voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

bekendmakingen
Week 35: 29-08-2018

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

Wijzigen naar woonbestemming

Voornemen

Z-18-02385_2018-52938

Dorpsstraat 3 in Wilp

Gebruik dieselolietank

Melding ontvangen

Z-MELD840-2018-001107

Marktplein 32 in Twello

Stellen maatwerkvoorschriften

Vergunning verleend

Z-MAATWERK-2018-000738

Rondweg bij Rijksstraatweg 46 in Voorst

Tijdelijk gebruik mobiele puinbreker

Melding ontvangen

Z-MELD840-2018-001080

Ardeweg 6 in Wilp

Verbouwen woonhuis en plaatsen schuur

Vergunning verleend*

SXO-2018-0564

Blériotstraat 22 in Teuge

Plaatsen dakkapel

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0820

Dorpszicht 28 in Terwolde

Bouwen rechterhelft twee-onder-een kapwoning

Vergunning verleend*

SXO-2018-0654

Dorpszicht 30 in Terwolde

Bouwen linkerhelft twee-onder-een kapwoning

Vergunning verleend*

SXO-2018-0653

Hallseweg 5 in Klarenbeek

Bouwen schuur

Vergunning verleend*

SXO-2018-0716

Lathmerweg 4 in Wilp

Brandveilig gebruik gymzaal (Daniël de Brouwerschool)

Vergunning verleend

SXO-2018-0156

Leemsteeg 34 in Wilp

Omzetten bedrijfswoning in plattelandswoning

Vergunning verleend*

SXO-2018-0794

Rijksstraatweg 126 in Twello

Legaliseren bouwwerk

Vergunning verleend*

SXO-2018-0709

Wellinkhofweg 10A in Terwolde

Renoveren en verbouwen woning

Vergunning verleend*

SXO-2018-0731

Wellinkhofweg 10A in Terwolde

Bouwen stal en rijbak

Proceduretermijn verlengd

SXO-2018-0667

Westererf 11 en 13 in Nijbroek

Bouwen twee-onder-een kapwoning

Vergunning verleend*

SXO-2018-0648

Weversboschweg 10 in Wilp

Brandveilig gebruik multifunctioneel centrum Het Vierhuis

Ontwerpvergunning

SXO-2018-0359

Wilpsedijk 8 in Wilp

Uitbreiden tuinmanswoning

Ontwerpvergunning

SXO-2018-0437

Woudweg 1E in Teuge

Verzoek om af te wijken van bestemmingsplan

Proceduretermijn verlengd

SXO-2018-0655

Dennenweg 4 in Klarenbeek

Verwijderen asbestwoning en bergingdak

Melding ontvangen

SXO-2018-0827

Geersepad 3 in Nijbroek

Verwijderen asbestschuurdak

Melding ontvangen

SXO-2018-0824

Jan van Galenstraat 60 in Twello

Verwijderen asbestwoning

Melding ontvangen

SXO-2018-0826

Leemsteeg 17 in Wilp

Verwijderen asbestschuurdaken en stopverf bij 17 ramen

Melding ontvangen

SXO-2018-0823

Besluit van de staatssecretaris van Infrastructuur en
Waterstaat over de ten hoogste toelaatbare waarde van de
geluidsbelasting en de maatregelen betreffende de
herinrichting Rijksstraatweg in Voorst

Vastgesteld

Z-15-01036_2018-52620

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Kneuterstraat 24 in Wilp
Milieumelding

Omgevingsvergunning

Sloopmelding

Wet geluidhinder
Nijenbeekseweg, Rijksstraatweg en Schoolstraat in Voorst

* 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 de Rechtbank Gelderland, Afdeling
Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800
aanvrager.
EM Arnhem.
Voor informatie over een besluit en
Maandag 3 september 2018
de datum van verzending van het 
besluit belt u met 0571-27 99 11. vindt er een mandaatvergadering
Omdat een bezwaarschrift geen van de welstandscommissie plaats.
schorsende werking heeft, kan
ook een verzoek tot een voorlo- Plaats: gemeentehuis van de
gemeente Voorst
pige voorziening worden gericht
H.W. Iordensweg 17
aan: de voorzieningenrechter van

