voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

gemeenteraad
 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:
18 juni
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2 juli
9 juli

10.00
19.30
19.30
19.30

uur
uur
uur
uur

Raadsvergadering
Raadsvergadering
Ronde-tafelgesprekken
Raadsvergadering

gemeentehuis
gemeentehuis
gemeentehuis
gemeentehuis

Twello
Twello
Twello
Twello

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer
informatie over de raadsleden.

Hebt u vragen? Neem contact op met de raadsgriffier, Bernadette Jansen:
0571-27 92 17 of rechtstreeks met de raadsfracties:
http://www.voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden/ :
 Robert Bosch, fractievoorzitter Gemeente Belangen, r.bosch@voorst.nl /
06-55 53 21 13
 Ruud Kooij, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, r.kooij@voorst.nl /
06-55 33 52 72
 Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA, b.vandezedde@voorst.nl /
06-53 67 85 62
 Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, b.visser@voorst.nl /
06-53 87 71 61
 Wim Vrijhoef, fractievoorzitter D66, w.vrijhoef@voorst.nl / 06-11 86 14 77
 Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, a.jansen@voorst.nl / 06-50 66 66 01

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.

Rioolverstopping

Gesloten op donderdag 14 juni

In de gemeente Voorst zijn twee soorten riolering aanwezig, vrijvervalriolering (voornamelijk in de kernen) en drukriolering (in het
buitengebied). In dit artikel beschrijven we hoe te handelen bij een
rioolverstopping (afhankelijk van het soort riolering).

De gemeentelijke diensten in
het gemeentehuis, de gemeentewerf en het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG) en het
Maatschappelijk Netwerk Voorst
(MNV) in het Kulturhus zijn op
donderdag 14 juni gesloten. De
medewerkers van de gemeente
Voorst hebben die dag een gezamenlijke praktijkdag.

Vrijvervalriolering
Bij een rioolverstopping volgt u de volgende werkwijze:
Zoek het ontstoppingsstuk in de riolering op (ligt meestal op de
grens van gemeentelijk- en particulier terrein) en graaf deze vrij. Op
http://opendata.voorst.nl kunt u zien waar het ontstoppingsstuk
ligt. Hebt u vragen? Bel de gemeente Voorst: 0571-27 98 42.
Wanneer het ontstoppingsstuk vrij gegraven is, zijn er twee mogelijkheden:
1. De rioolbuis staat ter plaatse van het ontstoppingsstuk vol met
water. Dan zit er in de leiding op gemeentegrond een verstopping. Bel in dit geval de gemeente: 0571-27 99 11.
2. De rioolbuis staat ter plaatse van het ontstoppingsstuk niet vol
met water. De verstopping zit dan op particulier terrein, tussen
het ontstoppingsstuk en de riolering, binnen het gebouw. De
bewoner/eigenaar van het pand moet dan zelf de verstopping
oplossen of hiervoor een bedrijf inschakelen.

Drukriolering
Afvalwater bij panden in het buitengebied wordt via kleine gemalen
weggepompt. Dit gemaal is aan de bovenzijde voorzien van een
rode (waarschuwings)lamp. Bij een storing in de waterafvoer moet
u eerst kijken of deze lamp brandt. Als deze lamp brandt dan is er
een storing aan het gemaal. Er kan echter ook een storing aan het
gemaal zijn zonder dat de lamp brandt, bijvoorbeeld bij stroomuitval of een defecte lamp.
Bij problemen met de afvoer van het afvalwater handelt u als volgt:
als er een storing is in de afvoer van de riolering dan belt u de storingslijn van de drukriolering van de Gemeente Voorst:
0571-27 37 60. Als de lamp brandt, ligt het probleem bij de Gemeente Voorst. De storing wordt dan zo spoedig mogelijk verholpen.


Als de lamp niet brandt, zijn er twee mogelijkheden:
1. Er zijn problemen met het gemaal. De storing wordt zo spoedig mogelijk verholpen.
2. Er zijn geen problemen bij het gemaal. In dat geval wordt u
hiervan in kennis gesteld en handelt u zoals hierboven beschreven bij de vrijvervalriolering. U zoekt dan het ontstoppingsstuk op en kijkt of daar de buis vol water staat. Voor
de verdere procedure: zie punt 1 en 2 onder ‘wanneer het
ontstoppingsstuk vrij gegraven is’ bij de vrijvervalriolering.

