voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

gemeenteraad
Ronde-tafelgesprek maandag 1 juli 19.30 uur
Op maandag 1 juli 2019 heeft de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken. In deze
gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde onderwerp
door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van
de raadsvergadering over onderstaande onderwerpen op 15 juli 2019.
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. U kunt zich via de griffie hiervoor aanmelden: 0571-27 93 87, raad@voorst.nl óf bij aanvang van de vergadering.
De volgende onderwerpen staan op de agenda:

Maandag 1 juli 19.30 uur (raadzaal)
1. Brand bij Attero
Na de brand bij Attero op 2 maart dit jaar heeft de fractie Suelmann vragen gesteld
over de veiligheid van omwonenden en deze heeft het college nu beantwoord met
een raadsmededeling. Ook de raadsmededeling met de antwoorden op de vragen van
Lijst Arend staat op de agenda evenals de brief van Algemeen Belang Wilp Achterhoek.
2. Regionale Programmering Werklocaties (RPW)
Het doel van een RPW is tot een evenwicht in vraag en aanbod voor bedrijfslocaties in
de regio te komen. De vraag naar bedrijfslocaties is op dit moment groter dan eerder
werd voorspeld. Binnen de voorwaarden van het RPW heeft de gemeente Voorst ruimte
om de bestaande plannen af te maken en een nieuw bedrijventerrein te ontwikkelen.
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Verantwoording fractiebijdragen 2e t/m 4e kwartaal 2018
Mutatie fractievertegenwoordiger
Bestemmingsplan Molenstraat 33, Twello
Jaarstukken 2018 gemeente Voorst
Motie ‘Meten is weten’ over indicatoren in het jaarverslag van de gemeente Voorst
van Gemeente Belangen, Fractie Suelmann, D66, CDA, PvdA-GroenLinks, Lijst
Arend en VVD-Liberaal2000
Motie ‘De status van statushouders’ over statushouders en bijstand van Fractie
Suelmann, PvdA-GroenLinks, Lijst Arend en CDA
Afbouwregeling papierinzameling 2019
Voortgangsbericht 2019
Motie over begroting 2020 – 2023 VNOG (beleid) van Gemeente Belangen, PvdAGroenLinks, CDA, Fractie Suelmann en Lijst Arend
Motie over reparatie begroting (VNOG in control) van Gemeente Belangen, PvdAGroenLinks, CDA, Fractie Suelmann en Lijst Arend
Motie over VNOG: de planning (proces) van Gemeente Belangen, PvdA-GroenLinks,
CDA, Fractie Suelmann en Lijst Arend
PlusOV; wijziging Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit
Vaststellen verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 20 mei 2019
Vaststellen verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 27 mei 2019
Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 3 juni 2019

Verworpen amendement
■

Amendement over tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie in voortgangsbericht van PvdA-GroenLinks, VVD-Liberaal2000, Lijst Arend en Fractie Suelmann
Het amendement is verworpen met 8 stemmen voor (VVD-Liberaal2000, PvdAGroenLinks, Lijst Arend, Fractie Suelmann) en 10 stemmen tegen (Gemeente
Belangen, CDA, D66).

Informatie

Maandag 1 juli 19.30 (trouwzaal)

Scan de QR code met uw tablet of smartphone om op
voorst.raadsinformatie.nl direct bij de besluitenlijst te komen.
Het audioverslag van de raadsvergadering van maandag 17 juni 2019
is via voorst.raadsinformatie.nl af te luisteren. Vragen? Neem gerust
contact op met de raadsgriffier, Bernadette Jansen:
raad@voorst.nl , 0571-27 92 17.

