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Gemeentelijke informatie

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

gemeenteraad

Raadsvergadering 25 maart

Openbare vergadering gemeenteraad

maandag 1 april 2019 19.30 uur gemeentehuis Twello
De gemeenteraad debatteert over onderwerpen, die in de meeste gevallen eerder in
de ronde-tafelgesprekken besproken zijn. In deze vergadering wordt gesproken over:
■ Verslag ronde-tafelgesprek 25 maart 2019 [besluit]
■ Bestemmingsplan Kleine Enkweg 4, Voorst [besluit]
■ Evaluatie van het huidige verkeersbeleid en procesvoorstel nieuw mobiliteitsbeleid
gemeente Voorst [finaal debat]
■ Concept startnotitie Regionale Energie Strategie [finaal debat; voorhangprocedure]
■ Fasedocument-definitiefase verduurzaming en revitalisering gemeentehuis Voorst
[finaal debat; voorhangprocedure]
■ Evaluatie proces uitbreidingsplannen Hengelderweg 6 Voorst [finaal debat]
■ Initiatiefvoorstel van raadslid Bosch over samenwerkingsverbanden [finaal debat]
■ Jaarlijkse evaluatie beleid en functioneren verbonden partijen [finaal debat]
■ Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel
[finaal debat en besluit]
■ Evaluatie bedrijfsplan belastingsamenwerking Tribuut (inclusief
voortgangsrapportages) [finaal debat]
■ Beantwoording schriftelijke vragen over strooibeleid [finaal debat]
De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk
dat er dan 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.

Geen inspreekmogelijkheid

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt
u de ronde-tafelgesprekken gebruiken. Deze worden meestal twee weken voor de
raadsvergadering gehouden.

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 voorst.raadsinformatie.nl en in de (gratis) app Politiek
Portaal Publieksapplicatie.

Op maandag 25 maart heeft de gemeenteraad vergaderd. Het audioverslag van deze
vergadering is op voorst.raadsinformatie.nl af te luisteren in het raadsinformatie
systeem Politiek Portaal. In de kalender klikt u op de gewenste datum. Hier staan
ook de genomen besluiten. Vragen over Politiek Portaal? De griffie helpt u graag:
0571-27 93 87.

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 april 19:30 uur
maandag 15 april 19:30 uur
maandag 13 mei 19:30 uur

Informatie

Hebt u vragen? Neem contact op met de raadsgriffier Bernadette Jansen 057127 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.

In de raadzaal is WIFI aanwezig, zodat u tijdens de vergaderingen
de stukken digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur.
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Studiezaal gemeentearchief op afspraak geopend
De studiezaal van het gemeentearchief is vanaf 1 april alleen op
afspraak geopend. Het gemeentearchief start dan namelijk met
het bewerken van de beheerde
archieven en collecties en het
online beschikbaar stellen van de
toegangen. Een afspraak maakt
u via gemeentearchief@voorst.nl
of 0571-27 99 11 onder vermelding van het materiaal dat u wilt
inzien. ■
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Modder op de weg? Gas los!
Ploegen, bemesten, zaaien, maaien: landbouwers zijn druk aan het
werk op het land. Hierdoor ligt in
het buitengebied soms modder
op de weg. Vooral in combinatie met een regenbui leidt dit tot
glad wegdek. Wat te doen als u als
motorrijder of automobilist op een
modderige weg beland?

sen waarschuwingsborden als de sturen in de richting waar u heen
kans op modder aanwezig is en wilt en rem niet. ■
maken de weg zo snel mogelijk
weer schoon. Door drukke werkzaamheden kan er echter gedurende de dag toch wat modder
liggen.

