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Je veilig voelen
& veilig zijn!
Veiligheid. Een woord dat voor elk mens een
andere betekenis heeft. Maar ongeacht de
betekenis die wij allemaal toekennen aan het
woord veiligheid: wij mensen willen ons veilig
kunnen voelen. En bovenal ook veilig zijn!
Als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor de
openbare orde en veiligheid binnen de gemeente
Voorst. Dat is een brede en veelomvattende verantwoordelijkheid. Want ook al werken wij intensief
samen met onze veiligheidspartners (o.a. politie,
brandweer, de veiligheidsregio, openbaar ministerie)
om uw veiligheid als inwoner zo goed mogelijk te
waarborgen: dan is dat nóg geen garantie dat
mensen zich ook daadwerkelijk veilig voelen.
Wij betrekken u als inwoner dan ook graag bij dit
brede onderwerp: VEILIGHEID. Immers: iedereen kan
en moet in bepaalde mate bijdragen aan een veilig
en leefbaar woon- en werkklimaat. Want sociale
cohesie in een straat, buurt of dorp draagt daadwerkelijk bij aan een veiliger samenleving. Denk
bijvoorbeeld aan Burgernet of buurtpreventie via
WhatsApp.
Wij als gemeente doen veel om uw veiligheid zo
goed mogelijk te waarborgen: samen met u. Dit
varieert van preventieacties tegen woning- en
bedrijfsinbraken tot het organiseren van een veilig en
goed verloop van evenementen. Voor de komende
jaren liggen onze prioriteiten onder meer bij het

Burgernet, help
mee uitkijken
Een Burgernet bericht waarin de politie vraagt om uit te kijken naar een vermiste bewoner, een
gestolen voertuig of verdachte personen. Burgernet wordt steeds vaker ingezet voor zaken
waarbij de politie de burgers om hulp vraagt om samen met hen uit te kijken naar vermiste
personen of verdachte situaties.
Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers,
gemeente en de politie om de veiligheid in woon- en
werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en
medewerkers van bedrijven uit de gemeente. Burgernet
geeft snel informatie over veiligheid en incidenten in uw
eigen buurt. Met Burgernet kunt u de politie helpen bij het
opsporen van verdachte of vermiste personen.
Via een (telefonisch) communicatiesysteem kunnen
burgers die zich hebben aangemeld, bij net gepleegde
misdrijven of andere dringende gebeurtenissen, zoals een
vermist kind of een incident in de buurt, direct worden
geïnformeerd. Een Burgernet-deelnemer krijgt dan een
bericht om uit te kijken naar de omschreven persoon. Bij
het zien van deze persoon, het verzoek om dit direct te
melden aan de politie, zodat zij gerichter kunnen zoeken.
Als gemeente kunnen we u via Burgernet waarschuwen
voor incidenten die van invloed zijn op de volksgezondheid

of openbare orde zoals gevaarlijk zwemwater of een
plotselinge wegafsluiting. U kunt dus zelf ook meewerken
aan de veiligheid in uw eigen buurt door u aan te melden
bij Burgernet. Burgernet zal u als deelnemer vragen alert
te zijn bij verdachte situaties en stimuleert de samenwerking tussen overheid en inwoners.
Burgernet communiceert met u via spraakberichten,
e-mails en nieuwsbrieven. Niet alleen bij tijd kritische acties
zoals heterdaad, maar bijvoorbeeld ook bij dreigend
gevaar of als preventiebericht.
Aanmelden bij burgernet kan via www.burgernet.nl. Hier
kunt u zelf bepalen of u overdag of ook ‘s avonds
oproepen wilt ontvangen.

Deze krant online lezen?
Kijk op www.themanieuws.nl! Deze online versie van de krant maakt het mogelijk
de berichten via social media te delen en linkt u door naar interessante websites.
Ga direct naar de uitgave door onderstaande QR-code te scannen.

