voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

bekendmakingen
Week 30: 25-07-2018

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/. 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.

Onderwerp

Status

Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Breuninkhofweg (strand Gorsselaar)
in Wilp

Bedrijfsfeest op 7 september 2018 van 10-18 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0174

Dorpsplein (rondom) in Twello

Zomer in Twello Centrum op 1 augustus van 10-15 uur, 8 augustus Vergunning verleend*
van 12-16.30 uur en op 15 augustus 2018 van 13-21 uur

BW-2018-0180

Kruisdwarsweg in Twello

Buurtbarbecue op 25 augustus 2018 van 15-23 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0179

Gemeente Voorst

Algemene plaatselijke verordening 2018

Vastgesteld

Z-18-02148_2018-43928

Gemeente Voorst

Beleidsnota kinderopvang gemeente Voorst 2018-2022

Vastgesteld

Z-18-02039_2018-45206

Gemeente Voorst

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang
gemeente Voorst 2018

Vastgesteld

Z-18-02516_2018-45185

Gemeente Voorst

Beleidsregels subsidie kinderopvang 2018

Vastgesteld

Z-18-02257_2018-45226

Beleid en regelingen

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Bonenkampsweg 4B in Voorst

Realiseren vrijstaande woning

Vastgesteld

NL.IMRO.0285.20251-VS00

Kruisakkerweg 5 in Twello

Verplaatsing rioolgemaal

Vastgesteld

NL.IMRO.0285.171044-VS00

Aanleggen bemaling bouwput

Melding ontvangen

Z-HZ_MLBI-2018-0009

Melding besluit landbouw
Kruisweg 16 in Twello
Omgevingsvergunning
Bonenakker 55 in Twello

Bouwen schuur

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0713

Breuninkhofweg 5 in Wilp

Restaureren en herbestemmen van schuur tot
bijeenkomstruimte

Vergunning verleend*

SXO-2017-1122

de Halmen 1A in Voorst

Bouwen bijgebouw

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0697

de Zanden 9 in Teuge

Kappen 1 wilg

Vergunning verleend*

SXO-2018-0574

Engelenburgstraat 17 in Twello

Plaatsen reclame

Proceduretermijn verlengd*

SXO-2018-0578

Hallseweg 5 in Klarenbeek

Bouwen schuur

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0716

Heegsestraat 3 in Terwolde

Plaatsen rieten dak

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0715

Holthoevensestraat 5 in Wilp

Bouwen woning met 2 bijgebouwen

Vergunning verleend*

SXO-2018-0470

Kastanjelaan in Twello

Kappen 4 kastanjes

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0712

Kortenaerstraat 16 in Twello

Realiseren kinderopvang inclusief slaapgelegenheid

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0718

Parkelerweg 26 in Twello

Plaatsen schutting

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0706

Polveensweg 12 in Klarenbeek

Uitbreiden melkveehouderij met schapen

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0699

Rijksstraatweg 126 in Twello

Legaliseren bouwwerk

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0709

Tuinstraat 51 in Voorst

Veranderen bestaand gebouw

Vergunning verleend*

SXO-2018-0231

Veluwsedijk 27 in Nijbroek

Gedeeltelijk vernieuwen vleeskalverenstal

Vergunning verleend*

SXO-2018-0457

Zandstraat 10 in Voorst

Bouwen werktuigenberging

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0721

Bonenkampsweg 4B in Voorst

Slopen schuur

Melding ontvangen

SXO-2018-0724

Heegsestraat 3 in Terwolde

Verwijderen asbestdak boerderij en garage

Melding ontvangen

SXO-2018-0714

Hoevenallee 2 in Terwolde

Verwijderen 2 asbest schuurdaken

Melding ontvangen

SXO-2018-0692

Koestraat 12A in Wilp

Slopen woning

Melding ontvangen

SXO-2018-0710

Kruisweg 6 in Twello

Verwijderen asbest schuurdak en afdak

Melding ontvangen

SXO-2018-0693

Oude Rijksstraatweg 38 in Twello

Verwijderen erfafscheiding

Melding ontvangen

SXO-2018-0698

Stinzenlaan 89 in Twello

Verwijderen asbestdak clubgebouw

Melding ontvangen

SXO-2018-0717

Sloopmelding

Tijdelijke verkeersmaatregel
Diverse wegen in het centrum van Twello Afsluiten voor alle verkeer op 1 augustus van 9-15 uur, 8 augustus Besluit genomen*
van 11-16.30 uur en op 15 augustus 2018 van 11-22 uur

BW-2018-0180

Kruisdwarsweg (gedeeltelijk) in Twello

Afsluiten voor alle verkeer op 25 augustus vanaf 12 uur tot
26 augustus 2018 tot 15 uur

Besluit genomen*

BW-2018-0179

Aanwijzen 2 parkeerplaatsen voor opladen
elektrische voertuigen

Besluit genomen

Z-18-02969_2018-44653

Verkeersbesluit
Bij de Hessenlaan 6 in Teuge
* 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 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
Per 1 augustus politiepost
in gemeentehuis Twello

reisdocument
in voorst

Per 1 augustus a.s. zal er een politiepost van het team IJsselstreek
worden gehuisvest in het gemeentehuis in Twello. Met name de
agenten die werken in/voor de gemeente Voorst hebben hier per
1 augustus hun thuisbasis.

Bezoekadres

www.voorst.nl

H.W. Iordensweg 17
7391 KA Twello

Postadres
Postbus 618
7300 AP Apeldoorn

Tijdelijk gratis regenton voor alle inwoners
gen. Normaal gesproken is dit
alleen mogelijk voor inwoners
die aangesloten zijn op de gemengde riolering. Maar het gebruik van water uit een regenton
bevordert het hergebruik van regenwater en voorkomt ook verdroging door gebruik van sloot-,
grond- of drinkwater. Per woning
wordt maximaal één regenton
verstrekt.

Aanvragen
Vanwege
het
aanhoudende
droge weer heeft de gemeente
Voorst besloten dat alle inwoners binnen de gemeentegrenzen een regenton mogen aanvra-

Op www.voorst.nl/afkoppelbijdrage staat het aanvraagformulier. Er is keuze uit een gratis
groene regenton van kunststof
(zie foto), of een eikenhouten
regenton met een eigen bijdrage

van € 60. Voor de overige materialen op het aanmeldformulier Telefoon
gelden de reguliere voorwaar- 0900-8844
den.
 www.twitter.com/POL_Voorst
 Facebook: Politie Voorst (@Politie.Voorst)

Huurwoning

Huurders van IJsseldal Wonen
kunnen de regenton direct aanvragen. Huurders via een andere
organisatie hebben eerst een
schriftelijke toestemming van de
verhuurder nodig.

Tijdelijke actie

Openingstijden
Deze politiepost is geopend op:
 dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur
 woensdag van 13.00 tot 16.00 uur
 vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
Na het maken van een afspraak kunt u tijdens deze openingstijden
aangifte doen.

Deze speciale regentonactie
voor alle inwoners duurt tot en
met 30 september 2018. Na 30
september 2018 zijn de reguliere voorwaarden weer van kracht.

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

