voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

gemeenteraad
 Openbare vergadering gemeenteraad maandag 9 juli
19.30 uur, gemeentehuis Twello
Deze (extra) raadsvergadering staat geheel in het teken van de benoeming van de
wethouders voor de bestuursperiode 2018 – 2022. De commissie benoeming wethouders stelt de raad voor vier wethouders te benoemen. Als de wethouders zijn
benoemd en beëdigd ontstaan er drie vacatures in de gemeenteraad. Zo mogelijk
wordt in deze raadsvergadering direct in de opvolging voorzien. U bent van harte
uitgenodigd om deze openbare raadsvergadering vanaf de publieke tribune bij te
wonen. Na afloop is er gelegenheid voor gelukwensen onder het genot van een
drankje en een hapje.
De









volgende punten staan op de agenda:
Mededeling over aanbeveling herbenoeming burgemeester 2018 [mededeling]
Coalitieprogramma 2018 – 2022 ‘Visie met ambitie’ [finaal debat]
Raadsvoorstel benoeming wethouders [stemverklaring en besluit]
Beëdigen wethouders
Onderzoek geloofsbrieven van R. Hafkamp en toelating in de raad [besluit]
Onderzoek geloofsbrieven van mr. S.J.T. Homan en toelating in de raad [besluit]
Onderzoek geloofsbrieven van P.T.M. Jonkman en toelating in de raad [besluit]
Beëdiging R. Hafkamp, mr. S.J.T. Homan en P.T.M. Jonkman



Besluiten














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 via https://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.



Openbare vergadering gemeenteraad dinsdag 10 juli

Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven (aangenomen)
Uitvoering motie gratis sport voor kinderen tot twaalf jaar (aangenomen)
Visie en doelen en uitvoeringsorganisatie Voorst onder de Loep (aangenomen)
Verduurzaming en revitalisering gemeentehuis (aangenomen)
Vlootschouw ambtelijke organisatie (aangenomen)
Voortgangsbericht 2018 (aangenomen)
Initiatiefvoorstel over monitor sociaal domein van Lijst Arend (verworpen)
Toetreden tot Circulus-Berkel (aangenomen)
Motie ‘Luier niet voor(s)t, maar zamel in’ over luiers inzamelen bij
kinderdagverblijven van Gemeente Belangen (aangenomen)
Verhogen afvalstoffenheffing (met inachtneming van het amendement
‘Oplossen & belonen’ over afvalstoffenheffing en GFT van Gemeente Belangen
en PvdA-GroenLinks (aangenomen)
Herijking rioolheffing (aangenomen)
Prioriteitennota 2019 (aangenomen)

Verworpen moties en amendementen



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. U hebt in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken.

Besluitenlijst raadsvergadering 25 juni 2018



Amendement ‘Beleid in uitvoering’ over Voorst onder de Loep van PvdA-Groen
Links. Het amendement is verworpen met 1 stem voor (PvdA-GroenLinks) en 17
stemmen tegen (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, CDA, D66 en
Lijst Arend).
Motie ‘Heilstaat Voorst’ over Voorst onder de Loep van Lijst Arend.
De motie is verworpen met 5 stemmen voor (VVD-Liberaal2000, Lijst Arend) en
13 stemmen tegen (Gemeente Belangen, CDA, PvdA-GroenLinks en D66).
Motie ‘Locatie de Kleine Wereld, wat zijn de toekomstige mogelijkheden?’ van
VVD-Liberaal2000. De motie is verworpen met 6 stemmen voor
(VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, Lijst Arend) en 12 stemmen tegen
(Gemeente Belangen, CDA en D66).

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de
besluitenlijst te komen op voorst.raadsinformatie.nl. hierop staat
ook het audioverslag van de raadsvergadering van 25 juni 2018
om af te luisteren.

19.30 uur, gemeentehuis Twello (let u a.u.b. op de afwijkende dag)

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?

