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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad
‘Duimen voor de dorpen, onderzoek naar de vitaliteit van de 
dorpen Klarenbeek, Terwolde, Teuge en Voorst’

De Rekenkamercommissie Voorst heeft dit rapport aangeboden aan de gemeenteraad en het 
college van burgemeester en wethouders. 
Onderzocht is:
■ Wat zijn in de ogen van de inwoners de belangrijkste kenmerken van hun dorp?
■ Welke opgaven zien de inwoners voor een vitaal dorp in de toekomst?
■ Welke rol heeft de samenleving hier zelf in?
■ Hoe kan de gemeente(raad) in beleid en uitvoering effectief en efficiënt op die opgaven en de 

rol van de samenleving aansluiten?

Het rapport met bijlagen vindt u op:
voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/werkwijze/rekenkamercommissie/
onderzoeksrapporten

De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad
De rekenkamercommissie helpt de gemeenteraad vooral bij zijn controlerende taak, maar ook 
bij het nadenken over toekomstig beleid van de gemeente. Het doel van de rekenkamercommis-
sie is om er aan bij te dragen dat de gemeente effectiever en efficiënter gaat werken. De reken-
kamercommissie kiest zelf haar onderzoeksonderwerpen.

Vragen? 
Neem contact op met Dini Vriezekolk, secretaris: d.vriezekolk@voorst.nl , 06-25 47 13 94.

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst? 

In verband met de richtlijnen rond het corona virus kunt u alleen telefonisch of per e-mail contact 
zoeken met raadsleden en raadsfracties.

De raadsfracties
De contactgegevens zijn: voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling 
■ Robert Bosch, fractievoorzitter Gemeente Belangen, r.bosch@voorst.nl / 06-55 53 21 13
■ Gerrit Schimmel, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, g.schimmel@voorst.nl / 06-22 37 82 24
■ Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, b.visser@voorst.nl / 06-53 87 71 61
■ Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA, b.vandezedde@voorst.nl / 06-53 67 85 62
■ Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, p.jonkman@voorst.nl 
■ Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, a.jansen@voorst.nl / 06-50 66 66 01
■ Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann, m.suelmann@voorst.nl / 06-37 31 54 22

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

Vergaderingen·
De vergaderingen van de raad tot en met 6 april zijn vervallen. De fractievoorzitters beraden zich 
wanneer en op welke wijze de vergaderingen van de raad tot 1 juni plaatsvinden. Houd ook 
voorst.nl in de gaten.

E-mail service raadsstukken
Wilt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken? Stuur een e-mail naar 
raad@voorst.nl . U ontvangt dan bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en 
raadsvergaderingen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken. 

Vragen?
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de raadsgriffier, Bernadette Jansen: 0571-27 92 17 
of de locogriffier, Dini Vriezekolk: 0571-27 93 87.

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Bekijk de Concept RES
Nederland werkt aan de productie 
van schone energie. Om te begin-
nen met zon en wind. Dat gaat grote 
invloed hebben op ons leven en op 
onze leefomgeving. Ook hier bij ons, 
in de Cleantech Regio. Inwoners, be-
drijven en maatschappelijke organi-
saties van zeven gemeenten in de 
Cleantech Regio werken samen om 
dit mogelijk te maken. Zij hebben 
samen de Regionale Energie Stra-
tegie (RES) gemaakt. In die strategie 
staat beschreven hoeveel zon- en 
windenergie de Cleantech Regio in 
de periode tot 2030 wil realiseren. 
En welke mogelijkheden er zijn voor 
zon- en windenergie na 2030. De 
inwoners van de Cleantech Regio 
kunnen vanaf nu de Concept RES in-
zien op cleantechregio.nl/res. En de 
inwoners kunnen zich verdiepen in 
het proces en het resultaat tot nu toe. 
Alle geplande activiteiten om hier-
over in gesprek te gaan zijn voorlopig 
echter stil gevallen.

RES Cleantech Regio
De Cleantech Regio is een samenwer-
kingsverband van acht gemeenten, 
ondernemers en onderwijs in onze 
regio. Voor de RES is in de Clean-
tech Regio samengewerkt door ge-
meenten Apeldoorn, Brummen, Epe, 
Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, 
provincie Gelderland, Waterschap 
Vallei & Veluwe, Waterschap Rijn & 
IJssel, netbeheerder Liander en de 
Strategische Board van de Cleantech 
Regio. Gemeente Deventer doet mee 
in de Regionale Energie Strategie 
West-Overijssel.

