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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad
Openbare vergadering gemeenteraad 
maandag 6 juli 19.30 uur
Let op: tijdelijk alleen digitaal! 

U kunt de raadsvergadering live in beeld en geluid op voorst.raadsinformatie.nl 
volgen. Klik in de kalender op de raadsvergadering van 6 juli 2020 en daarna op 
de knop ‘Live’. 

De gemeenteraad debatteert over onderwerpen, die in de meeste gevallen eerder 
in de ronde-tafelgesprekken besproken zijn.  In deze vergadering wordt gespro-
ken over: 
■ Bestemmingsplan Lage Kamp 5, 11, 13 en 17, Kolkweg 19B en Dorpsstraat 36, 

Terwolde [besluit]
■ Eerste wijziging van de Legesverordening Voorst 2020 [besluit]
■ Verantwoording fractiebijdragen 2019 [besluit]
■ Controleprotocol en normenkader 2020 [besluit]
■ Verslag ronde-tafelgesprekken 29 juni 2020 [besluit]
■ Bestemmingsplan Wellness & Hotel Thermen Bussloo [finaal debat]
■ Regiovisie Aanpak huiselijk geweld 2020 t/m 2023 [finaal debat]
■ Aankoop Kruisvoorderweg 9 in Twello [finaal debat; voorhangprocedure]
■ Regionale transitie voedsel, landbouw en landschap [voorhangprocedure; finaal 

debat]
■ Vierde monitor Voorst onder de Loep [finaal debat]
■ Financiële regeling duurzaamheid [finaal debat]

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 onderwer-
pen waarover het finale debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp wordt 
gevonden. 

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt 
u de ronde-tafelgesprek ken gebruiken. Deze worden meestal twee weken voor de 
raadsvergadering gehouden.

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct op 
voorst.nl bij de vergaderstukken te komen. Deze staan ook op 
voorst.raadsinformatie.nl en in de (gratis) app Politiek Portaal 
Publieksapplicatie.

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?    
Om uw stem te laten horen kunt u de raadsleden 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. 
In verband met de richtlijnen rond het coronavirus is het alleen mogelijk om 
telefonisch of per e-mail contact op te nemen met raadsleden en raadsfracties.

Vergaderingen
Momenteel vergadert de gemeenteraad digitaal, de ‘Tijdelijke wet digitale beraad-
slaging en besluitvorming’ maakt dit mogelijk. Deze vergadering kunt u live volgen 
in beeld en geluid op voorst.raadsinformatie.nl, klik in de kalender op de datum 
en daarna op de knop ‘Live’. Houd voorst.nl in de gaten voor actuele informatie.

maandag 6 juli 19.30 uur  raadsvergadering
maandag 7 september 19.30 uur ronde-tafelgesprekken
maandag 21 september 19.30 uur raadsvergadering

De raadsfracties
Contactgegevens: voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling:
■ Robert Bosch, fractievoorzitter Gemeente Belangen, via r.bosch@voorst.nl  / 
 06-55 53 21 13
■ Gerrit Schimmel, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, via g.schimmel@voorst.nl / 

06-22 37 82 24
■ Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, via b.visser@voorst.nl / 
 06-53 87 71 61
■ Veronique Groothuis - Beijer, fractievoorzitter CDA, via v.groothuis@voorst.nl  / 

06-15 49 44 90
■ Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, via p.jonkman@voorst.nl 
■ Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, via a.jansen@voorst.nl / 06-50 66 66 01
■ Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann,  via m.suelmann@voorst.nl / 

06-37 31 54 22

Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer infor-
matie over de raadsleden.

E-mail service raadsstukken
Wilt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken? Stuur een e-mail naar 
raad@voorst.nl dan ontvangt u 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.

Bezoek het gemeentehuis
alleen na telefonische afspraak
Bel ons eerst als u langs wilt komen, dan plannen
we een afspraak met u.

Veel producten kunt u ook online regelen op voorst.nl

Bel voor een
afspraak:

0571 - 27 99 11

Wegafsluiting spoorwegovergangen Klarenbeek 

We helpen u graag, maak wel eerst een afspraak
Onze openingstijden zijn anders en we werken alleen op afspraak 

De openingstijden van het ge-
meentehuis zijn aangepast. We 
zijn alleen op afspraak geopend. 
Dit is nodig om verspreiding van 
het coronavirus te voorkomen. 
Telefonisch zijn we gewoon be-
reikbaar. Bel ons eerst als u 
langs wilt komen, zodat we een 
afspraak kunnen maken. Zonder 
afspraak naar het gemeentehuis 
gaan heeft geen zin. De mede-
werkers mogen u dan niet helpen. 