Start verkiezing duurzaamste huis van Nederland
Dit jaar vindt de verkiezing
van het duurzaamste huis van
Nederland plaats. Trotse huiseigenaren van een duurzame
woning kunnen zich tot en met
30 september 2018 aanmelden
bij de Nationale Duurzame Huizen Route. Een deskundige jury
beoordeelt de woningen op onder andere energiezuinigheid,

duurzaam materiaalgebruik en
klimaatbestendigheid. De feestelijke prijsuitreiking vindt plaats
in november.

Energiebesparing en aardgasvrij wonen
Veel mensen zijn bezig met het
verduurzamen van hun woning
en in het bijzonder is er veel aan-

dacht voor energiebesparing en
aardgasvrij wonen. De Nationale
Duurzame Huizen Route ziet een
toename in mooie duurzame
voorbeelden. Op het ervaringsplatform https://duurzamehuizenroute.nl/ervaringsverhalen
wisselen huiseigenaren tips en
ideeën uit op het gebied van
duurzaam bouwen en wonen.
De verkiezing biedt huiseigenaren een kans om hun voorbeeld

Tijd:

in Twello
10.30 uur

De agenda (met daarin de lijst met
te behandelen bouwplannen) wordt
bekend gemaakt op www.voorst.nl
en aan de balie Vergunningen en
Handhaving. Conform artikel 12
van de Woningwet is deze vergadering openbaar. Als u aanwezig wilt
zijn, dan horen wij dat graag van u.

in de schijnwerpers te zetten.
Deelname is ook mogelijk als de
verbouwing nog niet klaar is.

Waardevolle verhalen
Het verhaal van de bewoners
speelt een belangrijke rol bij de
beoordeling. Duurzame koplopers krijgen een podium om hun
waardevolle verhalen te delen
en maken kans op de juryprijzen. De prijzen zijn ingedeeld

Houdt u er als derde belanghebbende ook 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.

in vier categorieën gebaseerd op
bouwperiode en type woning.

Aanmelden
Huiseigenaren kunnen hun woning tot en met 30 september
2018 aanmelden op www.duurzamehuizenroute.nl/verkiezing.
Op vrijdag 23 november is de
bekendmaking en de prijsuitreiking voor de verkiezing ‘Duurzaamste huis van Nederland’.

voorstwijzer
Open Monumentendag Voorst 2018
Op zaterdag 8 september vindt
de 32e editie van de Open Monumentendag plaats. Dit grootste culturele evenement van Nederland heeft dit jaar het thema
‘In Europa’, omdat 2018 uitgeroepen is tot het Europese jaar
van het Cultureel Erfgoed.

Europese geschiedenis
Ook in de gemeente Voorst is
de Europese geschiedenis herkenbaar, zichtbaar en tastbaar.
Wat denkt u van Franse gotische kerkarchitectuur, Engelse
landschapsstijl, Scandinavisch
hout en Duits zandsteen? Grensoverschrijdende handelsroutes
via de IJssel, de Hanzewegen
en de Hessenwegen zetten de
deur wijd open naar de rest
van Europa. Inkomsten uit de
overzeese handel werden geïnvesteerd in landhuizen met exotische namen als De Matanze
(Cuba) en Tercera (de Azoren).
Buitenlandse kloosters en internationale adel beheerden onze
landgoederen en boerderijen.
Tegelijkertijd brachten plunderingen, inkwartieringen, brandstichtingen en bombardementen door de Fransen, Kozakken,
Duitsers en geallieerde troepen
grote verwoestingen toe. Ter
verdediging werden allerlei verdedigingswerken gebouwd, van

