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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Openbare vergadering gemeenteraad
maandag 7 december 
Kijk op voorst.nl voor het tijdstip van aanvang

Digitaal, via livestream te volgen
Op voorst.raadsinformatie.nl kunt u de raadsvergadering live volgen. Klik in de kalender op de raads-
vergadering van 7 december 2020. Daarna klikt u op ‘live’. 
De gemeenteraad debatteert over een onderwerp dat op 30 november in een ronde-tafelgesprek is 
besproken.

Agenda
In deze vergadering wordt gesproken over: 
• Beantwoording schriftelijke vragen van Gemeente Belangen over de Wet gemeenschappelijke 

regelingen [finaal debat]
De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is mogelijk dat de gemeenteraad 
dan nog wijzigingen aanbrengt. 

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor zijn de ronde-tafel-
gesprekken. Deze hebben plaatsgevonden op 30 november 2020. 

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om op voorst.nl direct bij de vergader-
stukken te komen. De vergaderstukken 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 of Postbus 9000, 7390 HA Twello. Twitter: 
@RaadVoorst. 
In verband met de richtlijnen rond het coronavirus kunt u alleen telefonisch of per e-mail contact 
opnemen met raadsleden en raadsfracties.

Vergaderingen
Momenteel vergadert de gemeenteraad afwisselend fysiek en digitaal, afhankelijk van de actuele 
situatie in relatie tot het coronavirus. Houd voorst.nl daarvoor in de gaten.
De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming maakt digitaal vergaderen mogelijk. Via 
voorst.raadsinformatie.nl kunt u de digitale vergaderingen live volgen (beeld + geluid). In de kalender 
kiest u de vergadering van uw keuze. Daarna klikt u op ‘live’.
▪ maandag 7 december  raadsvergadering (digitaal) 
      kijk op voorst.nl voor het tijdstip van aanvang
▪ maandag 14 december 19.30 uur raadsvergadering (digitaal)
▪ maandag 11 januari 19.30 uur ronde-tafelgesprekken
▪ maandag 25 januari 19.30 uur raadsvergadering

Contact met de raadsfracties
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties: 
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
• Veronique Groothuis - Beijer, fractievoorzitter CDA, v.groothuis@voorst.nl / 06-15 49 44 90
• Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, p.jonkman@voorst.nl / 0571-23 82 62
• 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.

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.

Kom alleen naar de markt en doe gericht uw 
boodschappen

Bezoek zoveel mogelijk alleen, 
dus niet in gezelschap, de markt 
in Twello. Deze oproep is noodza-
kelijk vanwege de landelijke toe-
name in het aantal coronabesmet-
tingen. Volg deze oproep in het 
belang van uw eigen gezondheid 
en die van uw medemens.

Eénrichting looproute
Tijdens de vrijdagmarkt in Twello 

moeten bezoekers zich nog steeds 
aan de éénrichting looproute hou-
den. Deze looprichting staat met 
bewegwijzering aangegeven. Op 
deze manier is het gemakkelijker 
om een veilige afstand van elkaar 
te houden.

Veiligheidsmaatregelen
Daarnaast gelden er nog een aan-
tal maatregelen:
▪ Het openbaar toilet is gesloten 

voor publiek.
▪ Eet geen voedsel op het 

marktplein.
▪ Ga niet in groepjes bij elkaar 

staan.
▪ Betaal bij voorkeur met pin-

pas/smartwatch/ of mobiele 
telefoon.

▪ Blijf thuis als u verkouden bent, 
koorts of griep heeft.

▪ Gebruik papieren zakdoekjes, en 
nies in uw elleboog. ■

NL-Alert controlebericht op 7 december

Maandag 7 december rond 12.00 
uur zendt de overheid een NL-
Alert controlebericht uit in heel 
Nederland. Het NL-Alert contro-
lebericht ontvangt u op uw mo-
biele telefoon. Met het NL-Alert 
controlebericht ervaart u hoe het 
is om een NL-Alert te ontvangen. 
Let op: het NL-Alert controlebe-
richt kan luid binnenkomen als 
u een koptelefoon of oordopjes 
gebruikt.

Alleen bij noodsituaties
Een giftige rookwolk. Een terro-
ristische aanslag. Een grote na-
tuurbrand in een wandelgebied. 
Alleen bij noodsituaties waarbij 
direct handelen noodzakelijk is, 
zetten veiligheidsregio’s NL-Alert 
in. Dat is belangrijk, want daar-
door weten Nederlanders dat zij 
alert moeten zijn en in actie moe-
ten komen wanneer zij een NL-
Alert ontvangen. 

