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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad
Ronde-tafelgesprek woensdag 3 juni om 19.30 uur 
(let op: tijdelijk alleen digitaal!)

Op woensdag 3 juni 2020 heeft de gemeenteraad weer een ronde-tafelgesprek. 
Dit is eerder aangekondigd in het Voorster Nieuws van 27 mei. In dit gesprek 
vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde onderwerp door 
hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van de 
raadsvergadering over onder andere onderstaande onderwerp op maandag 15 juni 
2020 vanaf 10.00 uur.

U kunt digitaal deelnemen aan een gesprek door u uiterlijk woensdag 3 juni voor 
17.00 uur aan te melden via raad@voorst.nl . De griffie neemt daarna contact met 
u op. U kunt, als u dat liever doet, ook schriftelijk reageren op het geagendeerde 
onderwerp. U stuurt dan een e-mail met uw reactie naar raad@voorst.nl

Alle gesprekken zijn live te volgen (beeld + geluid) via voorst.raadsinformatie.nl

Het volgende onderwerp staat op de agenda: 

Woensdag 3 juni vanaf 19.30 uur

1. Voortgangsbericht 2020
Het voortgangsbericht zorgt in de eerste helft van het jaar voor tussentijdse infor-
matie aan de raad over de actuele ontwikkelingen. Het college ziet aanleiding voor 
concrete bijsturingsvoorstellen van structureel € 461.925 nadelig. Dit komt vooral 
door een lagere verwachte opbrengst leges omgevingsvergunningen (€ 200.000); 
een lagere dividenduitkering van de Bank Nederlandse Gemeenten (€ 186.000) en 
andere kleinere afwijkingen van samen € 75.925 nadelig. In het Voortgangsbericht 
2020 gaat het college uitgebreid in op de huidige coronacrisis. Over wat dit betekent 
voor de financiën van de gemeente bestaat nog veel onduidelijkheid. 

Informatie
Als u met uw smartphone of tabletcomputer de QR-code scant komt u direct bij 
de vergaderstukken. U kunt de stukken ook inzien via voorst.raadsinformatie.nl . 

Via de kalender gaat u dan naar de betreffende vergadering. Het 
ronde-tafelgesprek is hier ook live te volgen (beeld+geluid), klik 
hiervoor op de knop ‘live’. 

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 digitaal, de ‘Tijdelijke wet digitale beraad-
slaging en besluitvorming’ maakt dit mogelijk. U kunt deze vergaderingen live vol-
gen (beeld + geluid) via voorst.raadsinformatie.nl . Houd ook voorst.nl in de gaten. 

woensdag 3 juni 19:30 uur ronde-tafelgesprekken [let op: afwijkende dag]
maandag 15 juni 10.00 uur raadsvergadering [let op: afwijkend aanvangstijdstip]
maandag 22 juni 19.30 uur raadsvergadering

De raadsfracties
De gegevens vindt u op 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 
■ 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.

Buurtactie Energiezuinig Wonen Twello succes

Duurzaam in tijden van lockdown. 
Een primeur! De allereerste on-
line webinar voor de Duurzame 
Buurtactie in Twello is een feit. In 
het voorjaar startte de gemeente 
Voorst een buurtactie energie-
zuinig wonen met als doel de in-
woners van een buurt in Twello 
te helpen bij het besparen van 
energie. De actie is een succes 
gebleken: veel inwoners hebben 
een adviesrapport voor hun wo-
ning aangevraagd. 

Energiezuinig Wonen
De actie begon in het voorjaar. 
Inwoners van Twello ontvingen 
een uitnodiging om zich op te 
geven voor een onderzoek van 
hun woning door het Regionaal 
Energieloket. Uit de aanmeldingen 
zijn vijf woningen geselecteerd. 
Deze dienden als voorbeeld voor 
het type woningen die het meest 
voorkomen in de wijk. De tech-
nisch adviseurs van het Regionaal 
Energieloket hebben op basis van 
deze onderzoeken vijf energiead-
vies rapporten opgesteld.