middeleeuwse kastelen, tot de en-wagen brengt u via één van
IJssellinie tijdens de Koude Oor- de mooiste weggetjes in de gelog. Genoeg inspiratie dus!
meente Voorst naar de Nijenbeek en weer terug. Gedurende
de rit kunt u niet alleen genieten
Open monumenten
Natuurlijk kunt u dit jaar van het prachtige uitzicht, maar
weer veel bijzondere monu- ook van het interessante vermenten bezoeken. In totaal ne- haal over de Nijenbeek, verteld
men 23 monumenten deel aan door gids Bert van de Zedde.
de Open Monumentendag, vari- Let op, de Nijenbeek zelf is niet
ërend van eeuwenoude boerde- opengesteld.
rijen en voormalige herbergen
tot chique landhuizen en in on-  Informatiepunten
bruik geraakte bunkers.
Op een aantal plekken op de
routes vindt u dit jaar informaBijzondere activiteiten
tiepunten. U krijgt op de punNaast de opengestelde monu- ten informatie over bijzondere
verdwenen
menten zijn er dit jaar een aan- gebeurtenissen,
tal bijzondere activiteiten geor- historische gebouwen, unieke
pareltjes of juist recente ontwikganiseerd:
kelingen van het gebied.
 Routes
Er zijn dit jaar drie routes ge-  Concerten
maakt,
respectievelijk
voor Het ceremoniekoor Circle of Life
Terwolde, Wilp en Voorst. Hoe- viert zijn 10-jarig jubileum met
wel het fietsroutes zijn, kunnen een concert in de Dorpskerk van
ze ook per auto worden afge- Wilp. In de Dorpskerk Voorst
legd. Elke route heeft een eigen vindt het concert plaats van het
thema. De routes zijn gratis te koor Cappella Calluna. Dit koor
downloaden op www.voorst.nl/ heeft een speciaal Open Monuopen-monumentendag en bij di- mentendag-repertoire ingestuverse locaties af te halen.
deerd.

Aantrekkelijk centrum
De ondernemersvereniging
Twello Centrum en de gemeente
Voorst vinden het belangrijk dat

dat jong en oud iets te bieden
heeft. Geniet ervan!

Meer informatie
Het gehele programma van de
Open Monumentendag in de
gemeente Voorst staat op www.
voorst.nl/open-monumentendag. Daarnaast worden op allerlei (openbare) plekken in de
gemeente Voorst brochures verspreid met een beschrijving van
de deelnemende monumenten
en activiteiten.

Unieke kans

Bezoek de Open Monumentendag en laat u verrassen door de
rijkdom en schoonheid van ons
culturele erfgoed. Het is een
unieke kans om achter gesloten
deuren te kijken en om kennis
te maken met de verhalen en
historie die ons verbinden en
ons identiteit geven. Het Comité Open Monumentendag Voorst
en alle betrokkenen bij de Open
Monumentendag in Voorst wen Rondrit De Nijenbeek
 Kinderactiviteiten
Dit jaar kunt u een deel van de Speciaal voor de kinderen zijn sen u alvast een fantastische
route wel heel uniek afleggen: er een aantal monumentenver- dag toe. We zijn blij u een boeimet een Jan Plezier! Deze paard- halen gemaakt. Er zijn span- end programma te presenteren

Inloopavond herinrichting Stationsstraat en Marktstraat

Samen met de ondernemersvereniging Twello Centrum werkt
de gemeente Voorst aan een gefaseerde herinrichting van het
centrum van Twello. Na de afronding van de eerste fase (de Duistervoordseweg) volgt in 2019 de
uitvoer van de Stationsstraat en
de Marktstraat. U bent hartelijk
welkom om op donderdag 30
augustus 2018 tussen 18.00 uur
en 20.00 uur het conceptplan te
bekijken in Café Titus aan de Stationsstraat 13A in Twello.