Regel het online op 
voorst.nl
Veel producten kunt u online 

op voorst.nl regelen. Verloopt 
uw product binnen twee weken? 
Of is het absoluut noodzakelijk 
dat u in persoon langskomt 
om een product aan te vragen? 
Maak dan eerst telefonisch een 
afspraak met ons. We maken 
dan ook meteen een afspraak 
met u voor het ophalen van het 
document. 

Frontoffice CJG en MN-
Voorst
De frontoffice in het Kulturhus 
is nu gesloten. De collega’s van 
het Maatschappelijk Netwerk 

Voorst (MNVoorst) en het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
werken sinds 23 maart vanuit 
het gemeentehuis aan de Hiet-
weideweg 20. Zo houden we één 
locatie draaiend en houden we 
onze dienstverlening op peil. 
Heeft u een vraag aan de ge-
meente, het CJG of het MNV? Bel 
dan met een van onze nummers. 
Algemeen telefoonnummer ge-
meente Voorst: 0571 27 99 11
Telefoonnummer frontoffice 
MNV: 0571 74 51 11
Telefoonnummer frontoffice 
CJG: 0571 74 51 50  ■

In de nacht van donderdag 16 
juli op vrijdag 17 juli 2020 zijn 
de spoorwegovergangen in de 
Landweg en de Oudhuizerstraat 
in Klarenbeek van 0.15 uur tot 
05.30 uur afgesloten voor alle 
verkeer. Stukton gaat in opdracht 
van ProRail B.V. onderhouds-
werkzaamheden uitvoeren aan 
beide spoorwegovergangen. 

Omleiding
Het doorgaande verkeer op de 
Landweg en de Oudhuizer-

straat wordt omgeleid via de 
Watergatstraat, Lange Klaren-
beeksweg, Hooistraat, Enkweg, 
Gravenstraat, Polveensweg, en 
Kopermolenweg. 

Meer informatie
Wilt u als omwonende op de 
hoogte gehouden worden over de 
werkzaamheden aan het spoor? 
Via prorail.nl/omwonenden/
check-het-spoorwerk-in-uw-
buurt kunt u zich hiervoor aan-
melden.  ■
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Op 12 juni is er voor het eerst sinds de invoering van de corona-
maatregelen weer grof vuil opgehaald. Er was grote belangstelling 
voor deze eerste grof vuilinzameling na de tijdelijke stop, ruim 70 
aanmeldingen. De inzameling is uitgevoerd door Circulus-Berkel. 

Vrijdag 3 juli weer grof vuil en grof groen inzameling
Op vrijdag 3 juli is er weer een grof vuil en grof groen inzameling 
in de gemeente Voorst. En daarna weer elke vier weken. 

Aanmelden
Wilt u dat het grof vuil of grof groen bij u opgehaald wordt? Meldt 
u dan uiterlijk 2 juli om 9.30 uur aan. Kijk op voorst.nl en zoek 
op ‘grof vuil’. Het is eventueel ook mogelijk om uw aanmelding 
persoonlijk, na telefonische afspraak, bij de gemeentebalie te doen 
en te betalen. Maak hiervoor wel eerst een telefonische afspraak. 
Alleen vooraf aangemeld afval wordt meegenomen. De kosten 
voor grof vuil zijn € 15 per m3. De kosten voor grof groen zijn € 
12,50 per m3.

Andere mogelijkheden
Herbruikbare spullen kunt u gratis laten ophalen door De Kringloop 
Twello (0571-26 01 83). Ook matrassen zonder vlekken. In de af-
gelopen periode was De Kringloop extra kritisch in het accepteren 
van spullen. Dit was noodzakelijk vanwege het grote aanbod en de 
geringe verkoop. Ondertussen is alles weer wat meer als vanouds.
Alle apparaten met een stekker (zowel werkend als defect) worden 
gratis opgehaald door De Kringloop. . 
U kunt afval ook zelf wegbrengen naar een van de recyclepleinen 
van Circulus Berkel. U heeft hiervoor geen milieupas nodig. Wel 
kan om uw legitimatie worden gevraagd. Sommige afvalstromen 
zijn gratis: bijvoorbeeld hard plastic (zoals tuinstoelen), metaal, 
piepschuim en elektrische apparaten. Kijk op: circulus-berkel.nl/
voorst/afvalstromen/.