Direct handelen
In een NL-Alert staat wat er aan 
de hand is, wat u moet doen en 
waar u meer informatie kunt 
vinden. Negen op de tien Ne-
derlanders gaf in een recent on-
derzoek aan een NL-Alert direct 
na ontvangst te lezen en over te 

gaan tot actie. 

Hoe werkt NL-Alert
U ontvangt NL-Alert op uw mo-
biele telefoon. Daarvoor hoeft u 
niets te doen. Wanneer u een NL-
Alert op uw mobiel ontvangt, laat 
uw telefoon een hard en door-
dringend alarmgeluid horen. Let 
op: NL-Alert kan luid binnenko-
men als u een koptelefoon of oor-
dopjes gebruikt.

NL-Alert is ook steeds meer te 
zien op digitale reclameschermen 
en digitale reisinformatiescher-
men in het openbaar vervoer. 

Ziet u een NL-Alert? Lees meteen 
het bericht, kom in actie en help 
anderen.  ■



voorstwijzer
De gemeente Voorst geeft dagelijks op overheid.nl alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm volledig 
weer. 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 november 2020 tot en met 
vrijdag 27 november 2020.

Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/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 
mogelijk is om een inspraak-
reactie, zienswijze, bezwaar-
schrift of beroepschrift in te 
dienen. En zo ja, tijdens welke 
periode dit kan.

Ziet u de elektronische be-
kendmaking/publicatie niet op  
overheid.nl staan? Neem dan ge-
rust contact op met de gemeente 
Voorst: 0571-27 99 11. Wij helpen 
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 
LET OP: door een landelijke storing 
in de app 'Over uw buurt' komen 

niet alle berichten via deze app 
goed door. Daarom adviseren wij 
u om voorlopig geen gebruik te 
maken van de app 'Over uw buurt'.

Op overuwbuurt.overheid.nl kunt 
u zich aanmelden voor een e-
mailservice. Met enkele stappen 
schrijft u zich in. U ontvangt dan 
dagelijks per e-mail een overzicht 
van besluiten en andere berich-
ten die onder meer gemeenten, 
provincies en waterschappen via  
overheid.nl publiceren. U stelt het 
type bericht in en van welke organi-
satie u deze berichten wilt ontvan-

gen. Daarbij is het ook mogelijk een 
afstand ten opzichte van uw adres 
aan te geven. U krijgt dan bericht 
over de actuele locatiegebonden 
bekendmakingen/publicaties bin-
nen 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) maken we op 
voorst.nl bekend.

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

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

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Tiendijkenseweg 4 in Teuge Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend
12/11/20

Z-20-10214_2020-70522

Poll-laan 5 in Voorst Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend
23/11/20

Z-20-10880_2020-71489

Middendijk 81 in Nijbroek Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend
19/11/20

Z-20-10698_2020-71493

Rijksstraatweg 46 in Wilp Plaatsen oliebollenkraam naast winkel van 29 december 
2020 t/m 31 december 2020

Vergunning verleend BW-2020-0147

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord- en 
Oost-Gelderland 18 november 2020

Vastgesteld Z-20-03266_2020-70738

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

H.W. Iordensweg, Noordijkpad en Voorderpad 
in Wilp

Herontwikkelen landgoed Grote Noordijk Ontwerp NL.IMRO.0285.20277-
OW00 

Omgevingsvergunning

Binnenweg 124 in Wilp Gedeeltelijk verhogen dak en plaatsen erker aan voorgevel Vergunning verleend (revisie) SXO-2019-0249

Breestraat 30 in Voorst Plaatsen zonnepanelen Vergunning verleend SXO-2020-0574

Burgemeester van der Feltzweg 84 in Twello Hobbymatig telen van druiven op agrarisch perceel Aanvraag ontvangen SXO-2020-0768

Ganzeboomsland 18 in Twello Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0539

Hengelderweg 1 in Voorst Kappen eikenboom Vergunning verleend SXO-2020-0615

Henkenburgweg 1 in Klarenbeek Uitbreiden woonhuis Aanvraag ontvangen SXO-2020-0767

Houtwalstraat 2 in Wilp Renoveren bestaande hooiberg Aanvraag ontvangen SXO-2020-0756

Kneuterstraat 19 in Wilp Uitbreiden strandpaviljoen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0760