Gesprekken met raden en 
inwoners in onze regio
De komende weken waren raads- en 
inwonersbijeenkomsten gepland om 
reacties op de Concept-RES in de sa-
menleving op te halen. Ondertussen 
hebben we echter te maken met een 
crisis van ongekende omvang. We 
maken ons zorgen over de volksge-
zondheid en de gevolgen van het co-
ronavirus in onze samenleving. Alle 
overheden en de samenleving zijn nu 
vooral druk om de meest belangrijke 
voorzieningen zo goed mogelijk in 
stand te houden. Dit betekent dat de 
gesprekken met raden en inwoners 
georganiseerd worden op het mo-
ment dat dit weer veilig mogelijk is. 
De Cleantech Regio brengt de Con-
cept RES nu naar buiten omdat open-
baarheid in dit proces belangrijk is. 
De besluitvorming over de concept-
RES vindt op een later moment plaats 
als normaal sociaal verkeer weer vei-
lig mogelijk is.

Duurzame samenleving in 
een duurzaam landschap
Een Regionale Energie Strategie ma-
ken is zeker geen eenvoudige opga-
ve. Want we leven bij ons in de regio 
in een heel mooi stukje Nederland. 

Daar moeten we voorzichtig mee 
om gaan. En tegelijkertijd weten we 
dat er geen andere weg is. Want als 
we niets doen aan het klimaat, dan 
doet het klimaat wel iets met ons. 
En met onze mooie omgeving. Bo-
vendien zijn wij de Cleantech Regio. 
Hier werken we hard aan een schone, 
duurzame economie en samenleving, 
in een mooi en duurzaam landschap.

Cleantech bod
In Nederland hebben we afspraken 
gemaakt over duurzame energie in 
het Klimaatakkoord. De 30 regio’s in 
Nederland samen is gevraagd om in 
2030 totaal 35 TWh aan duurzame 
energie op te wekken. TWh is tera-
wattuur, een eenheid voor energie. 
Onze regio is voortvarend aan de 
slag gegaan om te bepalen wat onze 
bijdrage hierin kan zijn. Samen met 
inwoners, natuur- en milieuorgani-
saties, agrariërs, ondernemers, on-
derwijs, groot-grondeigenaren, lo-
kale energie coöperaties, en andere 
belanghebbenden, hebben we input 
opgehaald. Nagedacht en gewerkt 
aan het concept-bod RES. Hierin be-
schrijven we ‘Wat, Waar, Waarom en 
Hoe’, we in de komende jaren met de 
duurzame opwek van zon- en wind-
energie een forse verlaging van CO2 
willen realiseren. Onze regio komt tot 
een eerste bijdrage van ruim 1,2 TWh. 
Deze bijdrage bestaat uit 0,78 TWh 
aan zonne-energie en 0,45 TWh aan 
windenergie. Het concept-bod ge-
tuigt van ambitie en samenwerking.

Het vervolg
De Cleantech Regio deelt nu de 
Concept-RES maar het is nu niet 
mogelijk om deze goed af te stem-
men met volksvertegenwoordigers en 
samenleving. In overleg met het Na-
tionaal Programma RES wordt beke-
ken welke gevolgen het coronavirus 
op het RES-proces heeft. Voorlopig 
houden we er rekening mee dat 1 
juni 2020 als datum voor aanleve-
ring van de Concept-RES niet haal-
baar is. Voorop staat dat onze regio, 
wanneer het weer veilig mogelijk is, 
eerst de gesprekken met volksverte-
genwoordigers en inwoners voert. En 
pas daarna de Concept-RES als vol-
waardig bod van onze regio indient 
bij het Nationaal Programma RES. 

Vraag en antwoord
Voor al uw vragen heeft de Clean-
tech Regio een Q&A, een vraag en 
antwoord, opgesteld. Deze Q&A en 
allerlei andere informatie vindt u op 
het digitaal RES-platform: 
cleantechregio.nl/res  ■



voorstwijzer
De gemeente Voorst geeft dagelijks alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm volledig weer op 
overheid.nl. In de Voorstwijzer leest u als aanvullende service een weekoverzicht van de bekendmakingen/publicaties die wij 
al op overheid.nl hebben geplaatst.

Overzicht
Hieronder leest u het overzicht van de elektronische bekendmakingen/publicaties van maandag 23 maart 2020 tot en met 
vrijdag 27 maart 2020.