Matig uw snelheid

Rijdt u in het buitengebied en
ziet u een waarschuwingsbord
De veroorzakers van de modder in de berm? Dan ligt er iets verzijn verplicht om de weg zo vei- derop modder op de weg. Matig
lig mogelijk te houden. Ze plaat- uw snelheid, laat het gas los, blijf

Waarschuwingsborden

trouwen
in voorst

www.voorst.nl

voorstwijzer
bekendmakingen
Week 13: 27-03-2019

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

Vergunning verleend*

BW-2019-0076

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Avervoordseweg 32 in Terwolde

Actiemarkt gereformeerde gemeente op 11 mei 2019 van 9-17 uur

Bottenhoekseweg 9 in Teuge

Bruiloft op 2 augustus 2019 van 20-1 uur

Ontheffing verleend*

BW-2019-0069

Diverse locaties in gemeente Voorst

Plaatsen 3 spandoeken in mei 2019 voor collecte Maag Lever Darm
Stichting

Toestemming verleend

BW-2019-0066

Dorpsstraat 41 in Wilp

Pannenkoeken fiets- en wandeltochten op 30 mei 2019 van 8-17 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0054

Ganzevlesweg 5 in Teuge

Loterij op 22 en 23 maart 2019

Vergunning verleend*

BW-2019-0043

Molenallee 50 in Wilp

Herfstfair op 12 oktober 2019 van 10-16 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0063

Molenallee 50 in Wilp

Avondwandelvierdaagse van 11 t/m 14 juni 2019 van 18-21 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0061

Molenallee 50 in Wilp

Zomerfeest op 23 juli 2019, 24 juli 2019 van 10-21 uur en 25 juli
2019 van 10-16 uur

Toestemming verleend

BW-2019-0062

Molenallee 53 in Wilp

Uitslagavond en eindfeest Dijk Dorpsquiz op 10 mei 2019 van
18-1 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0056

Rijksstraatweg 66 in Twello

Tuinfeest op 30 augustus 2019 van 20-1 uur

Ontheffing verleend*

BW-2019-0065

Schoolstraat 14-16 in Voorst

Brocante markt op 11 mei 2019 van 9-14 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0070

Twelloseweg 49 in Terwolde

Trekkertrek op 11 mei 2019 van 10-00.30 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0064

Twelloseweg 77 in Terwolde

Draaiorgeldag op 26 mei 2019 van 10-17 uur

Vergunning verleend*

BW-2019-0059

Bonenakker 58 in Twello

Plaatsen erfafscheiding

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0314

Bonenakker 75 in Twello

Plaatsen schuur met overkapping

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0295

Bonenakker ong. (kavel 12) in Twello

Bouwen woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0309

Burgemeester van der Feltzweg 36 en 36A
in Twello

Verbouwen en uitbreiden bijgebouw

Vergunning verleend*

SXO-2019-0081

Enkweg 15 in Voorst

Uitbouwen woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0307

Ganzevlesweg 12 in Teuge

Aanpassen kozijnen en gevelbekleding bakhuis

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0299

Haanstraat 8 in Voorst

Tijdelijk afwijken bestemmingsplan naar wonen

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0313

Mercurius 18 in Twello

Uitbreiden woning

Vergunning verleend*

SXO-2019-0101

Oude Deventerweg 6 in Voorst

Verbouwen woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0315

Rijksstraatweg 172 in Voorst

Realiseren dakopbouw

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0302

Sleutelbloem ong. (kavel 10) in Twello

Bouwen woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0300

Teugseweg 18 in Teuge

Verbouwen schuur en aanleggen paddock

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0301

Westererf ong. (kavel 13) in Nijbroek

Bouwen helft twee-onder-een-kapwoning

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0294

Westererf ong. (kavel 14) in Nijbroek

Bouwen helft twee-onder-een-kapwoning

Aanvraag ontvangen

SXO-2019-0293

Derk Brouwerstraat 3 in Twello

Verwijderen asbesthoudend golfplaten afdak

Melding ontvangen

SXO-2019-0296

Deventerweg 46 in Voorst

Verwijderen asbesthoudend schuurdak

Melding ontvangen

SXO-2019-0303

Dorpsstraat tussen Binnenweg en
Kerkstraat in Wilp

Afsluiten voor gemotoriseerd verkeer op 30 mei 2019 van 8-17 uur

Besluit genomen*

BW-2019-0054

Dorpsstraat tussen Van Ghentstraat en
Marktstraat in Twello

Afsluiten voor alle verkeer op 25 april 2019 vanaf 9 uur t/m 29 april
2019 tot 18 uur