Maarten Tromplaan 2 in Twello Veilig in gebruik hebben pand Ontwerpvergunning SXO-2019-0569

Plan de Schaker Oost II K14 in Twello Bouwen woonhuis Aanvraag ontvangen SXO-2020-0758

Rijksstraatweg 50A in Wilp Realiseren dakterras Vergunning verleend SXO-2020-0623

Rozendaalseweg 20 in Terwolde Bouwen aardappelverkoopschuur Aanvraag ontvangen SXO-2020-0779

van Spiegelstraat 20 in Twello Bouwen bijkeuken en overkapping Vergunning verleend (revisie) SXO-2020-0534

Zwarte Kolkstraat 57A in Wilp Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0754

Sloopmelding

Henri Dunantstraat 40 in Twello Verwijderen asbesthoudende toepassingen Melding ontvangen SXO-2020-0765

Houtwalstraat 2 in Wilp Gedeeltelijk slopen hooiberg Melding ontvangen SXO-2020-0755

Mozartstraat 36 in Twello Verwijderen 4 asbesthoudende golfplaten Melding ontvangen SXO-2020-0766

Kortenaerstraat 17 in Twello Verwijderen asbesthoudende toepassingen Melding ontvangen SXO-2020-0770

Schoolstraat 12 in Wilp Verwijderen asbesthoudende materialen Melding ontvangen SXO-2020-0759

Witte de Withstraat 3 in Twello Verwijderen asbesthoudende toepassingen Melding ontvangen SXO-2020-0771

Groen van Prinstererstraat 4 in Twello Verwijderen asbesthoudende toepassingen Melding ontvangen SXO-2020-0772

Mozartstraat 74 in Twello Verwijderen asbesthoudende toepassingen Melding ontvangen SXO-2020-0773

Bekendmakingen

Week 49: 02-12-2020
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 ‘AAN in het donker!’ 

Goede fietsverlichting is belang-
rijk. Voor de veiligheid van fiet-
sers én andere weggebruikers. 
Gemeente Voorst levert graag 
een positieve bijdrage om de be-
wustwording van goede fietsver-
lichting bij jongeren te verhogen. 
Daarom bezoekt het campagne-
team van ‘AAN in het donker’ de 
gemeente Voorst op donderdag 
3 december van 13.30 uur tot 
16.30 uur bij het Veluws College 
in Twello. Vaste verlichting is de 
norm. Maar als die even niet werkt 
deelt het team gratis oplaadbare 
fietslampjes met USB-kabeltje uit 
aan fietsers. Jongeren die wel met 
verlichting fietsen, maken kans op 
één van de bioscoopbonnen. 
 
Zorg dat je goed zichtbaar 
bent in het donker
Bijna iedereen weet dat fietsen 
met licht een stuk veiliger is dan 
zonder. Uit onderzoek blijkt dat 
het risico voor fietsers om in het 
donker slachtoffer te worden van 

een ongeval met zeker 20% af-
neemt bij goed werkende fiets-
verlichting. Gelukkig fietsen er 
steeds meer mensen met fiets-
verlichting. Maar vooral onder de 
jongeren kan dit beter. Van de 
jongeren tussen de 12 en 24 jaar 
maakt slechts de helft gebruik 
van werkende fietsverlichting. 
Jongeren tussen de 12 en 18 jaar 
hebben vaak wel fietsverlich-
ting, maar doen deze niet aan. 
De jongeren tussen de 18 en 24 
jaar hebben vaak geen werkende 
verlichting, repareren de ver-
lichting niet en nemen ook geen 
vervangende verlichting mee.  

Verlichting aan, juist nu
Nu het weer vroeger en langer 
donker is, is het belangrijk om 
extra aandacht aan het belang van 
goede fietsverlichting te schen-
ken. Want zichtbaar zijn in het 
verkeer is belangrijk voor je ei-
gen veiligheid, maar ook die van 
een ander. 

Coronaproof
Deze actie wordt volgens de RI-
VM-richtlijnen en kabinetsmaat-
regelen georganiseerd. De 1,5 
meter regel wordt gewaarborgd 
en de campagneleden dragen 
mondkapjes. Deelnemers wor-
den erop gewezen de regels in 
acht te nemen. Alle middelen 
zijn coronaproof gemaakt om 
het hygiënische gebruik ervan 
te kunnen garanderen.

