voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

afvalinformatie

gemeenteraad

 Inzameling Klein Chemisch Afval

 Raadsvergadering 29 oktober
Op maandag 29 oktober heeft de gemeenteraad vergaderd. Het audioverslag van deze vergadering is af te luisteren in het raadsinformatiesysteem Politiek Portaal via voorst.raadsinformatie.nl
In de kalender klikt u dan op de gewenste datum. De besluiten die genomen zijn, kunt u lezen
op dezelfde pagina van de website van de gemeente. Aan het begin van de vergadering zijn door
alle fracties algemene financiële beschouwingen op het jaar 2019 uitgesproken. Deze vindt u
ook in het raadsinformatiesysteem. Voor vragen over Politiek Portaal kunt u contact opnemen
met de griffie via (0571) 279 387.

 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-tafelge
sprekken of een brief of e-mail sturen aan de raad. Het adres van de raad is: raad@voorst.nl of
Postbus 9000, 7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst.

Vergaderingen en bijeenkomsten:
maandag 12 november 19.30 uur
maandag 3 december 19.30 uur
maandag 17 december 19.30 uur

Raadsvergadering
Ronde-tafelgesprekken
Ronde-tafelgesprekken

gemeentehuis Twello
gemeentehuis Twello
gemeentehuis Twello

Informatie
Met vragen kunt u terecht bij de raadsgriffier, Bernadette Jansen (0571) 279 217 en bij de locogriffier, Dini Vriezekolk (0571) 279 387
Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties.
De gegevens vindt u op internet: www.voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden/ en hieronder:
 Robert Bosch, fractievoorzitter Gemeente Belangen, via r.bosch@voorst.nl /
(06) 55 53 21 13
 Gerrit Schimmel, plv. fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, via g.schimmel@voorst.nl /
(06) 22 37 82 24
 Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA, via b.vandezedde@voorst.nl / (06) 53 67 85 62
 Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, via b.visser@voorst.nl / (06) 53 87 71 61
 Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, via p.jonkman@voorst.nl
 Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, via a.jansen@voorst.nl / (06) 50 66 66 01
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.

Duurzame Huizen Route
Ook in 2018 doet Voorst weer
mee aan de Nationale Duurzame
Huizen Route. Op zaterdag 3 en
zaterdag 10 november 2018 openen woningeigenaren die duurzame maatregelen in hun woning
hebben aangebracht, hun deuren
en delen ze hun duurzame verhaal.

Bezoek een duurzaam huis
Als u uw woning wilt verduurzamen of als u plannen heeft om
te verbouwen, dan kunt u op
deze twee zaterdagen een kijkje
nemen in duurzame woningen.
De huiseigenaren ontvangen u
graag in hun huis en vertellen
over hoe zij het energiezuinig
maken van hun woning hebben
aangepakt. Er is alle tijd om vragen te stellen over bijvoorbeeld
isolatie(materialen) en duurzame

verwarmingssystemen.
Elke woning vormt een bron van
inspiratie en de Duurzame Huizen Route is een unieke kans om
de ervaringen van de bewoners
zelf te horen. Op een ongedwongen manier doet u kennis uit de
eerste hand op. Dit levert vaak
nieuwe bruikbare inzichten op

om zelf mee aan de slag te gaan.
U kunt een bezoek brengen aan
één van de opengestelde woningen. Het is mogelijk om één of
meerdere huizen te bezoeken. De
duurzame huizen in de gemeente
Voorst zijn te bekijken op www.
duurzamehuizenroute.nl. Via de
website kunt u zich inschrijven.

Op vrijdag 2 november is weer de inzameling van Klein Chemisch Afval (KCA) en frituurvet, energiezuinige lampen, wit- en
bruingoed (alles met een stekker) en batterijen. Hiernaast kunt
u ook een aantal recyclebare afvalstromen inleveren: wit (plat)
glas, oude metalen, hard plastic (zoals plastic tuinstoelen en
plastic emmers), kleine hoeveelheid (maximaal twee emmers)
schoon puin, piepschuim, autobanden (zonder velg), TL-lampen en accu’s. De KCA-inzameling is elke eerste vrijdag van de
maand tussen 15.00 uur en 18.00 uur bij de gemeentewerf,
Jupiter 2 in Twello.
Let op! Niet al het afval is in te leveren tijdens de kca-inzameling. Hieronder leest u hoe u onderstaande afvalstromen wel
kwijt kunt.

Afvalstromen - niet in te leveren tijdens
de KCA-inzameling
Oud papier en karton

In uw container met blauw
deksel.

