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Gemeentelijke informatie

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

gemeenteraad

gaan. De verklaring van geen bedenkingen kan slechts worden verleend als het
plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en van een goede ruimtelijke onderbouwing is voorzien.

 Ronde-tafelgesprekken
maandag 4 maart 2019, 19.30 uur

Informatie ronde-tafelgesprek 4 maart 2019

Op maandag 4 maart heeft de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken. In deze
gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van de onderwerpen die op de
agenda staan. Door vragen te stellen aan insprekers en het college, bereiden de
raadsleden zich voor op de raadsvergadering over deze onderwerpen. De eerste
volgende raadsvergaderingen zijn gepland op maandagavond 11 maart 2019 vanaf 19.30 uur en dinsdagavond 12 maart 2019 vanaf 19.30 uur.
U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij te
wonen. Het is mogelijk om in het ronde-tafelgesprek uw mening aan de raadsleden
te geven over het geagendeerde onderwerp. U kunt zich hiervoor via de griffie
aanmelden: 0571-27 93 87, raad@voorst.nl óf bij aanvang van de vergadering.
De volgende onderwerpen staan op de agenda (let op: de aanvangstijdstippen ná
de pauzes zijn richttijden; het is mogelijk dat deze gesprekken eerder of later beginnen):

Maandag 4 maart 19.30 uur (raadzaal)
1. Verklaring van geen bedenkingen voor realisatie zonnepark Broekstraat
Klarenbeek
(Over dit onderwerp besluit de raad op dinsdag 12 maart 2019.)
Prowind, een ontwikkelaar op het gebied van zonne-energie, heeft in Klarenbeek
met enkele grondeigenaren een overeenkomst gesloten om een zonnepark te realiseren ten westen van de Broekstraat en ten noorden van de spoorlijn ApeldoornZutphen. Tijdens de raadsvergadering van 24 september 2018 heeft de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven. Daarbij is een motie
aangenomen waarin het college wordt opgedragen om een participatief proces met
de omwonenden, belanghebbenden en initiatiefnemer te starten. De verklaring van
geen bedenkingen kan slechts worden verleend als het plan niet in strijd is met
een goede ruimtelijke ordening en van een goede ruimtelijke onderbouwing is
voorzien.

Maandag 4 maart 21.00 uur (raadzaal)
1. Verklaring van geen bedenkingen voor realisatie zonnepark Oude
Zutphenseweg
(Over dit onderwerp besluit de raad op maandag 11 maart 2019.)
Op 19 december 2018 heeft Provinciale Staten het besluit genomen om de provinciale verordening te wijzigen. Daarmee mag het bestemmingsplan gewijzigd
worden voor meer functies dan uitsluitend glastuinbouw. Daarbij is met name genoemd wijziging voor zonneparken of een waterfabriek. Kronos Solar, een ontwikkelaar op gebied van zonne-energie, heeft met de grondeigenaar Schoneveld Breeding een overeenkomst gesloten om een zonnepark te realiseren aan weerszijden
van de Oude Zutphenseweg te Wilp. Tijdens de raadsvergadering van 17 december
2018 heeft de raad de ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven. Daarbij heeft het college de toezegging gedaan om een participatief proces met initiatiefnemer, grondeigenaar en omgeving te starten om de omgeving te
betrekken bij de inhoud van het plan en mogelijkheden om deel te nemen na te

Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de
vergaderstukken van de ronde-tafelgesprekken van 4 maart 2019
te komen. U kunt deze ook inzien 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: raad@voorst.nl ,
Postbus 9000, 7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst.

Vergaderingen en bijeenkomsten:
maandag 4 maart 19:30 uur
maandag 11 maart 19:30 uur
dinsdag 12 maart 19:30
maandag 18 maart 19:30 uur
maandag 1 april 19:30 uur

Twello
Twello
Twello
Twello
Twello

Hebt u 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, 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.

hierbij om het leven. Bij werkzaamheden aan de rondweg in
Voorst, werden in 2017 resten
van deze bommenwerper gevonden.