AAN in het donker
De campagne wordt uitgevoerd 
door Bureau Kragten, SMILE 
Promotions en SHIFT gedrags-
verandering in opdracht van het 
Regionaal Orgaan Verkeersvei-
ligheid (ROV) Oost-Nederland. 
Na de actie worden de (tijdelijke) 
tags van de ANWB op de grond 
gespoten met de boodschap 
‘Zet je licht aan!’. Zo herinneren 
we fietsers ook na de actie aan 
het voeren van goede fietsver-
lichting.  ■

Bezoek het gemeentehuis
alleen op afspraak
Maak eerst een afspraak online op voorst.nl
of telefonisch via 0571 - 27 99 11.

Veel producten kunt u online regelen op voorst.nl

Regel het
online op

voorst.nl

Zorgverzekering voor inwoners met een laag 
inkomen
Inwoners van de gemeente Voorst 
met een netto inkomen tot 125% 
van de bijstandsnorm kunnen 
in aanmerking komen voor de 
Gemeentepolis. Deze collec-
tieve zorgverzekering heeft de 
gemeente met Salland Zorgver-
zekeringen afgesloten. De Ge-
meentepolis biedt aantrekkelijke 
voordelen. Via gezondverzekerd.
nl/voorst kunt u de premie bere-
kenen en u aanmelden.

Voordelen en vergoedingen 
van de Gemeentepolis
De Gemeentepolis heeft meerdere 
voordelen:
▪ Een zorgverzekering met extra 

ruime vergoedingen.
▪ Geen eigen risico.
▪ De gemeente Voorst betaalt 

mee aan uw zorgverzekering.
▪ U hoeft bijna niets voor te 

schieten; vrijwel alle rekeningen 
gaan rechtstreeks naar Salland 
Zorgverzekeringen.

▪ Kinderen tot 18 jaar zijn gratis 
meeverzekerd voor de basis-
verzekering. Ook voor de uit-
gebreide aanvullende en tand-
artsverzekering als u deze heeft 
afgesloten. 

Daarnaast biedt de Gemeentepo-
lis extra vergoedingen:
▪ Vijf extra behandelingen alge-

mene fysiotherapie en oefen-
therapie per kalenderjaar.

▪ Maximaal € 75 extra vergoe-
ding van de kosten voor brillen 
en lenzen per 2 kalenderjaren.

▪ Voor mondzorg een aanvul-
ling tot maximaal € 250,- per 
kalenderjaar. 

Stap over voor 1 januari
Komt u in aanmerking? Stap dan 
over voor 1 januari 2021. Sal-
land Zorgverzekeringen zegt 
uw huidige zorgverzekering 
automatisch voor u op. Lopen-
de machtigingen bij uw hui-
dige zorgverzekeraar worden 
overgenomen.

Meer informatie en 
aanmelden
Kijk op gezondverzekerd.nl/
voorst voor meer informatie, de 
premieberekening en om u aan 
te melden. Wilt u weten of u in 
aanmerking komt voor de Ge-
meentepolis? Neem dan contact 
op met de gemeente Voorst, Eva 
van Dijk: 0571-27 92 81. ■

We helpen u graag, maak wel eerst online 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. 
Online en telefonisch zijn we ge-
woon bereikbaar. Maak eerst on-
line een afspraak op voorst.nl of 
telefonisch om langs te komen. 

Zonder afspraak naar het ge-
meentehuis gaan heeft geen zin. 
De medewerkers mogen u dan niet 
helpen. 

Regel het online op voorst.nl
Veel producten kunt u online op 
voorst.nl regelen. Bijvoorbeeld een 
uittreksel Basisregistratie of uw 
verhuizing. Verloopt uw product 
binnen twee weken? Of is het ab-
soluut noodzakelijk dat u in per-
soon langskomt om een product 
aan te vragen? Maak dan eerst on-
line op voorst.nl of telefonisch een 
afspraak met ons. 

Frontoffice CJG en MN-
Voorst
Ook de frontoffice van het Maat-
schappelijk Netwerk Voorst (MN-
Voorst) en het Centrum voor Jeugd 

en Gezin (CJG) in het Kulturhus is 
alleen op afspraak geopend. Bel 
eerst als u langs wilt komen. Zon-
der afspraak naar het Kulturhus 
gaan heeft geen zin, omdat de 
medewerkers u dan niet mogen 
helpen. De frontoffice is telefo-
nisch gewoon bereikbaar. 

Heeft u een vraag aan de gemeen-
te? Regel het online op voorst.nl 
Wilt u langskomen? Maak eerst een 
afspraak op voorst.nl of bel 
0571-27 99 11.