Bekendmakingen/
publicaties
Week 14: 01-04-2020

Meer informatie
Wilt u meer weten over een 
bekendmaking/publicatie? Kijk 
dan op overheid.nl en ga naar 
de pagina Bekendmakingen. 
Daar vindt u een zoekfunctie. 

Gaat het om een besluit en bent 
u het niet eens met het besluit? 
In de tekst van de bekendma-
king/publicatie staat of het mo-
gelijk is om een inspraakreactie, 
zienswijze, bezwaarschrift of 
beroepschrift in te dienen. En zo 
ja, tijdens welke periode dit kan.

Ziet u de elektronische bekend-
making/publicatie niet op over-
heid.nl staan? Neem dan gerust 
contact op met de gemeente 
Voorst: 0571-27 99 11. Wij hel-
pen u graag!

Berichten over uw buurt via 
overuwbuurt.overheid.nl
Snel en overzichtelijk alle ontwik-
kelingen in uw buurt volgen of de 
officiële bekendmakingen van de 
gemeente Voorst inzien? Dat is 
mogelijk op overheid.nl en in de 
app van 'Over uw buurt'. 

Op overuwbuurt.overheid.nl 
kunt u zich aanmelden voor een 
e-mailservice of de app downloa-
den. Met enkele stappen schrijft u 
zich in. U ontvangt dan dagelijks 
per e-mail een overzicht van be-
sluiten en andere berichten die on-
der meer gemeenten, provincies 
en waterschappen via overheid.nl 
publiceren. U stelt het type bericht 
in en van welke organisatie u deze 
berichten wilt ontvangen. Daarbij 
is het ook mogelijk een afstand 
ten opzichte van uw adres aan te 
geven. U krijgt dan bericht over de 

actuele locatiegebonden bekend-
makingen/publicaties binnen de 
door u aangegeven afstand. 

WELSTAND
Burgemeester en wethouders 
van Voorst maken het volgende 
bekend:

Door de corona-uitbraak behan-
delen wij bouwplannen zoveel 
mogelijk digitaal. 

De agenda (met daarin de lijst met 
te behandelen bouwplannen) ma-

ken wij bekend op voorst.nl

Volgens artikel 12 van de Wo-
ningwet is deze vergadering 
openbaar. Door de corona-uit-
braak kunt u daar helaas tijde-
lijk niet bij aanwezig zijn. Een 
telefonische toelichting geven 
mag natuurlijk wel.

Houd er als derde belang-
hebbende ook rekening mee 
dat een ingediend bouwplan 
al behandeld kan zijn in een 
welstandsvergadering.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Bekendijk 16A in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
23-03-20

Z-20-02375_2020-19226

Bosweg 12-14 in Klarenbeek 40-jarig jubileum SCK Vrouwen op 20 juni 2020 Vergunning verleend BW-2020-0075

Deventerweg 1 in Voorst Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
24-03-20

Z-20-02287_2020-19502

Door gemeente Voorst Voorster trekker toertocht op 13 juni 2020 van 8-16 uur Melding ontvangen BW-2020-0093

Marktplein in Twello Beweeg -en ontmoetingsmiddag met o.a. voorrondes NK 
Knikkeren op 27 mei 2020 van 13-18 uur

Vergunning verleend BW-2020-0054

Veluwsedijk 1 in Nijbroek Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
24-03-20

Z-20-02210_2020-19508

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en 
Oost-Gelderland 2020

Vastgesteld Z-20-03266_2020-19497

Milieumelding

Zonnenbergstraat 36 in Wilp Realiseren wasplaats en plaatsen dieseltank Melding ontvangen Z-MELD840-2019-001533

Omgevingsvergunning

Burgemeester van der Feltzweg 122 in 
Twello

Bouwen woning met bijgebouw Vergunning verleend SXO-2019-1232

Dalkweg 1 in Klarenbeek Bouwen woning (wijzigingsaanvraag op SXO-2019-0633) Vergunning verleend SXO-2020-0080

Diepenbrockstraat 11 in Twello Bouwen carport Aanvraag ontvangen SXO-2020-0163

Dorpszicht 3, 5, 7, 9 en 11 in Terwolde Bouwen 5 woningen Vergunning verleend (revisie) SXO-2019-0617

Duistervoordseweg 104 in Twello Plaatsen dakopbouw Vergunning verleend SXO-2020-0069

Fluitenkruid 36, 38, 42, 44, 46 en 48 in 
Klarenbeek

Bouwen 6 woningen (fase 3-1) Vergunning verleend (revisie) SXO-2019-1107

H.W. Iordensweg 17 in Twello Kappen 10 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0158