1. Vaststellen bebouwde komgrenzen op grond van de Wegenverkeerswet.
Als gevolg van de woningbouw op ‘De Schaker’ en realisatie van de rondweg in Voorst
en de daarmee verband houdende herinrichting van de Rijksstraatweg is het nodig
verkeersmaatregelen te nemen, gewijzigde en nieuwe bebouwde komgrenzen vast
te stellen en komgrenzen te laten vervallen.
2. Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES)
Vanuit het nationale Klimaatakkoord is de opgave bij de regio’s neergelegd om een
RES op te stellen. Op 1 april 2019 heeft de raad een conceptstartnotitie behandeld
en tijdens de behandeling zijn over de inhoud van de startnotitie enkele moties aangenomen. Opmerkingen en commentaren van alle raden in de regio zijn verwerkt in
de definitieve startnotitie, die nu voorligt ter vaststelling.
3. Algemene plaatselijke verordening 2019 (APV)
Het college stelt de raad voor een nieuwe APV vast te stellen, vanwege ontwikkelingen
in de rechtspraak, wetswijzigingen en dergelijke. Ook staan er nieuwe artikelen in:
parkeren anders dan op de rijbaan (artikel 5.1.9) en stankoverlast door gebruik van
meststoffen (artikel 4.4.1A).

Informatie

Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de
vergaderstukken 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 bekijken via uw eigen apparatuur.

Raadsvergadering 24 juni
Op maandag 24 juni heeft de gemeenteraad vergaderd. Het audioverslag van deze
vergadering is af te luisteren in het raadsinformatiesysteem Politiek Portaal:
voorst.raadsinformatie.nl In de kalender klikt u op de gewenste datum. Hier staan
ook de besluiten die genomen zijn. Vragen over Politiek Portaal? Bel gerust de
griffie: 0571-27 93 87.

Besluitenlijst raadsvergadering 17 juni
Besluiten
■ Benoeming leden welstandscommissie
■ Aanwijzen functionaris gegevensbescherming

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 1 juli 19:30 uur
maandag 15 juli 19:30 uur

ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
raadsvergadering
gemeentehuis Twello

Informatie

Hebt u vragen? Bel gerust 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
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 26: 26-06-2019

Adres/Locatie

De gemeente Voorst geeft alle officiële bekendmakingen in elektronische vorm volledig weer op 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 op voorst.nl/actueel/bekendmakingen voor meer informatie. Heeft u geen computer of
internet? Neem dan contact op met de gemeente Voorst (0571-27 99 11) of kom langs bij de receptie van het
gemeentehuis.

Onderwerp

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Status

Nummer

Ontheffing verleend*

BW-2019-0137

Burgemeester van der Feltzweg 37 in
Twello

25-jarig huwelijksfeest op 31 augustus 2019 van 20-1 uur

Gemeente Voorst

Werkzaamheden rijksweg A1 van 22 juli 2019 tot
4 september 2020

Ontheffing verleend*

Floralia met loterij op 21 september 2019 van 18-22 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0148

Molenstraat 33 in Twello

Wijzigen gemengde bestemming naar woonbestemming

Vastgesteld

NL.IMRO.0285.171046-VS00

Avervoordseweg 4 in Terwolde

Voortzetten vergunde dierenbestand in bestaande stallen

Melding ontvangen

Z-MELD840-2019-000833

Lochemsestraat 30 in Terwolde

Renoveren rundveestal

Melding ontvangen

Z-MELD840-2019-000807

Deventerweg 4 in Voorst

Veenhuisweg 53 in Twello

Rommelmarkt op 7 september 2019 van 9:30-14 uur

Vergunning verleend*

12-dagen regeling voor het ten gehore brengen van geluid bij Melding geaccepteerd
De Schaeck op 12 juli 2019 van 9-22 uur, 7 september 2019
van 9-22 uur en 14 september 2019 van 9-22 uur

Zwarte Kolkstraat 80 in Wilp

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Milieumelding

Bloemenksweg 38 in Voorst

Correctie op eerdere melding van uitbreiding saunacomplex

Middendijk 85 in Nijbroek

Bouwen rundveestal (wijziging vergunde rundveestal
WABO-2013-008)