zorgen voor een veilige woon- en leefomgeving (o.a.
overlast, verloedering, geweld op straat) en veilige
‘bedrijvigheid’ (zoals veiligheid van bedrijventerreinen
en winkelcentra). Maar ook bij het bewaken van
ieders veiligheid tijdens evenementen of uitgaan,
waarbij specifieke aandacht geldt voor alcoholbeleid.
Ook zullen wij extra aandacht besteden aan ‘jeugd en
veiligheid’: aan risicojongeren & gedragsproblemen,
het voorkomen van radicalisering, jeugdgroepen die
overlast veroorzaken etc.
In deze VEILIGHEIDSKRANT kunt u lezen over
verschillende veiligheidsonderwerpen. Ik hoop
oprecht dat u hierdoor geïnspireerd raakt om ook
persoonlijk bij te dragen aan de veiligheid binnen
onze mooie gemeente: uw eigen veiligheid, maar ook
de algemene veiligheid. Bijvoorbeeld door u actief
aan te melden bij Burgernet of samen met uw straat
of buurt aan buurtpreventie te doen door een
WhatsApp-groep te starten: met als gezamenlijk doel
een veilig en leefbaar woonklimaat.
In deze krant leest u met name over onderwerpen die
uw dagelijkse leven (kunnen) betreffen. Op de laatste
pagina staat een handig overzicht met telefoonnummers van instanties die van hulp kunnen zijn indien dat
nodig is.
Jos Penninx
burgemeester Gemeente Voorst
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Aandacht voor veilige
evenementen
Veilige evenementen zijn in het belang van iedereen. Bezoekers willen ongestoord kunnen
genieten. En moeten er vanuit kunnen gaan dat een evenement dat zij bezoeken veilig is
(georganiseerd). Omwonenden hebben andere belangen: zij willen geen overlast van een
evenement ervaren, maar uiteraard willen zij ook dat het evenement goed is georganiseerd:
en veilig is. Ook ondernemers uit de omgeving van het evenement willen niet met overlast of
onveilige situaties geconfronteerd worden. De organisator van het evenement daarentegen
heeft weer een ander (commercieel) belang: hij/zij wil een mooi en aantrekkelijk evenement
organiseren.
Het organiseren van een evenement brengt dus o.a.
verantwoordelijkheden met zich mee op het gebied van
veiligheid en gezondheid. De politie, de brandweer en
medische diensten hebben ook belang bij veilige
evenementen: vanuit hun kerntaak op het gebied van
veiligheid en gezondheid. De gemeente ziet hierop toe,
stelt grenzen en handhaaft deze grenzen.
De Gemeente Voorst wil binnen duidelijke kaders
aantrekkelijk zijn voor evenementen, maar anderzijds de
overlast beperken door duidelijkheid te scheppen naar
de betrokken organisaties en haar inwoners.

Het uitgangspunt van de gemeente daarbij is dat er een
evenwicht is tussen de impact van de evenementen en
de acceptatie van de bewoners. De gemeente Voorst is
hiervoor verantwoordelijk en regelt dit zo goed als
mogelijk is (via Evenementenbeleid).
De wettelijke kaders voor evenementen zijn voornamelijk te vinden in de zogeheten Algemene Plaatselijke
Verordening (= APV). Dit betekent overigens niet dat dit
de enige wettelijke regeling is die van toepassing is.
Daarnaast zijn er nog diverse wet- en regelgeving en
richtlijnen van toepassing op evenementen. Op basis

van artikel 2.2.2 van de Algemene plaatselijke verordening (APV) is het verboden zonder vergunning van de
burgemeester een evenement te organiseren. In artikel
2.2.1 van de Algemene plaatselijke verordening (APV)
van de gemeente Voorst wordt een evenement
gedefinieerd: “elk voor publiek toegankelijke verrichting
van vermaak”. Daarbij wordt tevens als evenement
gezien: een herdenkingsplechtigheid, braderie, een
feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg,
optocht niet zijnde een betoging.
Wanneer een feest al dan niet besloten “op of aan
de weg” plaatsvindt, is dit een zogeheten ‘vergunningsplichtige activiteit’ omdat het plaatsvindt op
voor publiek toegankelijk gebied. Het feit dat een
feest besloten is, dus niet voor publiek toegankelijk,
doet daar niet aan af. Wanneer een feest een
“besloten” karakter heeft maar er publiekelijk
kaarten worden verkocht of reclame wordt gemaakt,
is er tevens sprake van een evenement in de zin van
de APV.

Belangrijke contactgegevens gemeente Voorst
Gemeente Voorst
Bezoekadres: H.W. Iordensweg 17, 7391 KA Twello
Postadres: Postbus 9000, 7390 HA Twello
Telefoonnummer: (0571) 27 99 11 of (14) 0571
Faxnummer: (0571) 27 43 85
E-mail: gemeente@voorst.nl
WhatsApp: (06) 21 65 44 44
Meldingen openbare ruimte gemeente Voorst:
Bij calamiteiten (spoed) kunt u 24 uur per dag bellen met telefoonnummer
(0571) 27 93 97. Indien geen spoed melden via:
www.verbeterdebuurt.nl/twello
Social media
Twitter: https://twitter.com/gemeente_Voorst
Facebook: https://www.facebook.com/gemeentevoorst
Brandweer
Algemeen alarmnummer bij spoedgevallen: 112
Politie
Algemeen alarmnummer bij spoedgevallen: 112
Bij geen spoed: (0900) 8844 (lokaal tarief)
Doven en slechthorenden spoed: (0900) 8112
Meld Misdaad Anoniem: (0800) 70 00

Ambulance
Algemeen alarmnummer bij spoedgevallen: 112
Huisartsenposten (buiten openingstijden eigen huisartsenpraktijk)
Apeldoorn: (0900) 6009 000
Deventer: (0570) 501 777
Zutphen: (0900) 200 9000
Ziekenhuizen
Apeldoorn: (055) 581 8181
Deventer: (0570) 535 353
Zutphen: (0575) 592 592
Nutsbedrijven
Storingsnummer gas en stroom: (0800) 9009
Storingsnummer water (Vitens): (0800) 0359
Overig
Veilig thuis (kindermishandeling en/of huiselijk geweld) (0800) 2000
Maatschappelijk Netwerk Voorst (0571) 74 51 11
(op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur)
Centrum voor Jeugd en Gezin (0571) 74 51 50 (ma t/m do 08.30 - 12.00 uur)
GGD Stedendriehoek
(0570) 66 46 64
Dierenambulance
(0900) 9991999
Dieren in nood
114