Digitale Informatieavond
De uitkomsten van deze ener-
gieadvies rapporten zijn afgelo-
pen dinsdagavond gepresenteerd 
tijdens een digitale informatie-
avond. Wethouder Arjen Lagerweij 
gaf een introductie van de Buurt-
actie Energiezuinig Wonen Twello. 
Daarna presenteerde het Regio-
naal Energieloket een stappenplan 
over de belangrijkste stappen die 

uit de adviesrapporten naar voren 
kwamen. In Twello blijkt voor de 
meeste woningen het isoleren van 
de kruipruimte en muren een be-
langrijke oplossing te zijn om de 
gasrekening te verlagen. 

Regionaal Energieloket
Als energieloket van de gemeente 
Voorst helpt het Regionaal Ener-
gieloket woningeigenaren met 
het verduurzamen van de wo-
ning. Door hen te informeren over 
duurzame maatregelen voor de 
woning én collectieve projecten te 
organiseren om samen ook daad-
werkelijk aan de slag te gaan. Het 
Regionaal Energieloket werkt in 
opdracht van de gemeente Voorst. 

Gratis energieadvies 
rapporten 
De energieadvies rapporten zijn 
voor alle inwoners van de ge-
meente Voorst gratis op te vra-
gen via: 
regionaalenergieloket.nl/voorst   ■

Grof vuil en grof groen inzameling

Op vrijdag 12 juni is er weer een 
grof vuil en grof groen inzame-
ling. Uw aanmelding voor deze 
inzameling is mogelijk tot uiterlijk 
donderdag 11 juni 09.30 uur. Kijk 
op voorst.nl voor meer informatie 
om u voor deze inzameling aan 

te melden. 
Inzameling grof vuil: kosten € 15 
per m3. Maximaal 3 m3
Inzameling grof groen: kosten 
€ 12,50 per m3. Maximaal 3 m3

Meer informatie: voorst.nl  ■



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 25 mei 2020 tot en met vrijdag 
29 mei 2020.

Bekendmakingen/
publicaties
Week 23: 03-06-2020

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 mo-
gelijk op overheid.nl en in de app 
van 'Over uw buurt'. 

Op overuwbuurt.overheid.nl kunt 
u zich aanmelden voor een e-mail-
service of de app downloaden. Met 
enkele stappen schrijft u zich in. U 
ontvangt dan dagelijks per e-mail 
een overzicht van besluiten en 
andere berichten die onder meer 
gemeenten, provincies en water-
schappen via overheid.nl publice-
ren. U stelt het type bericht in en 
van welke organisatie u deze be-
richten wilt ontvangen. Daarbij is 
het ook mogelijk een afstand ten 
opzichte van uw adres aan te ge-
ven. 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)  

maken we 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 rekening mee dat 
een ingediend bouwplan al 
behandeld kan zijn in een 
welstandsvergadering.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Teugseweg 8A in Teuge Verkopen verpakt ijs Vergunning verleend BW-2020-0096

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Diverse begrotingen Gemeenschappelijke Regelingen Ontwerp Z-20-04876_2020-28543

Omgevingsvergunning

Bandijk 20A in Terwolde Verbouwen schuur tot woning Vergunning verleend (revisie) SXO-2019-0832

Bottenhoekseweg 4 in Teuge Vernieuwen kapschuur Aanvraag ontvangen SXO-2020-0316

Broekstraat 48 in Klarenbeek Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0137

Gravenstraat 8 in Voorst Herbouwen bedrijfswoning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0319

H.W. Iordensweg 85 in Wilp Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0315

Lariksweg 29 in Klarenbeek Bouwen berging met veranda Aanvraag ontvangen SXO-2020-0324

Lindelaan 25 in Twello Vervangen toegangspoort Vergunning verleend SXO-2020-0202

Martinusweg 19 in Twello Kappen 4 eikenbomen Vergunning geweigerd SXO-2020-0091

Nabij Polveensweg 25  
(kad. VOO H 76) in Klarenbeek

Bouwen woning en schuur Aanvraag ontvangen SXO-2020-0308

Nijenbeekseweg 20 in Voorst Bouwen veranda Vergunning verleend SXO-2020-0186

Plesmanstraat 10 in Teuge Bouwen garage/berging Vergunning verleend SXO-2020-0203