De overige diensten in het Kulturhus
(Consultatiebureau,
Mens en Welzijn, Stadsbank,
TopTaal en muziekles) zijn gewoon open.

dat geldt ook voor de gemeente
Voorst. De ontwikkeling van de
participatiesamenleving, de digitalisering, de extra taken in
het sociaal domein en de invoering van de Omgevingswet zijn
hier voorbeelden van. Bij al die
veranderingen houden wij voor
ogen dat we werken voor de
Voorster samenleving. Dat gaat
allemaal niet vanzelf. Wij kijken
niet alleen naar het persoonlijk
functioneren, maar ook naar
werkwijzen, systemen en procedures. En het effect van onze
werkwijze op de omgeving.

Samenleving verandert

De praktijkdag op 14 juni is beDe samenleving verandert en doeld om met elkaar ervaringen

uit te wisselen, te leren en de
gewenste ontwikkeling verder
in gang te zetten.

Spoedeisende zaken
Voor aangifte van overlijden
en geboorteaangifte is het gemeentehuis donderdagmorgen
14 juni geopend van 08:30 uur
tot 09:30 uur.
Bij spoedeisende zaken in de
openbare ruimte (zoals een gevaarlijke wegverzakking of een
omgewaaide boom) die niet
kunnen wachten tot de volgende dag, belt u de Calamiteitenlijn: 0571-27 37 60 (24 uur per
dag).

Nijbroek: een dijk van een polder!
De polder Nijbroek is een uniek
en cultuurhistorisch waardevol
gebied. Een eeuwenoud landschap, dat tegelijkertijd ook in
beweging is rondom thema’s
als duurzaamheid, energie, water, recreatie, leefbaarheid en
economie. Welke kansen zijn
er om de kwaliteit van het dorp
en haar omgeving te verrijken?
Hoe kunnen we er voor zorgen
dat de polder Nijbroek ook in
de toekomst een aantrekkelijke
leefomgeving blijft?

Een toekomstbeeld voor
de polder Nijbroek
Plaatselijk Belang Nijbroek en
de gemeente Voorst hebben de
handen ineen geslagen om een
toekomstbeeld op te stellen
voor Nijbroek en haar polder.
Deze toekomstvisie moet een

heldere koers bieden waarin
ontwikkelingen zodanig op
elkaar aansluiten dat er echt
meerwaarde ontstaat. Daarbij worden zij ondersteund
door ontwerp- en adviesbureau Open Kaart en ook door
experts op het gebied van
cultuurhistorie, landbouw en
duurzaamheid.

Startbijeenkomst 20 juni
2018: denk mee!
De komende maanden wordt
er hard gewerkt aan het opstellen van dit toekomstbeeld. Dit
doen wij graag samen met alle
inwoners van Nijbroek. U bent
dan ook van harte uitgenodigd
om mee te denken over de toekomst van Nijbroek. De aftrap is
op 20 juni 2018. Tijdens deze
bijeenkomst horen we graag

hoe u naar Nijbroek en de polder kijkt. Wat wordt gewaardeerd en moet behouden worden en waar liggen juist kansen
voor verbetering?
Met de input die we op deze
avond krijgen, gaan we in september van start. Hierbij focussen we op specifieke thema’s
zoals energie, agrarisch, economisch perspectief en leefbaarheid. Tijdens de eerste bijeenkomst zullen wij hier dieper op
ingaan. Het project wordt voor
het einde van het jaar afgesloten met een laatste bijeenkomst
waarin de visie wordt gepresenteerd.
We zien u graag op 20 juni a.s.
om 20.00u in Dorpshuis de
Arend, Dorpsplein 2, Nijbroek.

voorstwijzer
bekendmakingen
Week 23: 06-06-2018

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.