nende, grappige en hele bijzondere verhalen en elk verhaal
speelt zich af rondom één van
de opengestelde monumenten.
Verder zijn er speciale kinderpuzzeltochten. Als de puzzel is
opgelost, ligt er een leuke beloning klaar.

het centrum van Twello aantrekkelijk blijft voor ondernemers,
bewoners en het winkelend
publiek. Daarnaast moet de riolering vervangen worden en
moet er een regenwaterriool
aangelegd worden. Daarom is
er gekozen voor een gefaseerde
herinrichting van het centrum.
Architect Kor Zijnstra heeft samen met enkele ondernemers
van de Stationsstraat / Marktstraat en de gemeente het plan
opgesteld voor de herinrichting van de Marktstraat en het
gedeelte Stationsstraat vanaf
de Van Spiegelstraat tot aan de
Duistervoordseweg.

Reageren
Vanaf 31 augustus is het plan
op www.voorst.nl te bekijken.
Reageren is mogelijk tot 8 september 2018 door een mail te
sturen naar gemeente@voorst.
nl of door een reactieformulier
in te vullen tijdens de inloopavond op 30 augustus.

Meer informatie
Hebt u vragen? Neem dan
contact op met de gemeente Voorst, Geert Meijerink
(g.meijerink@voorst.nl , 057127 93 28) of Egbert van de
Streek (e.vandestreek@voorst.
nl , 0571-27 93 70).

Uitnodiging meedenken over nieuw
verkeersbeleid
De gemeente Voorst werkt aan
een nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP).
De eerste stap hiertoe is een
goede evaluatie van het oude
beleid. Uw inbreng, als verkeersdeelnemer, is hierin belangrijk.
Daarom nodigt de gemeente u
uit om één van de vier bijeenkomsten in september bij te wonen en uw mening te geven over
het verkeersbeleid.
Wat gaat er goed, wat kan beter
en waar leggen we de focus op
in de komende jaren?

Inloopavond

Doelen, ambities en
opgaven

Tijdens de inloopavond kunt u
het ontwerp herinrichtingsplan
bekijken. De opstellers van dit
plan, de architect, enkele ondernemers en medewerkers van
de gemeente zijn hier aanwezig
om toelichting te geven op het
herinrichtingsplan en om vragen
te beantwoorden. Er zijn reactieformulieren om direct tijdens de
inloopavond uw reactie op het
conceptplan te geven.

In 2009 stelde de gemeente
Voorst het GVVP vast met daarin
doelen en ambities, maar ook
concrete opgaven. De gemeente
heeft de afgelopen jaren aan de
hand van dit plan gewerkt aan
het veiliger maken van een aantal verkeersonveilige locaties,
het verbeteren van het fietspadennetwerk, de herinrichting
van straten en de invoer van de
60 km-zone in het buitengebied.

Eerste bijeenkomsten in
Klarenbeek en Wilp
De eerste bijeenkomsten zijn
op maandag 3 september in het
MFC Klarenbeek en op dinsdag 4
september in Dorpshuis De Pompe in Wilp. De bijeenkomsten
starten om 19.30 uur.

Meer bijeenkomsten in
september
Naast de bijeenkomsten in Klarenbeek en Wilp vinden er bijeenkomsten plaats in Twello (19
september, gemeentehuis Twello)
en Terwolde (27 september, Brasserie Kriebelz). Alle inwoners van
de gemeente Voorst, ook uit de
kernen waar geen bijeenkomst
plaatsvindt, zijn hartelijk welkom bij de bijeenkomsten. De
bijeenkomsten starten om 19.30
uur met koffie en thee en eindigen uiterlijk om 21.30 uur. De
gemeente organiseert de bijeenkomsten in samenwerking met
het verkeersadviesbureau Westia.
Hebt u vragen? Neem gerust contact op met de gemeente Voorst,
Jelle Koopman: jelle.koopman@
voorst.nl , 0571-27 93 94.
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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