Polveensweg 23 in Klarenbeek Bouwen schuur Aanvraag ontvangen SXO-2020-0309

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

Uiverstraat en Hessenlaan (TLO D 
1594) in Teuge

Bouwen 8 woningen Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0206

Weteringserf Kavel 7/Fase 2  
(kad. NBK I 784) in Terwolde

Bouwen woning met berging Aanvraag ontvangen SXO-2020-0322

Wilpsedijk 6 in Wilp Verduurzamen en renoveren woning Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0162

Zutphenseweg 23 in Klarenbeek Pand in gebruik nemen als kleding uitgiftepunt Aanvraag ontvangen SXO-2020-0320

Overig

Gemeente Voorst Vaststelling komgrenzen van alle dorpskernen binnen de gemeente 
Voorst

Ontwerpbesluit Z-18-00396_2020-29781

Sloopmelding

Avervoordseweg 26 in Terwolde Slopen 2 schuren en verwijderen asbesthoudende materialen meerdere 
schuren

Melding ontvangen SXO-2020-0314

Dernhorstlaan 24 in Twello Verwijderen asbesthoudend dakbeschot woning en zijwangen dakkapel Melding ontvangen SXO-2020-0321

Ganzevlesweg 1 in Teuge Afvoeren asbesthoudende platen Melding ontvangen SXO-2020-0310

Kervelstraat 52 in Voorst Verwijderen asbesthoudende buis uit woning Melding ontvangen SXO-2020-0325

Klokkenkampsweg 22 in Twello Verwijderen asbesthoudend dak garage Melding ontvangen SXO-2020-0317

Zandstraat 3 in Voorst Slopen 3 schuurtjes en verwijderen asbesthoudende platen schuurtje Melding ontvangen SXO-2020-0313

Verkeersbesluit

Gemeente Voorst Vaststelling komgrenzen van alle dorpskernen binnen de gemeente 
Voorst

Ontwerpbesluit Z-18-00396_2020-29781
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Foodlab steunt makers van lokale producten

Goed nieuws voor makers van 
lokale producten uit onze regio. 
Foodlab gaat namelijk streekpro-
ducten extra onder de aandacht 
brengen van bedrijven en orga-
nisaties in de regio. Foodlab is 
een project (met financiële steun 
van de provincie Gelderland) van 
de Cleantech Regio. De Cleantech 
Regio bestaat uit de gemeenten 
Apeldoorn, Brummen, Deventer, 
Epe, Heerde, Lochem, Voorst en 
Zutphen. 

Verkoop rechtstreeks aan 
de klant
Voor boeren en makers van lokale 
producten zijn door de corona-
crisis veel verkoopmogelijkhe-
den weg gevallen. Bijvoorbeeld 
door de sluiting van de horeca. 
Creatieve ondernemers heb-
ben daarom nieuwe mogelijkhe-
den bedacht om hun producten 
rechtsreeks aan de consument te 
leveren. Zoals boerenboxen, be-
stelsystemen en drive-through-
erven. Ook consumenten waar-
deren deze mogelijkheden om 
producten te kopen die dichtbij 
huis op kleine schaal gemaakt 

zijn. De Cleantech regio wil ervoor 
zorgen dit soort initiatieven ook 
op de langere termijn doorgaan.  
 