De gemeenteraad debatteert over onderwerpen, die in de meeste gevallen eerder in
de ronde-tafelgesprekken besproken zijn. In deze vergadering wordt gesproken over:
 Bestemmingsplan Koppelstraat 57, Twello [besluit]
 Bestemmingsplan Kruisakkerweg 5, Twello [besluit]
 Bestemmingsplan Bonenkampsweg 4B, Voorst [besluit]
 Verantwoording fractiebijdragen 2017 + 1e kwartaal 2018 [besluit]
 Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 2 juli 2018 [besluit]
 Definitieve verklaring van geen bedenkingen voor Bekendijk 3 in Terwolde
[finaal debat]
 Ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark Broekstraat, Klarenbeek
[finaal debat]
 Beleidsnota Kinderopvang 2018- 2022 [finaal debat]
 Beleidsregels subsidie kinderopvang [finaal debat; voorhangprocedure]
 Toeristische verkenning gemeente Voorst [finaal debat]
 Nota evenementenbeleid 2018 [finaal debat]
 Algemene Plaatselijke Verordening 2018 [finaal debat]
 Beantwoording vragen over goederenvervoer gevaarlijke stoffen [finaal debat]

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.

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 hebt in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt
u de ronde-tafelgesprekken benutten. 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 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.

Vergaderingen en bijeenkomsten:
maandag 9 juli 19.30 uur
dinsdag 10 juli 19.30 uur

Raadsvergadering
(benoeming wethouders)
Raadsvergadering (regulier)

gemeentehuis in Twello
gemeentehuis in Twello

Hierna heeft de gemeenteraad zomerreces van 16 juli t/m 31 augustus.

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

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
zodat u een mailbericht ontvangt bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken
en raadsvergaderingen met een directe link naar de vergaderstukken.

voorstwijzer
bekendmakingen
Week 27: 04-07-2018

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 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.

Adres/Locatie

Onderwerp

Status

Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
De Zanden 57A in Teuge

Open dag op 7 juli 2018 van 10-17 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0112

Dorpsplein (hoek)-Dijkhuizenweg-Geersepad in Nijbroek

Dorpsfeest Dikke Mik op 16 augustus 2018 van 19.1523 uur, op 17 augustus 2018 van 15-1 uur en op 18
augustus 2018 van 09.30-00.30 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0147

Gemeente Voorst

Collecte Oranje Fonds van 11 t/m 15 juni 2019

Vergunning verleend*

Z-18-01904_2018-37268

Molenallee 50 in Wilp

Zomerfeest van 17 t/m 19 juli 2018

Vergunning verleend*

BW-2018-0151

Recreatiegebied Bussloo, strand Gorsselaar in Wilp

Kidspret Festival van 18 t/m 22 juli 2018 van 10-18 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0149

Rijksstraatweg/Zwarte Pad in Twello

Fietstocht op 6 juli 2018 van 10-12 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0163

Veenhuisweg 53 in Twello

12-dagen regeling voor muziek tijdens zomerkamp op
11 juli, 18 juli, 25 juli, 1 augustus, 8 augustus, 15
augustus en 22 augustus 2018, dagelijks van 9-21 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0150

Veranderen bedrijf

Melding ontvangen

Z-MELD840-2018-000343

Ardeweg 16N in Wilp

Vervangen bedrijfswoning door plattelandswoning

Vergunning verleend*

SXO-2018-0214

Beukenlaan 3 in Wilp

Brandveilig gebruik kinderboerderij

Vergunning verleend

SXO-2018-0267

Bosweg 9 in Klarenbeek

Verwijderen asbest bijgebouw

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0638

De Halmen 3 in Voorst

Vernieuwen garage en plaatsen zonnepanelen

Vergunning verleend*

SXO-2018-0326

De Zanden 47A in Teuge

Bouwen vergaderruimte (3D geprint gebouw)