Ceremonie

vliegtuig stortte in de Tweede
Wereldoorlog in de nacht van
1 op 2 maart 1943 neer in een
weiland bij de Klarenbeekseweg. Alle inzittenden kwamen
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gemeentehuis

Informatie

Monument voor bemanning bommenwerper

In Voorst wordt op zaterdag 2
maart een herdenkingssteen
onthuld voor de zeven bemanningsleden van een Halifaxbommenwerper. Dit geallieerde

Ronde-tafelgesprekken
Raadsvergadering
raadsvergadering
ronde-tafelgesprekken
raadsvergadering

De herdenkingssteen wordt onthuld door burgemeester Jos Penninx en Voorstenaar Gerrit Smit,
die 76 jaar geleden getuige was
van de crash. De ceremonie
rond de onthulling van de herdenkingssteen start om 11.00
uur. Locatie: Klarenbeekseweg,
tegenover boerderij de Kolke.
Meer lezen over de ‘Halifax van
Voorst’? Kijk op: www.voorst.nl/
bommenwerpervoorst

voorstwijzer
bekendmakingen
Week 09: 27-02-2019

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
Beelelaan 1 in Voorst

Nachtvoetbaltoernooi op 29 mei 2019 van 19-4 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0018

H.W. Iordensweg 17 in Twello

Sponsorloop Wandelen voor water op 20 maart 2019 van 8.30-12 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0024

Hoevenallee in Terwolde

LenteLive! op 5 en 6 april 2019 van 20-1 uur en 7 april 2019 van
14-20 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0218

Knibbelallee 3 in Wilp

Mega Carnavals Party Pampus op 1 maart 2019 van 21-1 en 2 maart
2019 van 12-19 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0029

Rijksstraatweg 42 in Voorst

Beekzicht concert op 5 juli 2019 van 19-22 uur, 6 juli 2019 van 13-22
uur en 7 juli 2019 van 13-22 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0035

Schoolstraat 14 in Voorst

Palmpasenoptocht op 14 april 2019 vanaf 13 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0030

Schoolstraat 14 in Voorst

Carnavalsoptocht op 1 maart 2019 van 18.30-21 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0273

Ter hoogte van Leemsteeg 12A in
Wilp

Autorodeo Wilp-Achterhoek op 18 mei 2019 van 14-22 uur en 19 mei
2019 van 12-22 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0002

Zuiderlaan 5 in Twello

Veluwe Heuvelen Tocht op 6 april 2019 van 7-17 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0026

Activiteitenbesluit herstellen (veehouderij)

Melding ontvangen

Z-MELD840-2019-000154

Dorpsstraat 3 in Wilp

Bouwen schuur voor bandenopslag

Melding ontvangen

Z-MELD840-2019-000151

Engelenburgstraat 53 in Twello

In gebruik nemen pand voor verfproductie op waterbasis

Melding ontvangen

Z-MELD840-2019-000148

Rijksstraatweg 119 in Voorst

Veranderen bedrijfsactiviteiten

Melding ontvangen

Z-MELD840-2018-001298

de Windvang 3 in Voorst

Intern verbouwen voor wonen met zorg, dichtmaken paar
kozijnopeningen

Proceduretermijn verlengd

SXO-2018-1183

Jachtlustplein 3 in Twello

Aanbouwen entree en keimen van gevels

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0176

Molenweg 8 en 10 in Terwolde

Samenvoegen 2 woningen

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0187

Nijverheidsstraat 3A in Twello

Herbouwen bedrijfspand

Proceduretermijn verlengd

SXO-2018-1156

Nijverheidsstraat 5 in Twello

Herbouwen bedrijfspand

Proceduretermijn verlengd

SXO-2018-1158

Quabbenburgerweg 15 in
Terwolde

Verplaatsen knotwilgen

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0184

Diverse wegen in Terwolde

Diverse verkeersmaatregelen op 5, 6 en 7 april 2019 tijdens LenteLive!

Besluit genomen*

BW-2018-0218

Diverse wegen in Wilp

Tweezijdig parkeerverbod op 18 mei 2019 van 14-22 uur en 19 mei
2019 van 7-22 uur tijdens autorodeo

Besluit genomen*

BW-2019-0002

Knibbelallee (vanaf Molenallee tot
Soerhuislaan) in Wilp

Afsluiten voor alle verkeer (uitgezonderd fietsers) op 1 maart 2019 van
20-2 uur en 2 maart 2019 van 20-2 uur tijdens Mega Carnavals Party
Pampus

Besluit genomen*

BW-2019-0029

Schoolstraat e.o. in Voorst

Diverse verkeersmaatregelen op 1 maart 2019 tijdens carnavalsoptocht

Besluit genomen*

BW-2018-0273

Melding besluit landbouw
Bonenkampsweg 6 in Voorst
Milieumelding

Omgevingsvergunning

Tijdelijke verkeersmaatregel

* Tegen de genoemde toestemmingverlening door het
college van burgemeester en
wethouders of de burgemeester kan een belanghebbende
bezwaar indienen bij het col-

lege 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 ver-

zending van het besluit aan de Omdat een bezwaarschrift geen
schorsende werking heeft, kan
aanvrager.
ook een verzoek tot een voorloVoor informatie over een besluit pige voorziening worden gericht
en de datum van verzending van aan: de voorzieningenrechter
het besluit belt u 0571-27 99 11. van de Rechtbank Gelderland,

Aanslagbiljet niet juist, of kwijtschelding aanvragen?
Deze maand ontvingen inwoners van de gemeente Voorst
het aanslagbiljet voor gemeentebelastingen. Denkt u dat deze
niet juist is? Bijvoorbeeld omdat de WOZ-waarde niet klopt?
Neem dan contact op met de

medewerkers van Tribuut. Zij
beantwoorden vragen en zorgen
dat eventuele onjuistheden zo
snel mogelijk worden hersteld.