Lokale producten in de 
bedrijfskantine
Foodlab zoekt organisaties en 
bedrijven in de regio, die lokale 
producten willen gebruiken. Bij-
voorbeeld bedrijfskantines en 
zorginstellingen. Rene de Bruin 
van Streekwijzer: “De vraag is 
bijvoorbeeld aan welke producten 
organisaties en bedrijven behoef-
te hebben en op welke manier ze 
die aangeleverd willen krijgen. 
Daarna gaan we dit met de lokale 
producenten overleggen. Met die 
kennis kunnen de lokale pro-
ducenten beter voldoen aan de 
vraag, en zo hun afzet vergroten. 
We steunen producenten door op 
die manier verbindingen te leggen 
en advies te geven.” Foodlab wil 
ook met minstens één supermarkt 
in elke gemeente van de Cleantech 
Regio gaan samenwerken voor de 
verkoop van lokale producten. 

Korte keten van maker tot 
consument
Het idee achter het project is, dat 
de keten (de weg van stappen) van 
voedsel maken tot consumeren, 
korter wordt. De Cleantech Re-
gio werkt zo aan een toekomst-
bestendige manier van voedsel 
maken en kopen dichtbij huis. 
De Bruin: “Lokaal produceren en 
verkopen kan een nieuwe vorm 
van inkomsten bieden voor boe-
ren. Het helpt ook om op kleinere 
schaal landbouw te bedrijven. Dat 
is aantrekkelijk voor de biodi-
versiteit, het landschap en voor 

mensen die willen genieten van 
het moois en lekkers wat onze 
omgeving te bieden heeft.”

Informatie voor bedrijven 
en producenten
Bent u een bedrijf of organisatie 
in de regio en zou u meer lokale 
producten willen gebruiken of 
wilt u meer weten over dit project 
Foodlab? Stuur dan een e-mail 
naar Rene de Bruin van Streek-
wijzer: rdbruin@streekwijzer.nl
Meer informatie vindt u op 
www.cleantech.nl/foodlab
In de Cleantech Regio koersen 
wij ‘Samen naar een schone toe-
komst’. Ondernemers, onderwijs/
onderzoek en overheden werken 
samen aan een energie neu-
trale en duurzame economie en 
samenleving. 

Dit project is tot stand gekomen met 
ondersteuning van de Provincie Gel-
derland en de Europese Unie in het 
kader van het Europees Landbouw-
fonds voor Plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland. 
Meer informatie: europaomdehoek.nl/
fondsen/elfpo  ■

Foto UitVeluwe

NL-Alert controlebericht naar mobiele 
telefoons op maandag 8 juni 
Maandag 8 juni rond 12.00 uur 
zendt de overheid een NL-Alert 
controlebericht uit in heel Neder-
land. Het NL-Alert controlebericht 
ontvangt u op uw mobiel. Daar-
naast is het NL-Alert controle-
bericht op steeds meer digitale 
reclameschermen en op digitale 
vertrekborden van het openbaar 
vervoer te zien. Met het landelijke 
NL-Alert controlebericht ervaart u 
hoe het is om een NL-Alert te ont-
vangen. Ziet u een NL-Alert? Lees 
meteen het bericht, kom in actie 
en help anderen daarbij. 

Wanneer NL-Alert
NL-Alert waarschuwt en informeert 
u over noodsituaties zoals een 
grote brand, terroristische aanslag, 
epidemie of onverwacht noodweer. 
In een NL-Alert staat wat er aan de 
hand is, wat u moet doen en waar u 
meer informatie kunt vinden. 

Zo ontvangt u NL-Alert
U ontvangt NL-Alert op uw mo-
biel. Daarvoor hoeft u niets te 
doen. Wanneer u een NL-Alert 
op uw mobiel ontvangt, laat uw 
telefoon een luid en doordrin-
gend alarmgeluid horen. Let op: 
het NL-Alert controlebericht kan 
luid binnenkomen als u een kop-

telefoon of oortjes gebruikt.