Meer info: voorst.nl/afval-duurzaamheid-milieu/afval/grofvuil-
en-grofgroen  ■

afvalinformatie Gemeente Voorst maakt vervolgafspraken met Tribuut 

De gemeente Voorst maakt met 
Tribuut vervolgafspraken over het 
weer opstarten van het versturen 
van aanslagen gemeentelijke be-
lastingen aan ondernemers en 
aan niet natuurlijke personen (zo-
als organisaties en verenigingen). 
Als gevolg van de uitbraak van 
de coronacrisis zijn de afgelopen 
drie maanden de gemeentelijke 
belastingen aan ondernemers en 
andere niet natuurlijke personen 
opgeschort. Omdat die termijn 
ten einde loopt, zijn vervolgaf-
spraken nodig.
 
Uitstel
Tribuut voert voor onder andere 
de gemeente Voorst de heffing en 
invordering van gemeentebelas-
tingen uit. Omdat er nu wat meer 
duidelijkheid is over de impact en 

de gevolgen van de crisis heeft het 
college van Burgemeester en Wet-
houders besloten om Tribuut te 
vragen de aanslagoplegging van 
de gecombineerde belastingen 
aan onder andere de onderne-
mers te hervatten. Ondernemers 
maar ook andere belastingschul-
digen die nog steeds niet aan hun 
betalingsverplichtingen kunnen 
voldoen, kunnen echter nog altijd 
bij Tribuut een verzoek indienen 
tot uitstel van betalingen. Tribuut 
verleend ruimhartig uitstel van 
betaling, maar gaat wel met u in 
overleg om een betalingsregeling 
af te spreken.

Marktgeld
Het college heeft ook besloten 
dat het opleggen van de lege-
saanslagen, bijvoorbeeld voor 

de diverse vergunningen, vanaf 
30 juni wordt hervat. Ook wordt 
vanaf die datum weer gestart met 
de aanslagoplegging Marktgeld. 
Tot slot heeft het college besloten 
om eind augustus de aanslagen 
toeristenbelasting te laten verstu-
ren door Tribuut. Over de aansla-
gen reclamebelastingen heeft het 
college nu geen nadere afspraken 
gemaakt. Voor die aanslagen blijft 
gelden dat ze eind oktober wor-
den verstuurd.  ■

Gratis webinar over zonnepanelen op bedrijfsdaken

Op 6 juli verzorgt de Taskforce 
Zonne-energie een gratis webi-
nar over zonnepanelen op be-
drijfsdaken en hoe de SDE++ 
subsidie daarbij kan helpen. 
Bedrijven en instellingen kun-
nen de subsidie aanvragen van 
29 september tot en met 22 ok-
tober. In totaal is er €5 miljard 
beschikbaar.

SDE++ subsidie
De SDE++ subsidie is de opvol-
ger van de oude SDE+ subsidie. 
Bedrijven en instellingen die wil-
len investeren in CO2 reduceren-
de technieken of hernieuwbare-
energieproductie, waaronder 
zonne-energie, kunnen in aan-
merking komen voor de subsidie.

Gratis webinar
Met het webinar wil de Taskforce 
bedrijven en instellingen helpen 
om de eerste stap te maken. 
“Zonnepanelen zijn nog steeds 

een goede manier om het be-
drijfspand te verduurzamen en 
je bespaart direct op de energie-
rekening”, aldus Anne ten Brum-
melhuis van de Taskforce Zonne-
energie. “Met regelingen zoals de 
SDE++ subsidie wordt dit ook 
nog eens heel gunstig gemaakt. 
In het webinar leggen we uit wat 
de eerste stappen zijn om aan de 
slag te gaan met zonne-energie 
en hoe de SDE++ subsidie daar-
bij kan helpen”. Aanmelden kan 
via: www.zon.odveluweijssel.nl/
sde-subsidie/

Klimaatdoelen
Niet alle systemen voor duurza-
me energie zijn al rendabel. Om 
de CO2 uitstoot te verminderen 
en de klimaatdoelen van 2030 
te halen, wil de overheid juist 
het gebruik van deze technieken 
stimuleren. Daarom is de SDE++ 
regeling in het leven geroepen.
Volgens de Taskforce Zonne-

energie is het om de klimaat-
doelen te halen belangrijk dat 
ook grote daken waar mogelijk 
worden voorzien van zonnepa-
nelen. “Er zijn nog steeds veel 
grote daken onbenut. Als Task-
force Zonne-energie helpen we 
bedrijven en instellingen graag 
om in beeld te brengen wat mo-
gelijk is. Zeker in tijd van corona 
vinden we het belangrijk om te 
ontzorgen”.