Koningin Wilhelminastraat 21 in Terwolde Plaatsen dakkapel Aanvraag ontvangen SXO-2020-0166

Kruisakkerweg 5 in Twello Werkzaamheden in bestaande kelder rioolgemaal Aanvraag ontvangen SXO-2020-0161

Maarten Tromplaan 57 in Twello Legaliseren schutting Aanvraag ontvangen SXO-2020-0164

Middendijk 49 in Nijbroek Kappen 4 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0157

Rijksstraatweg 182 in Voorst Verbouwen boerderij Aanvraag ontvangen SXO-2020-0159

Sterrenboslaan 10 in Wilp Verbouwen bestaande woon-zorgvoorziening Vergunning verleend SXO-2020-0135

Teugseweg 7A in Teuge Uitbreiden woning en plaatsen dakkapel Vergunning verleend SXO-2020-0118

Voordersteeg 33 in Wilp Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0027

Wassenaer-Obdamstraat 10 in Twello Bouwen overkapping Aanvraag ontvangen SXO-2020-0155

Wilpsedijk 6 in Wilp Verduurzamen en renoveren woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0162

Sloopmelding

Molenstraat 34A in Twello Verwijderen asbesthoudend dakbeschot uit woning Melding ontvangen SXO-2020-0169

Rijksstraatweg 66A in Twello Slopen schuurtje en carport en verwijderen  
asbesthoudende materialen

Melding ontvangen SXO-2020-0167

Verkeersbesluit

Deel van de Broekstraat binnen de  
bebouwde kom in Klarenbeek

Instellen maximum snelheid van 30 km/u Besluit genomen Z-20-02139_2020-13027
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Tijdelijke locatie 1:
Oudbouw Veluws College
Hietweideweg 20
7391 XX  TWELLO 
0571-27 99 11

www.twitter.com/gemeente_voorst WhatsApp: 06 – 21 65 44 44www.facebook.com/gemeentevoorst

Telefonisch bereikbaar op maandag tot en 
met donderdag 08.30-17.00 uur en op vrij-
dag 08.30-14.00 uur.

Burgerzaken is alleen op afspraak geopend 
voor het aanvragen en ophalen van pas-
poort, ID-kaart en rijbewijs en voor het 
aangifte doen van geboorte en overlijden. 

Telefonisch bereikbaar op 
maandag tot en met vrijdag 
08.30-12.30 uur. 

De Frontoffice MNVoorst en CJG Voorst, 
tijdelijk in het gemeentehuis 
(Hietweideweg 20, Twello), 
is alleen op afspraak geopend.

Tijdelijke locatie 2:
Sociaal domein 
Kulturhus
Jachtlustplein 11
7391 BW  TWELLO 
0571-74 51 11

Lintjesregen 2020 op vrijdag 24 april

Het kabinet heeft op 23 maart 
2020 bekendgemaakt dat er tot 
1 juni 2020 geen bijeenkomsten 
en evenementen mogen plaats-
vinden. Dit maakt het definitief 
dat er tot die datum ook geen 
Koninklijke onderscheidingen 
aan inwoners kunnen worden 
uitgereikt. In overleg met het mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties is beslo-
ten dat deze geplande ‘Algemene 
Gelegenheid’ op 24 april aan-
staande op een andere manier 
plaatsheeft:

De namen van de gedecoreer-
den worden, net als in andere 
jaren, in een speciale editie van 
de Staatscourant op 24 april om 
13.00 uur gepubliceerd. Om te 
voorkomen dat inwoners van 
de gemeente Voorst via de me-
dia horen dat zij worden gede-
coreerd, belt burgemeester Jos 
Penninx op 24 april vóór 13.00 
uur de gedecoreerden, met het 
bericht dat het Zijne Majesteit de 
Koning heeft behaagd om hen te 

benoemen in een ridderorde. 

Omdat de daadwerkelijke uit-
reiking van de versierselen he-
laas op 24 april niet plaats kan 
vinden, zoekt de Kanselarij naar 
één gezamenlijk moment later 
dit jaar, waarop alle uitreikin-
gen wel plaatsvinden. Wanneer 
dit is, hangt onder meer af van 
het verloop van het Coronavirus. 
Wij houden u uiteraard over die 
nieuwe datum op de hoogte.

Aubade 2020 maandag 
27 april gaat niet door
Het kabinet heeft op 23 maart 
2020 bekendgemaakt dat er tot 
1 juni 2020 geen bijeenkomsten 
en evenementen mogen plaats-
vinden. Hierdoor gaat de Aubade 
en de ontvangst van de gedeco-
reerden op maandag 27 april 
helaas niet door.