Vundelaarsweg 4A in Wilp

Melding ontvangen
Melding ontvangen

BW-2019-0136

Z-19-04695_2019-41086
BW-2019-0141

Z-MELD840-2019-000832
Z-MELD840-2019-000822

Bouwen werktuigenberging

Melding ontvangen

Z-MELD840-2019-000826

Bolkhofsweg 1 in Voorst

Bouwen carport

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0613

de Zanden 217 in Teuge

Bouwen schuur

Vergunning verleend (revisie)*

SXO-2019-0236

Omgevingsvergunning

Bonenakker 56 in Twello

Bouwen woning

Diederikweg 4-4A in Voorst

Vergunning verleend*

Aanpassen woning

Dorpszicht in Terwolde

Aanvraag ontvangen

Bouwen 5 woningen

Hengelderweg 7 in Voorst

Aanvraag ontvangen

Bouwen zorgboerderij

Holthoevensestraat 27 in Teuge

Proceduretermijn verlengd

Kappen boom

Hoofdweg 37 in Klarenbeek

Proceduretermijn verlengd

Bouwen bijgebouw

Nieuwe Veldjes 37 in Twello

Aanvraag ontvangen

Uitbreiden woning

Plesmanstraat 5 in Teuge

Plesmanstraat ong. (TLO D 1563) in
Teuge

Aanvraag ontvangen

Bouwen woning

Vergunning verleend*

Aanleggen in-/uitweg

Vergunning verleend*

SXO-2019-0309
SXO-2019-0620
SXO-2019-0617
SXO-2019-0388
SXO-2019-0457
SXO-2019-0621
SXO-2019-0611
SXO-2019-0408
SXO-2019-0542

Rijksstraatweg 182 in Voorst

Restaureren boerderij

Aanvraag buiten behandeling*

SXO-2019-0344

Twelloseweg 1A in Steenenkamer

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
(in relatie tot handhavingstraject)

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0606

Traject tussen Bonenkampsweg 2 in
Voorst en bij Wellinkhofweg 4 in
Terwolde

Uitvoeren opruim-, grond- en inrichtingswerkzaamheden

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0609

Vaassenseweg 34B in Nijbroek

Kappen 3 esdoorns en 1 kersenboom

Vergunning verleend*

SXO-2019-0437

Voorsterklei 5 in Voorst

Restaureren landbouwschuur

Vergunning verleend*

SXO-2019-0283

Vlasakker 40 in Twello

Bouwen schuur/berging

Watergatstraat 3 in Voorst

Restaureren landbouwschuur

Westererf in Nijbroek

Bouwen 4 woningen

Sloopmelding

de Windvang 3 in Voorst

Slopen binnenwanden voor interne verbouwing (gewijzigde
melding)

Deventerweg 44 in Voorst

Dorpsstraat 51 in Terwolde

Vergunning verleend*
Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0607
SXO-2019-0279
SXO-2019-0616

Melding ontvangen

SXO-2019-0608

Verwijderen asbesthoudend dakbeschot bakhuis

Melding ontvangen

SXO-2019-0601

Verwijderen asbesthoudende materialen uit/van schuur/
garage

Melding ontvangen

SXO-2019-0610

Verwijderen asbesthoudend dak kippenschuur

Rijksstraatweg 123 in Twello

Aanvraag ontvangen

Melding ontvangen

SXO-2019-0619

Rijksstraatweg 53 in Wilp

Slopen woning en schuren

Melding ontvangen

SXO-2019-0605

Holthoevensestraat en Woudweg bij
slachterij H. Meijerink in Teuge

Dubbelzijdig parkeerverbod op 11 en 12 augustus 2019 van
6-19 uur en 13 augustus 2019 van 6-12 uur

Besluit genomen*

BW-2019-0155

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 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 VROM is op werkdagen geopend van 8.30 uur
tot 12.15 uur, 0571-27 93 37.