Adres/Locatie

Onderwerp

Status

Nummer

Gemeente Voorst

Aanwijzing toezichthouders

Besluit genomen*

Z-18-01134_2018-15952

Gemeente Voorst

Mandatering inkoop zorg 2019

Besluit genomen*

Z-18-01705_2018-32799

In gebruik nemen supermarkt

Melding ontvangen

SXO-2018-0524

Achter Goeman Borgesiusstraat 31 in Twello

Kappen 2 elzen

Vergunning geweigerd*

SXO-2018-0329

Ardeweg 16 in Wilp

Vervangen bedrijfswoning door plattelandswoning

Proceduretermijn verlengd

SXO-2018-0214

Bandijk 20 in Terwolde

Kappen 1 boom

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0508

Bandijk 48 in Terwolde

Aanpassen wateraansluiting

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0526

De Zanden 167 in Teuge

Organiseren zakelijke besloten events

Vergunning verleend*

SXO-2018-0250

Duistervoordseweg 21 t/m 31 in Twello

Bouwen supermarkt

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0525

Middendijk 70A in Nijbroek

Bouwen loods

Vergunning verleend*

SXO-2018-0301

Offenbachstraat 16 in Twello

Vergroten woning

Vergunning verleend*

SXO-2018-0319

Oude Rijksstraatweg 59 in Twello

Tijdelijk gebruik bedrijfspand voor detailhandel

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0533

Tuinstraat 51 in Voorst

Veranderen gebouw

Proceduretermijn verlengd

SXO-2018-0231

Vlasakker 3 in Twello

Aanleggen uitweg

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0506

Wijkseweg 54 en 56 in Terwolde

Vergroten woonhuis

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0522

Achterhoekseweg 3 in Wilp

Verwijderen asbest 4 schuren en omgeving

Melding ontvangen

SXO-2018-0516

Bandijk 20 in Terwolde

Slopen paardenstal en verwijderen asbesthoudende
dakbedekking ligboxenstal

Melding ontvangen

SXO-2018-0507

H.W. Iordensweg 47 in Twello

Verwijderen asbesthoudend materiaal in woning

Melding ontvangen

SXO-2018-0523

H.W. Iordensweg 113 in Wilp

Verwijderen asbest 3 schuren

Melding ontvangen

SXO-2018-0515

Holthoevensestraat 3A in Wilp

Verwijderen 2 asbest schuurdaken

Melding ontvangen

SXO-2018-0531

Hombrakensepad 4 in Wilp

Verwijderen 3 asbest schuurdaken

Melding ontvangen

SXO-2018-0517

Kadijk 12 in Terwolde

Verwijderen asbesthoudende rookafvoer en
dakbedekking

Melding ontvangen

SXO-2018-0520

Mozartstraat 87 in Twello

Verwijderen asbesthoudend materiaal in woning

Melding ontvangen

SXO-2018-0528

Tienmorgen 3 in Wilp

Verwijderen 3 asbest schuurdaken

Melding ontvangen

SXO-2018-0521

Twelloseweg 108 in Terwolde

Verwijderen asbest dakbeschot

Melding ontvangen

SXO-2018-0529

Beleid en regelingen

Melding brandveilig gebruik
Duistervoordseweg 21 t/m 31 in Twello
Omgevingsvergunning

Sloopmelding

* 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 Rechtbank Gelderland, Afdeling
Bestuursrecht, Postbus 9030,
aan de aanvrager.
6800 EM Arnhem.
Voor informatie over een besluit
en de datum van verzending van  Maandag 11 juni 2018 vindt
het besluit kunt u bellen met er een mandaatvergadering van
0571-27 99 11. Omdat een be- de welstandscommissie plaats.
zwaarschrift geen schorsende
werking heeft, kan tevens een Plaats: gemeentehuis van de
verzoek tot een voorlopige voor- gemeente Voorst
ziening worden gericht aan: de H.W. Iordensweg 17 in Twello
voorzieningenrechter van de Tijd: 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. Indien u aanwezig wilt
zijn, dan horen wij dat graag van
u.

Houdt u er als derde belanghebbende voor de goede orde
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.

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