Vragen?
Heeft u vragen hierover? Bel gerust 
met de gemeente Voorst, Arda van 
Vilsteren: 06-25 63 34 66.  ■

Informatie voor ondernemers over het coronavirus

Het coronavirus heeft grote impact 
op het bedrijfsleven. De gemeente wil 
waar mogelijk ondersteuning bieden. 
Op voorst.nl/coronavirus/voor-on-
dernemers vindt u uitgebreide, actu-
ele informatie over regelingen vanuit 
de rijksoverheid en informatie over 
aanvullende regelingen vanuit de ge-
meente Voorst.

Actuele informatie
Het Rijk heeft een aantal regelingen 
vervangen door nieuwe regelingen en 
er zijn een aantal nieuwe regelingen 
opgesteld:
■ Tijdelijke Noodmaatregel Over-

brugging voor Werkbehoud 
(NOW)

■ Compensatieregeling getroffen 
sectoren 

■ Uitstel betaling inkomstenbelas-
ting, vennootschapsbelasting, 
omzet- en loonbelasting

■ Verruiming van de Borgstelling 
MKB-kredieten (BMKB)

■ Verruiming regeling Garantie On-
dernemersfinanciering (GO)

■ Rentekorting kleine ondernemers 
op micorkredieten Qredits

Kijk voor de meest actuele landelijke 
informatie over de inhoud van de re-
gelingen op:
■ Informatie voor ondernemers op 

Rijksoverheid.nl
■ Informatie voor ondernemers 

op KVK.nl
De medewerkers van het coronaloket 
van VNO-NCW (vno-ncw.nl/corona), 
MKB-Nederland (mkb.nl/corona) en 
PZO-ZZP kijken met u welke regelin-
gen voor uw bedrijf van toepassing 
zijn: 0800-21 17. 

Extra tijdelijke ondersteuning 
voor zelfstandigen zonder 
personeel 
Net als bij grote ondernemingen wil 
het kabinet ook ondernemers zonder 

personeel ondersteuning bieden, zo-
dat zij hun bedrijf kunnen voortzet-
ten. Het kabinet komt daarom met 
een tijdelijke voorziening voor ten-
minste 3 maanden voor inkomenson-
dersteuning voor zelfstandig onder-
nemers die tijdelijk in de knel zitten. 
Ondersteuning kan worden aange-
vraagd in de vorm van een aanvullen-
de uitkering voor levensonderhoud, 
voor een lening voor bedrijfskapitaal 
of voor beide. De regeling is geba-
seerd op het Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen (Bbz), maar op punten 
worden de voorwaarden tijdelijk ver-
soepeld. Zie hiervoor rijksoverheid.
nl/onderwerpen/zelfstandigen-zon-
der-personeel-zzp/extra-tijdelijke-
ondersteuning-voor-zzp-ers . Het 
ministerie van SZW bekijkt nog hoe 
dit zo snel en goed mogelijk inge-
voerd kan worden. U kunt ondertus-
sen al wel een aanvraag indienen bij 
het Gros in Apeldoorn: 
hetgros.nl/contactformulier. Het 
GROS voert deze regeling name-
lijk uit. De aanvragen worden met 
de grootste spoed behandeld en 
waar nodig worden voorschotten 
uitbetaald. Komt u er niet uit met 
het GROS of ervaart u problemen 
met uw aanvraag? Neem dan gerust 
contact op met Henriëtte Witteveen: 
h.witteveen@voorst.nl , 
0571-27 92 96. 

Overige ondersteuning (niet-
bbz)
Het kan zijn dat u wel als zelfstandige 
activiteiten onderneemt maar toch 
niet voor de inkomensondersteuning 
in aanmerking komt. Dit kan bijvoor-
beeld als voor u niet de voorwaarde 
geldt om ingeschreven te staan bij 
de Kamer van Koophandel of als u 
niet voldoet aan het zogenaamde 
urencriterium (minimaal 1.225 uren 
per jaar werkzaam in eigen bedrijf of 
zelfstandig beroep). Als u niet aan de 

voorwaarden voor de inkomenson-
dersteuning voldoet maar wel door 
het wegvallen van uw zelfstandige 
activiteiten in financiële problemen 
bent geraakt of dreigt te raken ver-
zoeken wij u contact met ons op te 
nemen: via het algemene nummer 
0571 – 27 99 11 of rechtstreeks met 
Henriëtte Witteveen: h.witteveen@
voorst.nl 06 - 52 61 13 24.