Kwijtschelding
Met een bijstandsuitkering of

ander minimuminkomen komt
u misschien in aanmerking
voor kwijtschelding. Op www.
tribuut.nl vindt u meer informatie over kwijtschelding en
hoe u dit aanvraagt. Wilt u liever een persoonlijk gesprek?

Tribuut is van maandag tot
en met donderdag van 08.30–
17.00 uur, en op vrijdag van
08.30–12.30 uur telefonisch
bereikbaar: 055-580 22 22.
Een e-mail stuurt u naar info@
tribuut.nl

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
Sleuteloverdracht carnaval 2019
Komend weekend barst het carnaval weer los. Natuurlijk gaat
dit feest ook in de gemeente
Voorst niet onopgemerkt voorbij. Dit jaar levert carnavalsvereniging De Vrogge Reuiers uit De
Vecht de gemeenteprins: Prins
Dolle de 1e (Arno Dolman, rechts
op de foto).

IkPas, doet u ook mee?

Carnavalsverenigingen

Ik pas, voor een bridge speler is
dit gemakkelijk om te zeggen.
Maar in het kader van alcohol
ligt deze toezegging een stuk
gevoeliger. Ik ben op 1 januari
dit jaar gestopt met het gebruik
van alcohol en ik wil dit volhouden tot en met de tweede actieperiode van IkPas. De eerste acHaringhappen
tieperiode was 30 dagen vanaf
Op vrijdag 1 maart om 16.15 uur Het traditionele haringhappen vindt 1 januari en de tweede actiepeoverhandigt burgemeester Jos dit jaar plaats op dinsdag 5 maart riode start op 6 maart en deze
Penninx daarom de sleutel van om 20:00 uur bij Prins Dolle de 1e. actieperiode duurt 40 dagen.
de gemeente aan Prins Dolle de
1e , die hiermee voor vier dagen De gemeente Voorst wenst alle car- Voor mij valt het stoppen met
de hoogste gezagdrager binnen navalsvierders een fijne carnaval. mijn gewoonte om te genieten
de gemeente is.
van een paar glaasjes wijn per
Alaaf!
avond wel mee. Vervangende
dranken zonder alcohol zijn me
meestal te zoet of bevatten teveel calorieën, water met kruiden is een goede vervanging
geworden. Wat mij het meeste
moeite kost is het zien dat anderen om mij heen gezellig een
glaasje bestellen en met genoegen opdrinken. Elke keer is
dat een moment om mezelf in
te houden en niet te bezwijken
voor de verleiding.
Bij de sleuteloverdracht in De Vecht
zijn delegaties uitgenodigd van
Stichting Pampus uit Posterenk/
Wilp, CV De Lollebroek uit WilpAchterhoek, CV De Neutenkrakers
uit Klarenbeek en de Optochtcommissie Pampus-Lollebroek.

cohol is de gezelligheid gewoon Ik wens u veel succes met IkPas!
hetzelfde. Alhoewel het je dan
pas opvalt dat je omgeving toch Groet, Wim Vrijhoef
iets minder samenhangend met Wethouder
elkaar praat onder invloed van
die alcohol.
IkPas dus nog een tijdje om te
zien of het mogelijk is om van
de dagelijkse gewoonte af te
komen en bewuster alcohol in
mijn leven te hanteren. Alleen
al de ervaring dat ik er gewicht
mee kwijt raak is een positieve
stimulans.
Doet u de komende actieperiode vanaf 6 maart met mij mee
aan IkPas? Schrijf u dan in op
www.ikpas.nl , daarmee vergroot u de kans dat u het ook
volhoudt. U ontvangt dan bijvoorbeeld advies van een IkPascoach en nieuwsbrieven met
tips. Kijk ook op
facebook.com/ikpasnl
,
op
Twitter @ikpasnl en op
Instagram ikpasnl .

Maar het grotere doel is natuurlijk om juist van die gewoonte
af te komen. Zien drinken doet
drinken. Gezelligheid zonder
alcohol bestaat niet. Ik kan nu,
met ruim een maand ervaring,
zeggen dat die laatste stelling
niet klopt. Zien drinken blijft
een temptatie maar zonder al-

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