voorstwijzer
Laadpalen op loopafstand
is om op te letten bij de aanschaf
van een laadpaal. Op zaterdag 6
juli is in het centrum van Twello,
van 12.00 uur tot 17.00 uur, een
Promotiemarkt voor stichtingen
en verenigingen waarbij het evenement ‘Beleef elektrisch rijden’
mag aansluiten. Op verzoek van
de gemeente Voorst is de stichting Emovia hierbij aanwezig om
al uw vragen te beantwoorden.
In de provincies Gelderland en
Overijssel hebben 43 gemeenten
afgesproken dat zij gezamenlijk
4500 nieuwe laadpunten gaan
realiseren. Hierdoor wordt het
aantal openbare laadpunten maar
liefst vier keer zo groot. In Twello
streeft de gemeente Voorst naar
laadpunten op redelijke loopafstand. In de andere, kleinere dorpen is de ambitie minimaal één
(dubbel) laadpunt. Ondertussen
zijn de eerste laadpalen al geplaatst. Bedrijven die bereid zijn
om een openbare laadpaal op
eigen terrein te plaatsen, kunnen bij de gemeente een bijdrage
aanvragen van € 500.

Openbare laadpaal
dichtbij huis aanvragen

Wilt u een laadpaal, maar heeft u
geen plek om deze op uw eigen
grond te realiseren? Vraag dan
gratis een openbare laadpaal aan
bij u in de buurt. Op openbaarladen.nl staat een aanvraagformu-

lier. Let op, de volgende criteria
gelden hierbij:
■ Er is geen mogelijkheid om
een laadpunt op eigen terrein
te realiseren
■ Er staat binnen een afstand
van 250 meter geen laadpaal
■ U woont in de gemeente
Voorst of werkt minimaal
20 uur per week in deze
gemeente
■ U bent of komt in het bezit
van een elektrische (lease)
auto en laadt deze hoofdzakelijk bij de aangevraagde
laadpaal.

Een eigen laadpaal

Brug Quabbenburgerweg tijdelijk gesloten
voor zwaar verkeer

Laden: waar en hoe

Elektrisch rijden betekent weten waar en hoe u kunt laden.
Er bestaan allerlei websites (bijv.
oplaadpalen.nl) en handige apps
(bijv. die van New Motion), waarop openbare laadplekken staan
aangegeven compleet met het
vermogen van de laadpaal, het
adres en soms ook de actuele beschikbaarheid van de laadpaal.
Daarnaast hebt u voor de betaling een laadpas/sleutelhanger/
app nodig. Via de website laadpastop10.nl vindt u goede aanbieders. De prijzen voor het laden variëren. Laadt u thuis, dan
betaalt u het tarief van uw eigen
stroomleverancier (ca. 22 cent).
Bij een openbare laadpaal ligt de
prijs rond de 35 cent, bij snelladers betaalt u algauw 60 cent.
Meer weten over laden? Kom naar
de Promotiemarkt op 6 juni a.s.
in Twello.

Mensen die bij huis, op eigen
grond, een laadpaal willen plaatsen, kunnen bij allerlei aanbieders terecht (op Google zijn ze
gemakkelijk te vinden). Maar misschien wilt u eerst antwoord op
vragen over bijvoorbeeld gangbare prijzen, de verschillende Meer informatie over elektrisch
soorten laadpalen en wat handig rijden en laadpalen: emovia.nl ■

is enkel nog verkeer toegestaan
met een maximaal gewicht van
20 ton en een aslast van 5,3 ton.
De brug wordt in opdracht van
de gemeente verder onderzocht
door het ingenieursbureau. Tot
die tijd blijft de beperking voor
zwaar verkeer gelden. Direct omwonenden zijn door de gemeente
De brug is in opdracht van de hierover geïnformeerd.
gemeente door een ingenieursbureau onderzocht, waaruit blijkt Heeft u vragen? Neem gerust condat de brug een beperking kent tact op met de gemeente Voorst:
in de maximale belasting. Het 0571-27 99 11 en vraag naar
gevolg is dat een aslast- en ton- wegbeheerder Wim Koop of vernagebeperking is ingesteld. Er keerskundige Jelle Koopman. ■
Tijdens reguliere onderhoudswerkzaamheden is in de brug
van de Quabbenburgerweg een
scheur geconstateerd. Het betreft
de Quabbenbergerbrug over het
Toevoerkanaal bij de aansluiting
met de Quabbenburgerweg en de
Trippestraat.

werk

aan de weg

in voorst
www.voorst.nl

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