Uitstel gemeentelijke 
belastingen
Als gemeente hebben we ook een 
aantal maatregelen getroffen. Zoals 
‘Uitstel van betaling van gemeen-
telijke belastingen’. Het gaat onder 
andere om de OZB, de afvalstof-
fenheffing, de rioolheffing en het 
marktgeld. 
U vraagt uitstel van betaling be-
lastingen aan door te mailen naar 
info@tribuut.nl onder vermelding 
van ‘Corona-uitstel’ bij het onder-
werp. Tribuut behandelt uw verzoek 
dan met voorrang. Beschrijf in uw e-
mailbericht wie u bent en voor welke 
aanslag(en) u het uitstel aanvraagt. 
Voeg als laatste uw contactgegevens 
toe zodat Tribuut, als dat nodig is, 
direct contact met u kan opnemen. 
Tribuut zet de invordering van 3 
maanden stil zodra zij uw verzoek 
ontvangen. Na die tijd kijken zij sa-
men met u welke (maatwerk)oplos-
sing voor u of uw bedrijf noodza-
kelijk is. 
De aanslagen voor de toeristenbe-
lasting en de reclamebelasting wor-
den voorlopig niet verzonden.

Contact
Heeft u vragen of suggesties waar-
mee we het bedrijfsleven kunnen 
ondersteunen, dan horen we dat 
graag. Neem contact op met Ellen 
Dijkman, bedrijfscontactfunctiona-
ris: e.dijkman@voorst.nl , 
0571-27 93 76.  ■

Telefonische openingstijden rond het paasweekend

Het gemeentehuis, CJG Voorst 
(Centrum voor Jeugd en Gezin) en 
Maatschappelijk Netwerk Voorst 
zijn de gehele dag gesloten op 
vrijdag 10 april (Goede Vrijdag) en 
maandag 13 april (2e Paasdag). 

Spoedeisende zaken
Voor aangifte van overlijden kunt 
u telefonisch contact opnemen 
met de gemeente Voorst: Diny 
Boerkamp-Brugman 06-10 80 
94 50 of Sandra van Oosten-van 
Nieuwkasteel 06- 52 42 12 94.

Bij spoedeisende zaken in de 
openbare ruimte (zoals een ge-
vaarlijke wegverzakking, riool-
storing of omgewaaide boom) 

die niet kunnen wachten tot de 
eerstvolgende werkdag, belt u de 
Calamiteitenlijn 0571-27 37 60 
(24 uur per dag). 

Tijdens de feestdagen en bui-
ten de openingstijden zijn Veilig 
Thuis en Spoedeisende Zorg (voor 
jeugd) via de gebruikelijke tele-
foonnummers bereikbaar:
Als er sprake is van drei-
gend geweld: politie 112 of 
Veilig Thuis 0800 -20 00 
Spoedeisende Zorg (voor jeugd) 
0900 – 99 55 599
Spoedeisende hulp bij psy-
chiatrische- en psychosociale 
problemen: via dienstdoende 
huisarts(enpost).  ■

Weekmarkt in Twello neemt voorzorgsmaatregelen

De markt in Twello is vanaf afge-
lopen vrijdag eenrichtingsverkeer. 
Er hangen bordjes bij de ingangen 
om de wandelrichting aan te ge-
ven. Dit is altijd met de klok mee. 
Op deze manier is het gemakke-
lijker om een veilige afstand van 
elkaar te houden. Dit is één van 
de extra voorzorgsmaatregelen in 
verband met het coronavirus. 
Een andere maatregel is het slui-
ten van het openbaar toilet bij de 
markt voor publiek. Deze is vanaf 
aanstaande vrijdag gesloten voor 
publiek. 
En kom zoveel mogelijk alleen 

naar de markt en niet met meer-
dere personen als dit niet nodig is. 
Deze maatregelen komen bovenop 
de al eerder bekende maatregelen:
■ Betaal zoveel mogelijk contact-

loos (met pinpas, smartwatch of 
mobiele telefoon) 

■ Ga niet in groepjes bij elkaar 
staan

■ Eet niets ter plaatse
En de bekende 
hygiënemaatregelen:
■ Blijf thuis als u verkouden bent, 

koorts hebt of griep hebt
■ Gebruik papieren zakdoekjes
■ Nies in uw elleboogg 

Houd voorst.nl in de gaten voor 
eventuele aanvullende actuele in-
formatie over de weekmarkt! ■