Zeilen (van polyester),
landbouw- en vijverplastic
en opblaaszwembaden

In uw container met het
grijze deksel. Of inleveren bij
een Recycleplein van Circulus
Berkel. Deze zijn onder
andere in Deventer (betaalde
stromen: Westfalenstraat 18)
en in Apeldoorn (Aruba 16) te
vinden.

Asbest

Dubbel verpakt in doorzichtig
plastic, maximaal 35 m2.
Inleveren bij een van de
Recyclepleinen van Circulus
Berkel in Zutphen, Vaassen of
Doesburg.

Matrassen

Inleveren bij een Recycleplein
van Circulus Berkel.

Bouwafval, dakleer en
dakisolatie.

Inleveren bij een Recycleplein
van Circulus Berkel.

Onbehandeld hout, geverfd
B-hout, geïmpregneerd
C-hout.

Inleveren bij een Recycleplein
van Circulus Berkel.

Autobanden met velg en
motorbanden

Inleveren bij een Recycleplein
van Circulus Berkel.

www.voorst.nl/wonen/milieu-afval-en-duurzaamheid/afval/

verloren
en

gevonden
voorwerpen
in voorst
www.voorst.nl

Adresonderzoek in de gemeente Voorst
In oktober en november 2018 gaat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) adresonderzoek uitvoeren bij willekeurige adressen in
de gemeente Voorst. Dit onderzoek naar de kwaliteit van het adresgegeven in de basisregistratie personen (BRP) is in opdracht van
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
Hiermee wil het CBS een beeld krijgen van de ‘echte’ kwaliteit van
de uitgevoerde adresregistratie door de gemeente. Het CBS heeft in
heel Nederland 2.500 willekeurige adressen geselecteerd voor het
onderzoek.

voorstwijzer
bekendmakingen
Week 44: 31-10-2018

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, indien mogelijk 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
Bosweg 12-14 in Klarenbeek

Bingo op 15 december 2018 van 19-23 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0243

Breede Goorstraat 5 in Twello

Tijdelijk verkopen van kerstbomen van 1 t/m 22 december 2018
van 8.30-19.30 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0236

de Zanden 13 en, om en in Teuge

Teuge Runs 4 Life op 6 januari 2019 van 11.30-13 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0244

Karel Doormanstraat 9 in Twello

Verjaardagsfeest op 22 december 2018 van 20-24 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0245

Kerkstraat 25 in Voorst

ANWB Streetwise op 12 december 2018

Vergunning verleend*

BW-2018-0238

Rijksstraatweg 97 in Twello

Verkoop oliebollen uit Kar-ma foodkar op 30 december van 10-16
uur en 31 december 2018 van 10-16 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0246

Schoolstraat 14 in Voorst

Sinterklaasintocht 2018

Vergunning verleend*

BW-2018-0240

Realiseren bodemenergiesysteem (Besluit lozen buiten inrichtingen)

Melding ontvangen

Z-HZ_MLBI-2018-0011

Toekennen status gemeentelijk monument

Besluit genomen*

Z-18-01724_2018-64088

Bandijk 57 in Terwolde

Uitbreiden woning en aanpassen voor rolstoelgebruik

Vergunning verleend*

SXO-2018-0865

Kolkweg tegenover huisnr. 17A in
Terwolde

Bouwen stal/schuilplaats

Vergunning verleend (revisie)*

SXO-2018-0144

Melkleenweg 4 in Terwolde

Veranderen woning

Vergunning verleend (revisie)*

VROM-4940

Michiel de Ruyterstraat 16 in
Twello

Plaatsen afvoerpijp

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1020

Michiel de Ruyterstraat 16 in
Twello

Plaatsen afvoerpijp

Buiten behandeling gesteld*

SXO-2018-0882

Stobbenakker 36 in Twello

Legaliseren hekwerk

Vergunning geweigerd*

SXO-2018-0858

Vaassenseweg 49 in Nijbroek

Afwijken bestemmingsplan

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-1022

Weteringserf 4 in Terwolde

Bouwen woning

Vergunning verleend*

SXO-2018-0869

Haverkampsweg 7A in Terwolde

Verwijderen asbesthoudende daken schuur en hondenhok

Melding ontvangen

SXO-2018-1021

Melkakkerweg 22 in Wilp

Verwijderen asbesthoudende brandschotten boven plafond en
restanten asbest plafond en grond