Heeft u een vraag aan het MNV? 
Bel de frontoffice MNV: 
0571-74 51 11

Heeft u een vraag aan het CJG?  
Bel de frontoffice CJG: 
0571-74 51 50  ■

Supermarkten mogen tijdelijk ’s nachts laden en lossen

De supermarkten in de gemeente 
Voorst krijgen tijdelijk meer mo-
gelijkheden om hun winkels te 
bevoorraden. De sowieso drukke 
decembermaand is dit jaar anders 
dan anders. Mensen gaan vrijwel 
niet op vakantie en de horeca is 
vooralsnog gesloten. Het is dus 
waarschijnlijk dat de drukte in de 
supermarkten extra zal toenemen. 
Daarom hebben de supermarkten 
om een verruiming van de ven-

stertijden gevraagd. Dit bete-
kent dat de vrachtwagens ook ’s 
nachts mogen laden en lossen in 
de maand december. Dit is nodig 
om de voedselvoorziening op peil 
te houden, met gevulde winkel-
schappen, De nachtelijke bevoor-
rading in december kan (geluids)
overlast geven voor omwonenden. 
Dit is een tijdelijke toestemming, 
in uitzonderlijke omstandigheden, 
die alleen voor de drukke maand 

december geldt. 

Kom alleen winkelen
Alle winkels in de gemeente Voorst 
mogen 7 dagen per week geopend 
zijn tussen 06.00 uur en 22.00 
uur. Dit biedt ruimte om klanten 
zoveel mogelijk te spreiden over 
de uren en de dagen van de week. 
Voor klanten blijft de oproep gel-
den: kom alleen en houd afstand 
van andere klanten.  ■

Parkeren bij het gemeentehuis

Heeft u een afspraak gemaakt 
en komt u met de auto naar het 
gemeentehuis? Maak dan alleen 
gebruik van de parkeerruimte bij 

het gemeentehuis die voor be-
zoekers gereserveerd is. Deze 
parkeermogelijkheden staan 
met borden aangegeven: 

▪ parkeerruimte dicht bij het ge-
bouw aan de achterzijde,

▪ parkeerruimte aan de zijkant 
van het gebouw. 

Als u Jupiter 2  in Twello in-
voert in uw navigatie, dan komt 
u vanzelf bij de parkeerruimte 
van het gemeentehuis uit. Het 
is niet toegestaan om uw auto 
bij aangrenzende bedrijven te 
parkeren. ■



voorstwijzer

■ 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. 

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

KLASS: ondersteuning door een bekend gezicht 

Op 1 december is het Maatschap-
pelijk Netwerk Voorst (MNV), na 
een intensieve periode van voor-
bereiding, gestart met KLASS. 
KLASS is een project voor inwo-
ners die graag ondersteuning 
krijgen van iemand die ze ken-
nen. Als deze inwoners het zelf 
even niet meer weten, dan krijgen 
zij hulp om zelf weer de touw-

tjes in handen te nemen. Inwo-
ners die deelnemen, ontvangen 
ondersteuning bij het versterken 
van hun zelfregie, hun krachten, 
hun contacten en hun motivatie. 
En als hulp nodig is, dan wordt 
dit geregeld. Het project KLASS is 
met extra financiële middelen van 
het ministerie van VWS mogelijk 
gemaakt. 

Complexe samenleving
De maatschappij wordt diverser, 
ontwikkelingen gaan snel en veel 
zaken worden steeds ingewikkel-
der. Het is niet voor iedereen even 
gemakkelijk om mee te bewegen in 
onze complexe samenleving. Ver-
schillende regelingen waar mensen 
mee te maken krijgen zijn de afge-
lopen jaren ingrijpend veranderd. 

Dat is lastig. De verwachting is dat 
als mensen hulp nodig hebben, zij 
dit zelf, tijdig regelen. Maar dit is 
niet voor iedereen even gemakkelijk. 

Bent u, of kent u, iemand 
die ondersteuning kan 
gebruiken?
Bent u zelf iemand die wel onder-
steuning kan gebruiken? Of kent u 

iemand waarvan u denkt dat die-
gene met ondersteuning geholpen 
kan worden? Laat het ons weten, 
en stuur een e-mail naar KLASS@
mnvoorst.nl 

Heeft u vragen of wilt u meer infor-
matie over KLASS? Kijk dan op mn-
voorst.nl of bel de Frontoffice van 
het MNV.  ■


