uit vier dagdelen. januari 2019, 4 februari 2019, 11
februari 2019. 2e cursus op dinsBelangrijk voor bekendheid, dagen van 12.30 uur tot 16.30 in
Dorpshuis Voorst: 5 maart 2019,
begrip en acceptatie
De gemeente Voorst biedt de 12 maart 2019, 19 maart 2019,
cursus MHFA aan in het kader 27 maart 2019. 3e cursus op
van de onlangs door de gemeen- donderdagen van 8.30 uur tot
teraad vastgestelde ‘Sluitende 12.30 uur in Dorpshuis ‘De Pomaanpak personen met verward pe’ in Wilp: 9 mei 2019, 16 mei
gedrag’. Op basis van subsidie 2019, 23 mei 2019, 6 juni 2019.
van ZonMW leiden we in vijf
trainingen 80 personen (zowel
professionals als vrijwilligers en

Tips voor
energiebesparing

Op zaterdag 27 oktober vieren
we de Nacht van de Nacht. In het
weekend dat de wintertijd weer
ingaat, is de Volkssterrenwacht
Bussloo speciaal geopend. Zaterdagavond vanaf 20 uur zijn er
korte presentaties over de actuele
sterrenhemel en over het thema
‘lichthinder’. Bezoekers kunnen het
tegen elkaar opnemen op stroomopwekkende fietsen. Bij helder
weer kunnen ze met telescopen

naar de sterrenhemel kijken.

Aandacht voor lichthinder
De Nacht van de Nacht vraagt
aandacht voor lichtvervuiling
en energiebesparing op verlichting. Het overmatig en onnodig
gebruik van licht heeft grote gevolgen op de maatschappij, niet
alleen voor mensen, maar ook
op dieren en planten. In het hele
land zijn er tijdens de Nacht van

Lampen zorgen voor ongeveer 12
procent van het stroomverbruik
in huis. Met directe besparing op
verlichting kunt u de elektriciteitskosten aanzienlijk verminderen. Enkele tips zijn:
1. Doe de lampen uit als u de
ruimte verlaat;
2. Vervang lampen door LED verlichting, dit verbruikt minder en
gaat langer mee;
3. Plan vaker een romantisch diner bij kaarslicht;
4. Doe de buitenverlichting ‘s
nachts uit of maak gebruik van
een bewegingssensor;
5. Kerstverlichting kost heel veel
energie, gebruik hiervoor een LED
variant;
6. Niet overal is veel licht nodig,
dim waar mogelijk;
7. Gebruik een nachtlampje op
zonne-energie voor de kids!
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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