Ontwerpvergunning

SXO-2017-0819

Dillestraat 2A in Voorst

Bouwen woning

Vergunning verleend*

SXO-2018-0432

Dorpsplein 27 in Nijbroek

Vergroten woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0629

H.W. Iordensweg bij nr. 56 en Verdistraat bij nr. 38 in
Twello

Kappen 2 bomen

Vergunning verleend*

SXO-2018-0595

Holthuizerstraat 7 in Twello

Kappen 1 boom

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0631

Hunderenslaan 7 in Twello

Kappen 1 beuk

Vergunning verleend*

SXO-2018-0619

Kolkweg tegenover huisnr. 17A in Terwolde

Bouwen stal/schuilplaats

Vergunning verleend*

SXO-2018-0144

Mozartstraat 121 in Twello

Kappen 1 kastanje

Vergunning verleend*

SXO-2018-0483

Plesmanstraat ong, naast huisnr. 4 (K18/F1) in Teuge

Bouwen woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0632

Prins Hendrikstraat 7 in Twello

Plaatsen mantelzorg unit

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0630

Rijksstraatweg 97 en 97A in Twello

Kappen 1 esdoorn en 1 eik

Vergunning verleend*

SXO-2018-0459

Schoolstraat 16 in Voorst

Plaatsen vlaggenmast

Vergunning verleend*

SXO-2018-0545

Schoolstraat 41 in Twello

Vervangen handelsreclame

Vergunning gedeeltelijk SXO-2018-0258
ingetrokken*

Tuinstraat in Steenenkamer

Kappen 1 populier

Vergunning verleend*

SXO-2018-0596

Westererf/Geersepad ong. (kad. NBK B 2021) in Nijbroek

Bouwen woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0640

Enkweg 43 in Voorst

Verwijderen asbesthoudend schuurdak

Melding ontvangen

SXO-2018-0633

Kleine Enkweg 10 in Voorst

Verwijderen asbest schuur

Melding ontvangen

SXO-2018-0621

De Zanden (vanaf Parmentierstraat tot huisnr. 113) in
Teuge

Instellen 30km-zone op 7 juli 2018 van 10-17 uur

Besluit genomen*

BW-2018-0112

Dijkhuizenweg in Nijbroek

Afsluiten voor alle verkeer van 16 t/m 18 augustus
2018

Besluit genomen*

BW-2018-0147

Dorpsplein in Nijbroek

Instellen parkeerverbod van 16 t/m 18 augustus 2018

Besluit genomen*

BW-2018-0147

Middendijk, tussen Monnikenweg en Vijfmorgen in
Nijbroek

Parkeerverbod langs oostzijde van de weg van 16 t/m
18 augustus 2018

Besluit genomen*

BW-2018-0147

Milieumelding
Rijksstraatweg 77 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 ver-

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

Afdeling Bestuursrecht, Postbus De agenda (met daarin de lijst
9030, 6800 EM Arnhem.
met te behandelen bouwplannen) wordt bekend gemaakt op
 Maandag 9 juli 2018 vindt er www.voorst.nl en aan de balie
een mandaatvergadering van de Vergunningen en Handhaving.
welstandscommissie plaats.
Conform artikel 12 van de WoPlaats:
gemeentehuis van de ningwet is deze vergadering
gemeente Voorst
openbaar. Als u aanwezig wilt
H.W. Iordensweg 17
zijn, dan horen wij dat graag van
in Twello
u.
Tijd:
10.30 uur

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.

voorstwijzer
Tijdelijke wegafsluiting Rijksstraatweg Voorst
In week 28 en week 29 vinden
er werkzaamheden aan de rotondes voor de N345 Rondweg
Voorst plaats. Voor deze werkzaamheden is het noodzakelijk
om de Rijksstraatweg gedeeltelijk af te sluiten in de nacht
van 10 op 11 juli (van 19.00
uur tot 06.00 uur) en de gehele
Rijksstraatweg op 20 juli vanaf
19.00 uur tot 23 juli 06.00 uur.

de voorgaande nacht worden al
voorbereidingen getroffen voor
deze werkzaamheden. Hiervoor sluit aannemingsbedrijf
Liebregts de Rijksstraatweg gedeeltelijk af en worden er voor
de veiligheid verkeersregelaars
ingezet om het verkeer in goede
banen te leiden. De werkzaamheden vinden plaats tussen
19.00 uur en 06.00 uur.

Zuidelijke rotonde

Noordelijke rotonde

In de avond en nacht van 10 op
11 juli wordt het asfalt op de
zuidelijke rotonde ter hoogte
van Radstaake aangebracht. In

Aan de noordelijke rotonde
wordt de huidige weg aangesloten op de nieuwe rotonde. Dit
houdt in dat de gehele weg van-

afvalinformatie
af het bruggetje over de Voorsterbeek verwijderd wordt om
deze vervolgens aan te sluiten
op de nieuwe rotonde. Hiervoor
wordt de Rijksstraatweg in zijn
geheel afgesloten van 20 juli
19.00 uur tot 23 juli 06.00 uur,
vanaf het bruggetje tot en met
Autobedrijf Vos (huisnummer
54). De aanliggende bedrijven
en woningen blijven wel bereikbaar.
Vragen? Neem gerust contact
op met aannemingsbedrijf Liebregts, Petra Raemaekers: 0639 70 30 52.