Nadruk op CO2 reductie
Het grootste verschil in de nieu-
we regeling is de toevoeging van 
CO2-reducerende technologie-
en. Vanaf het najaar van 2020 
worden onder andere aquather-
mie, geothermie en warmtepom-
pen toegevoegd aan de lijst met 
technieken waarvoor subsidie 
ontvangen kan worden. Minis-
ter Wiebes van economische za-
ken en klimaat sluit niet uit dat 
deze lijst in de toekomst verder 
wordt uitgebreid met nieuwe 
technieken.

Taskforce Zonne-energie
De Taskforce Zonne-energie 
van de Omgevingsdienst Velu-
we IJssel is een initiatief van de 
gemeenten Apeldoorn, Epe en 
Voorst. De gemeenten willen 
duurzame energie stimuleren. 
Via de Taskforce Zonne-energie 
kunnen bedrijven en instellingen 
kosteloos advies ontvangen bij 
zonne-energieprojecten.  ■

In de zomervakantie naar het buitenland 

Gaat u komende zomervakantie 
naar het buitenland? Check dan 
de geldigheid van uw reisdocu-
menten. Binnen Europa is een 
geldige identiteitskaart meestal 
voldoende. Buiten Europa heeft 
u een paspoort nodig. 

Maak telefonisch een af-
spraak voor uw aanvraag
Om u in de gelegenheid te 
stellen uw reisdocument aan 
te vragen hebben wij tijdelijk 
onze openingstijden verruimd. 
U kunt nu ook een telefonische 
afspraak maken om op woens-
dag 24 juni, 1 juli, 8 juli en 15 

juli tussen 14.00 en 16.30 een 
paspoort of identiteitskaart aan 
te vragen. Let wel: dit is alleen 
mogelijk als u vooraf hiervoor 
een telefonische afspraak heeft 
gemaakt. Bel voor het plannen 
van uw afspraak 
0571- 27 99 11.

Meer informatie
Op voorst.nl staat onder ‘Pas-
poort en ID’ meer informatie 
over wat u nodig heeft bij de 
aanvraag van een reisdocument. 
Zoals de eisen voor de pasfoto 
en de toestemmingsverklaring 
reisdocument voor kinderen.  ■
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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 22 juni 2020 tot en met vrijdag 
26 juni 2020.

Bekendmakingen/
publicaties
Week 27: 01-07-2020

Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk dan 
op overheid.nl en ga naar de pa-
gina 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 bekendmaking/
publicatie staat of het mogelijk 
is om een inspraakreactie, ziens-
wijze, bezwaarschrift of beroep-
schrift in te dienen. En zo ja, tij-

dens welke periode dit kan.

Ziet u de elektronische bekendma-
king/publicatie niet op overheid.nl 
staan? Neem dan gerust contact op 
met de gemeente Voorst: 0571-27 
99 11. Wij helpen u graag!

Berichten over uw buurt: 
Snel en overzichtelijk alle ontwik-
kelingen in uw buurt volgen of de 
officiële bekendmakingen van de 
gemeente Voorst inzien? Dat is mo-
gelijk op overheid.nl en in de app 

van 'Over uw buurt'. 

Op overuwbuurt.overheid.nl kunt u 
zich aanmelden voor een e-mailser-
vice of de app downloaden. Met en-
kele stappen schrijft u zich in. U ont-
vangt dan dagelijks per e-mail een 
overzicht van besluiten en andere 
berichten die onder meer gemeen-
ten, 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 mo-

gelijk een afstand ten opzichte van 
uw adres aan te geven. U krijgt dan 
bericht over de actuele locatiege-
bonden bekendmakingen/publica-
ties binnen de door u aangegeven 
afstand. 

WELSTAND
Burgemeester en wethouders van 
Voorst maken het volgende bekend:

Door de corona-uitbraak behandelen 
wij bouwplannen zoveel mogelijk di-
gitaal. De agenda (met daarin de lijst 

met te behandelen bouwplannen) 
maken wij bekend op voorst.nl.