Bereik controlebericht
Het vorige controlebericht dat 
op 2 december 2019 is verzon-
den, werd door ruim 12,9 miljoen 
mensen van 12 jaar en ouder op 
de mobiele telefoon ontvangen 
(85%). Ongeveer 300.000 men-
sen van 12 jaar en ouder zagen 
het NL-Alert controlebericht op 
digitale vertrekborden van het 
openbaar vervoer en 150.000 
mensen op digitale reclame-
schermen.  ■

Kom alleen naar de markt, doe gericht uw boodschappen
Voorzorgsmaatregelen weekmarkt in Twello 

Net als voor de supermarkt geldt 
ook voor het bezoeken van de we-
kelijkse markt: kom zoveel mogelijk 
alleen. Dit is in het belang van uw 

eigen gezondheid en van die van uw 
medemens. De inloopkraam van de 
firma van Laar met groenten en fruit 
is voorlopig alleen voor individuele 
klanten (dus zonder gezelschap) 
toegankelijk. 

Verder is de markt in Twello nog 
steeds eenrichtingsverkeer. Er han-
gen bordjes bij de ingangen om de 
wandelrichting aan te geven. Dit 
is altijd met de klok mee. Op deze 
manier is het gemakkelijker om een 
veilige afstand van elkaar te houden. 

Een andere maatregel is het slui-
ten van het openbaar toilet bij de 

markt voor publiek. 

Hiernaast gelden de bekende 
maatregelen:

■ Betaal zoveel mogelijk contact-
loos (met pinpas, smartwatch of 
mobiele telefoon)

■ Ga niet in groepjes bij elkaar 
staan

■ Eet niets ter plaatse 
■ Blijf thuis als u verkouden bent, 

koorts hebt of griep hebt
■ Gebruik papieren zakdoekjes
■ Nies in uw elleboog
Actuele informatie over de week-
markt: voorst.nl  ■

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 af-
spraak kunnen maken. Wij vragen 
u dan rekening te houden met de 
landelijke hygiënemaatregelen. 
Voor uw eigen gezondheid en die 
van onze medewerkers. Heeft u 
klachten als verkoudheid, hoes-
ten, keelpijn of koorts? Zeg dan 
uw afspraak af! Zonder afspraak 
naar het gemeentehuis 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. 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 met-
een een afspraak met u voor het 
ophalen van het document. 

Frontoffice CJG en 
MNVoorst
De frontoffice in het Kulturhus is 
nu gesloten. De collega’s van het 
Maatschappelijk Netwerk Voorst 
(MNVoorst) en het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) werken sinds 
23 maart vanuit het gemeentehuis 
aan de Hietweideweg 20. Zo hou-
den we één locatie draaiend en 
houden we onze dienstverlening 
op peil. Heeft u een vraag aan de 
gemeente, het CJG of het MNV? Bel 
dan met een van onze nummers. 
Algemeen telefoonnummer  
gemeente Voorst: 0571 27 99 11
Telefoonnummer frontoffice MNV: 
0571 74 51 11
Telefoonnummer frontoffice CJG: 
0571 74 51 50  ■
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■ 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

Ondersteuning voor ondernemers

De coronamaatregelen hebben 
grote gevolgen voor veel onder-
nemers. Waar mogelijk proberen 
we als gemeente onze onderne-
mers te ondersteunen. Nu mag 
bijvoorbeeld vanaf 1 juni de ho-
reca onder bepaalde voorwaarden 
weer open. De gemeente denkt 
graag mee met haar horeca on-
dernemers over mogelijkheden 
om het terras tijdelijk uit te brei-
den. De gemeente nodigt onder-

nemers uit om ook met andere 
vragen over coronamaatregelen 
contact op te nemen. Verder pakt 
de gemeente een aantal extra ini-
tiatieven op om de lokale econo-
mie weer op gang te helpen.

Heeft u een idee voor uw onder-
neming, maar twijfelt u of dit wel 
past binnen de coronamaatre-
gelen? Neem gerust contact op 
met de bedrijfscontactfunctiona-

ris van de gemeente Voorst: El-
len Dijkman 0571-27 93 76. Zij 
kijkt graag met u mee hoe en of 
uw initiatief binnen de huidige 
maatregelen mogelijk gemaakt 
kan worden. 

Bent u inwoner en heeft u vragen 
over de maatregelen, neem dan 
contact op met de gemeente via 
coronaloket@voorst.nl  of  
0571 27 99 11.  ■