 Inzameling Klein Chemisch Afval
Op vrijdag 6 juli 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

Inleveractie Wecycle steunt Ons Genoegen
gemeentewerf in Twello sparen
punten als zij ter plekke inchecken bij weclycle.nl/inleveren
op hun mobiele telefoon. Met
deze punten maakt muziekvereniging Ons Genoegen uit
Terwolde kans op een sponsorcheque van Wecycle ter waarde
van € 1.000. De inwoners die ewaste inleveren maken zelf ook
kans op mooie prijzen.

Oud papier en karton

In uw container met blauw deksel.

Zeilen (van polyester),

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.

landbouw- en vijverplastic en opblaaszwembaden

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.

Punten scoren op de
gemeentewerf

De gemeente Voorst doet mee
aan de Wecycle-inleveractie
voor afgedankte elektrische
apparaten en spaarlampen. In-

woners die deze zogenaamde
‘e-waste’ inleveren tijdens de
maandelijkse
Kca-inzameling
(1e vrijdag van de maand) bij de

Inwoners scoren gratis punten door e-waste in te leveren
tijdens de Kca-inzameling op
6 juli en 3 augustus bij de gemeentewerf, Jupiter 2 in Twello
tussen 15.00 uur en 18.00 uur.
Ter plekke klikt u op de mobiele telefoon ‘Check in’ aan op de
pagina
wecycle.nl/inleveren.
Daarna ontdekt u direct of u
een nieuw apparaat mag uitkiezen!

Gratis minimap Voorst met alle toeristische toppers

Vrijdagmiddag 29 juni nam
Gerard Kooistra van Natuurkampeerterrein de Haverkamp
in Voorst officieel de minimap
in ontvangst van wethouder
Harjo Pinkster. De minimap is
een kaart waarop de toeristische attracties, landgoederen,
tuinen en molens staan. Ook
zijn de adressen van de restaurants en de verkooppunten van
streekproducten opgenomen,

de fietsknooppunten, de klompenpaden en twee fietsroutes.

Wegwijs in de gemeente
Voorst
Met deze minimap maken de
ondernemers in het toerisme
en de gemeente Voorst de bezoekers meer wegwijs in onze
mooie gemeente. De minimap
is gratis verkrijgbaar bij de
toeristische attracties, de ver-

http://www.voorst.nl/wonen/milieu-afval-en-duurzaamheid/afval/
blijfsaccommodaties en restaurants in de gemeente Voorst.
Daarnaast is de minimap ook Geen inloopspreekuur Stadsbank op
opgenomen in de Zomerkrant donderdag 5 juli
(oplage van 120.000 stuks)
van het Voorster Nieuws die op Op donderdag 5 juli is er geen schulden of een lening.
20 juni verspreid is in de regio inloopspreekuur van de Stads- Wilt u uw schulden aanpakken?
Stedendriehoek.
bank Apeldoorn in Twello. Het in- Neem dan rechtstreeks contact op
loopspreekuur van de Stadsbank met de Stadsbank in Apeldoorn:
in Twello is vanaf donderdag 12 055-58 02 000 en vraag naar
Impuls voor toerisme
De gemeenteraad heeft bud- juli weer wekelijks op donderdag het team schuldhulpverlening
get beschikbaar gesteld om van 15.00 uur tot 16.00 uur in van de Stadsbank. De Stadsbank
het toerisme in de gemeente het Kulturhus, Jachtlustplein 11. is gevestigd in het Activerium in
Voorst een impuls te geven. In Het inloopspreekuur, zonder af- Apeldoorn. Het adres daarvan is:
nauwe samenwerking met de spraak, is voor korte vragen over Deventerstraat 46 in Apeldoorn.
ondernemers in het toerisme
worden nu een aantal projecten uitgevoerd zoals de realisatie van deze minimap. Op
de agenda staan onder andere
nog de lancering van een nieuwe toeristische website en de
eerste stappen voor het opzetten van een wandelknooppunwww.voorst.nl
tennetwerk.

veilig

wonen
in voorst

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