Volgens artikel 12 van de Woning-
wet is deze vergadering openbaar. 
Door de corona-uitbraak kunt u 
daar helaas tijdelijk niet bij aan-
wezig zijn. Een telefonische toe-
lichting geven mag natuurlijk wel.

Houd er als derde belanghebbende 
rekening mee dat een ingediend 
bouwplan al behandeld kan zijn in 
een welstandsvergadering.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Blankematerweg 2 in Nijbroek Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend

15-06-20
Z-20-05632_2020-38147

Bruggekampsweg 1 in Klarenbeek Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend
16-06-20

Z-20-05703_2020-38153

Hengelderweg 6 in Voorst Open Veld Dagen voor genodigden van 14 september 
2020 t/m 30 september 2020

Melding ontvangen BW-2020-0100

Molenallee 50 in Wilp (start/eindpunt) Truckersdag op 26 september 2020 Vergunning ingetrokken BW-2020-0033
Polveensweg 13 in Klarenbeek Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend

15-06-20
Z-20-05591_2020-38150

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Rijksstraatweg 182 in Voorst Vestiging schildersbedrijf Ontwerp NL.IMRO.0285.2108-OW00 
Omgevingsvergunning
Bandijk 27A in Terwolde Bouwen recreatiewoning Vergunning verleend SXO-2020-0232
Bonenakker 53 in Twello Bouwen prieel Aanvraag buiten behandeling SXO-2020-0268
Boszegge 13 in Twello Bouwen garage met carport Vergunning verleend SXO-2020-0258
Dernhorstlaan 36 in Twello Bouwen tuinhuis Vergunning verleend SXO-2020-0242
Fluitenkruid 22 in Klarenbeek Bouwen woning Vergunning verleend (revisie) SXO-2019-0261
H.W. Iordensweg 17 in Twello Bouwen installatieruimte/ ijskelder Aanvraag ontvangen SXO-2020-0389
Helena H. Wilkensstraat 42 in Voorst Bouwen carport Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0249
Hessenlaan 13, 15, 17, 19 en Uiverstraat 8, 
10, 12, 14 in Teuge

Bouwen 8 woningen Vergunning verleend SXO-2020-0206

Middendijk 73 in Nijbroek Bouwen werktuigenberging Vergunning verleend SXO-2020-0197
Nieuweweg 4 in Wilp Verleggen inrit Vergunning verleend SXO-2020-0333
Oude Rijksstraatweg 55 in Twello Bouwen schuur Aanvraag ontvangen SXO-2020-0394
Parkelerweg 26 in Twello Plaatsen schutting (wijzigingsaanvraag op SXO-2018-

0706)
Vergunning verleend SXO-2020-0385

Plan de Schaker (kad. VOO S 1028 t/m 1031 
en TLO B 9598 t/m 9617) Twello

Bouwen 24 koopwoningen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0391

Rijksstraatweg 42 in Twello Vervangen raam en deuren Vergunning verleend SXO-2020-0260
Veluwsedijk 33 in Nijbroek Bouwen werktuigenberging (wijzigingsaanvraag op SXO-

2019-0701)
Vergunning verleend SXO-2020-0269

Veluwsedijk 37 in Nijbroek Uitbreiden woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0392
Vermeersweg 50 in Twello Bouwen overkapping Aanvraag ontvangen SXO-2020-0395
Wilpsedijk 6 in Wilp Verduurzamen en renoveren woning Vergunning verleend SXO-2020-0162
Sloopmelding
Molenallee 23 in Wilp Verwijderen asbesthoudende materialen opstallen Melding ontvangen SXO-2020-0363
Oude Deventerweg 2 in Voorst Verwijderen asbesthoudende materialen uit woning Melding ontvangen SXO-2020-0387
Oude Rijksstraatweg 55 in Twello Verwijderen asbesthoudend dak schuurtje Melding ontvangen SXO-2020-0393
Rijksstraatweg 84 in Voorst Verwijderen asbesthoudend dak schuur Melding ontvangen SXO-2020-0396
Winterakoniet 32 in Twello Verwijderen asbesthoudende bloembakken Melding ontvangen SXO-2020-0390
Verkeersbesluit
Raccordement (deel van) in Twello Instellen erf Besluit genomen Z-20-06292_2020-38126

■ Postbus 9000 - 7390 HA Twello ■ 0571 - 27 99 11 / 14 0571 ■ www.voorst.nl ■ gemeente@voorst.nl

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