Besluit genomen*

BW-2019-0003

Marktplein in Twello

Afsluiten voor alle verkeer op 26 april 2019 (na afloop weekmarkt)
t/m 28 april 2019 tot 18 uur

Besluit genomen*

BW-2019-0003

Bolwerksweg in Deventer (De Worp)

Instellen parkeerverbod voor beide zijden van de weg

Besluit genomen*

Z-19-01058_2019-08975

Koningin Wilhelminastraat in Terwolde

Individuele gehandicaptenparkeerplaats

Besluit genomen*

Z-19-02138_2019-17665

Middenweg in Wilp

Individuele gehandicaptenparkeerplaats

Besluit genomen*

Z-19-02099_2019-17539

Hogere waarde dan voorkeurswaarde

Besluit genomen

Z-18-02912_2019-18443

Omgevingsvergunning

Sloopmelding

Tijdelijke verkeersmaatregel

Verkeersbesluit

Wet geluidhinder
Hoek Kopermolenweg/Hoofdweg in
Klarenbeek
* 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,

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
Verkiezingen Europees Parlement op 23 mei
Op donderdag 23 mei 2019 worden in Nederland de verkiezingen van het Europees Parlement
gehouden.

Stempas en
identiteitsbewijs

Als u kiesgerechtigd bent, ontvangt u voor de verkiezing een
stempas. De stempas is het bewijs dat u mag stemmen. Naast
de stempas moet u ook uw identiteitsbewijs meenemen naar het
stembureau.

Stemmen bij volmacht

Het is mogelijk om iemand an-

ders te machtigen om voor u te
stemmen.
■ Onderhandse volmacht
Als u bij de verkiezingen niet zelf
kunt stemmen, is het mogelijk
om uw stempas om te zetten in
een onderhandse volmacht. U
machtigt dan iemand anders om
voor u te stemmen. Dit regelt u
zelf door het volmachtgedeelte
op de achterzijde van de stempas
in te vullen. Voorwaarden zijn dat
de gemachtigde in de gemeente
Voorst kiesgerechtigd is, de gemachtigde moet zowel zijn eigen
legitimatiebewijs als het legitimatiebewijs van de volmachtge-

ver tonen in het stemlokaal en de
volmacht mag niet in het stemlokaal gegeven worden. Bent u
toch in de gelegenheid om zelf
te stemmen? Dan is dit alsnog
mogelijk met uw stempas (ook
al is het volmachtgedeelte op
de achterzijde van de stempas
ingevuld).
■ Schriftelijke volmacht
Als u iemand anders wilt machtigen voordat u uw stempas heeft
ontvangen, of als u iemand wilt
machtigen die in een andere
gemeente als kiezer is geregistreerd, dan vraagt u een schriftelijke volmacht aan. Dit is nu al

mogelijk met het aanvraagformulier op voorst.nl/verkiezingen
(of neem contact op met Publiekszaken gemeente Voorst).
De aanvraag voor de schriftelijke
volmacht moet uiterlijk 20 mei
2019 binnen zijn bij de gemeente. Een schriftelijke volmacht kan
niet meer ingetrokken worden.

Stemmen in een andere
gemeente

Als u op 23 mei 2019 niet in de
gemeente Voorst kunt stemmen
en u wilt in een andere gemeente   in Nederland stemmen, dan
vraagt u een kiezerspas aan.

■ Schriftelijke aanvraag
Dit is nu al mogelijk met het
aanvraagformulier op voorst.
nl/verkiezingen (of neem contact op met Publiekszaken gemeente Voorst). De aanvraag
voor de kiezerspas moet uiterlijk
20 mei 2019 binnen zijn bij de
gemeente.
■ Mondelinge aanvraag
Een mondelinge aanvraag voor
een kiezerspas is mogelijk tot uiterlijk 22 mei 2019 12.00 uur bij
Publiekszaken met uw stempas.
Meer informatie:
voorst.nl/verkiezingen  ■
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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