Melding ontvangen

SXO-2018-1033

Tuinstraat 56B in Voorst

Verwijderen vier asbesthoudende schuurdaken

Melding ontvangen

SXO-2018-1019

Dorpsstraat tussen Van Ghentstraat
en Marktstraat in Twello

Afsluiten voor alle verkeer op 2 november 2018 van 13-22 uur

Gewijzigd besluit*

BW-2018-0225

Hoflaan in Voorst

Afsluiten voor alle verkeer op 12 december 2018 van 8.30-10.30
uur

Besluit genomen*

BW-2018-0238

Melding besluit landbouw
Ardeweg 16 in Wilp
Monument
Hengelderweg 7 in Voorst
Omgevingsvergunning

Sloopmelding

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 kunt u bellen met 0571-27
99 11. Omdat een bezwaarschrift

geen schorsende werking heeft,
kan tevens 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
Voorst gaat voor duurzaam!
Voorst gaat voor duurzaam, een
belangrijke doelstelling is om
als gemeente energieneutraal
te worden. De inwoners van de
gemeente spelen een grote rol
hierbij. Zij kunnen energie besparen of zelf opwekken. CO2besparing is dan niet de enige
winst, een energiezuinige woning zorgt ook voor een lagere
energierekening en een verbeterd wooncomfort.

Een energieneutraal huis
Een volledig energieneutraal
huis is hetzelfde als een nulop-de-meter-woning. Zo’n woning levert over een heel jaar
gemeten zelf alle energie op
die het afneemt. Een volledig
energieneutraal huis wekt niet
alleen de energie op die nodig
is voor verwarming, warm water en ventilatie, maar ook voor
alle apparaten in huis (het zogenaamde
gebruiksgebonden
energieverbruik).

Stappenplan
U bereikt deze balans door uw
energiegebruik zo laag mogelijk
te houden en de energie die u
nodig heeft, zelf duurzaam op
te wekken. In een energieneutrale woning worden bijna altijd
de volgende onderdelen toegepast:
 Zeer goede isolatie van dak,
muren, vloer;
 HR++ glas of triple glas;
 Geen of nauwelijks kieren;
 Een ventilatiesysteem, vaak
met warmteterugwinning;
 Een verwarmingsinstallatie
met een vloerverwarming
die op lage temperatuur
werkt. Dit buizensysteem
krijgt warm water (van minder dan 55 graden) van een
warmtepomp of zonneboiler;
 Zonnepanelen om stroom op
te wekken voor o.a. de warmtepomp en je apparaten;

 Meetapparatuur waarmee je te verwarmen kunt u kiezen
kan zien wat je opwekt en voor vloerverwarming of wandwat je verbruikt.
verwarming, of voor lage temperatuurradiatoren of – conHet energieneutraal maken van vectoren. Eventueel kunt u de
uw bestaande huis vraagt om bestaande radiatoren blijven
een goede voorbereiding en gebruiken, want na verbetering
planning. U kunt alles in één van de isolatie en ventilatie hebkeer aanpakken of het stap voor ben de radiatoren overcapaciteit
stap (laten) doen. Een stappen- en kunnen ze ook met een lage
plan met ‘no-regret-maatrege- temperatuur uw huis verwarlen’ staat op www.milieucen- men.
t r a a l . n l / e n e rg i e - b e s p a re n /
energiezuinig-huis/energieneu- Greenhome heeft alle belangtrale-woning/energieneutraal- rijke informatie over de warmteverbouwen/.
pomp op een rijtje gezet in een
Ebook. U ontvangt dit Ebook op
greenhome.nl/energie-bespaWarmtepomp
Een warmtepomp is een elek- ren/warmtepomp.
trisch
verwarmingssysteem
voor het verwarmen van uw Energiecoaches en
woning. Voor bestaande hui- energie-adviseur
zen heeft u meestal de keuze De energiecoaches komen u
tussen een elektrische warm- graag thuis informeren over
tepomp met lucht als bron of de energiebesparingsmogelijkeen hybride warmtepomp met heden in uw woning. Via het
HR-combiketel. Om de ruimtes formulier op www.energierijk-

voorst.nl/wooncoaches-gemeente-voorst of door te bellen
met 0571-27 99 11 maakt u
een afspraak met een energiecoach voor een thuisbezoek.
Voor verdergaande (technische
en financiële) informatie maakt
u een afspraak bij Ron Stet, de
energieadviseur op het Energieloket in het gemeentehuis.
Mail voor een gratis afspraak
op maandagavond in de oneven
weken of op donderdagmiddag
in de even weken naar duurzaam@voorst.nl of bel 0571-27
99 11.

Winactie
En u maakt kans op één van de
leuke duurzame prijzen in de
winactie als u gebruik maakt
van één of meerdere van deze
activiteiten tijdens de campagne
‘Voorst gaat voor Duurzaam!’.
Kijk voor meer informatie op:
www.voorst.nl/duurzaamheid/
voorst-gaat-voor-duurzaam

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

