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Gemeentelijke informatie

 Afvalinzameling Hemelvaartsdag 21 mei

De papierinzameling van Hemelvaartsdag donderdag 21 mei (in 
Terwolde en deel van Twello) is verplaatst naar  woensdag 20 
mei.  Let op: het betreft dus alleen het gedeelte van Terwolde en 
Twello waar normaal gesproken de papierauto op donderdag komt 
(dus niet voor het gedeelte waar ze op zaterdag komen, dat blijft 
onveranderd gewoon op zaterdag).

De restafvalinzameling van Hemelvaartsdag donderdag 21 mei 
(in Posterenk, Wilp, Bussloo, de componistenbuurt in Twello, De Kar 
en alle adressen tussen de A1 en de Zutphensestraat) is verplaatst 
naar zaterdag 23 mei.

afvalinformatie

gemeenteraad 
Raadsvergadering 11 mei
Op maandag 11 mei heeft de gemeenteraad  digitaal vergaderd. De videotulen van deze vergadering 
kunt u op voorst.raadsinformatie.nl terug kijken in het raadsinformatiesysteem Politiek Portaal. 
In de kalender klikt u op de gewenste datum. Hier staan ook de genomen besluiten. 

In deze raadsvergadering is afscheid genomen van raadslid Bert van de Zedde (CDA) en is zijn 
opvolgster Veronique Groothuis -Beijer beëdigd. 

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-tafelgesprek-
ken 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 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
■ Veronique Groothuis - Beijer, fractievoorzitter CDA, b.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 agendaʼs van ronde-tafelgesprekken en 
raadsvergaderingen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken. 

Vragen?
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We renoveren de komende twee 
jaar het gemeentehuis in Twello. 
Alle medewerkers van het ge-
meentehuis verhuisden in maart 
naar de tijdelijke locaties op de 
Hietweideweg en het Jachtlust-
plein in Twello. Bouwhekken en 
bouwketen zijn geplaatst. Nu kan 
het echte werk beginnen aan de 
Iordensweg.

De sloop gaat starten
Op maandag 18 mei start de sloop 
van het oude gebouw. Achter de 
schermen werkten we samen met 
architectenbureau De Twee Snoe-
ken de afgelopen maanden hard 
om dit voor te bereiden. In maart 
plaatsten we de bouwhekken en 
bouwketen. We vonden een uit-
voerder voor de sloopwerkzaam-
heden. Hiermee zijn we er nu echt 
klaar voor.
Het verouderde gemeentehuis 
wordt van binnen naar buiten ge-
sloopt. Dit betekent dat we eerst 
alle (niet dragende) binnenmuren 
en plafonds slopen. Daarna is de 
buitenkant aan de beurt. Uit-
eindelijk blijft alleen de beton-
nen draagconstructie en het dak 
overeind. Vanuit hier bouwen we 
het gemeentehuis dan weer op. 
De sloop is circulair: zoveel mo-
gelijk materialen worden opnieuw 
gebruikt. Zo is er zo min mogelijk 
bouwafval. 
De sloopwerkzaamheden nemen 
naar verwachting drie maanden 
in beslag. Lagemaat Sloopwerken 
uit Heerde voert de werkzaamhe-
den uit.

Planning nieuwbouw
We verwachten dat we aan het 
eind van dit jaar met de opbouw 
van het gebouw kunnen begin-
nen. Dan zal het eind 2021, begin 
2022 klaar zijn. Deze termijn is 
een inschatting. Dat komt door-
dat er heel veel factoren van in-
vloed zijn op de planning. Denk 
daarbij aan het vinden van ge-
schikte aannemers en het aan-
vragen van vergunningen. We 
houden u uiteraard op de hoogte 
van de voortgang en de planning.

Overlast
Met het sloopbedrijf maken we 
afspraken over de sloop. Het is 
niet de bedoeling dat er overlast 
wordt ervaren. Maar het slopen 
zal niet helemaal ongemerkt 
voorbij gaan. Er is bijvoorbeeld 
extra werkverkeer. Heeft u een 
klacht, ondervindt u overlast of 
heeft u een vraag over het slopen? 
Neem dan contact op met Teun 
Lagemaat van Lagemaat Sloop-
werken: 06-10002033, tlage-
maat@lagemaat-heerde.nl  ■

Winkels mogen op feest- en zondagen open zijn

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

In de gemeente Voorst is het voor 
alle soorten winkels toegestaan 
om ook open te zijn op zonda-
gen en feestdagen. Winkels hoe-
ven deze dagen niet open te zijn. 

Winkeliers mogen dit zelf bepalen.

Binnenkort is het Hemelvaarts-
dag, en Tweede Pinksterdag deze 
dagen hebben winkeliers dus de 

mogelijkheid om open te zijn. 

Meer informatie: voorst.nl/onder-
nemen-veiligheid-evenementen/
ondernemen/koopzondagen  ■

Net als voor de supermarkt geldt 
ook voor het bezoeken van de 
wekelijkse markt: kom zoveel 
mogelijk alleen. Dit is in het be-

lang 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 
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. 
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 
weekmarkt: voorst.nl  ■
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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 4 mei 2020 tot en met vrijdag 
8 mei 2020.

Bekendmakingen/
publicaties
Week 20: 13-05-2020

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 behande-
len wij bouwplannen zoveel moge-
lijk digitaal. 

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

ken wij bekend op www.voorst.nl.

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

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Zeedijk 46 in Nijbroek Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
30-04-20

Z-20-03884_2020-28062

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en 
Oost-Gelderland 29 april 2020

Vastgesteld Z-20-03266_2020-27056

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Kruisakkerweg 5 in Twello Renovatie rioolgemaal Vastgesteld NL.IMRO.0285.171047-VS00

Omgevingsvergunning

Bekendijk 26 in Terwolde Renoveren dak Vergunning verleend SXO-2020-0239

Bonenakker 53 in Twello Bouwen prieel Aanvraag ontvangen SXO-2020-0268

Boszegge 13 in Twello Bouwen garage met carport Aanvraag ontvangen SXO-2020-0258

Burgemeester van der Feltzweg 88 in Twello Plaatsen dakkapel Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0140

De Zanden 47A in Teuge Bouwen vergaderruimte (3D geprint gebouw) Vergunning verleend SXO-2017-0819_
NL.IMRO.0285.10104-VS01

H.W. Iordensweg 17 in Twello Kappen 3 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0266

H.W. Iordensweg 55 in Twello Realiseren verdieping op overkapping (wijzigingsaanvraag 
op SXO-2019-0099)

Vergunning verleend SXO-2020-0219

Havekespad 13A in Twello Vergroten oefenruimte Vergunning verleend 
(revisie)

SXO-2019-0489

Jachtlustplein 3 in Twello Aanbouwen entree en keimen gevels Vergunning verleend 
(revisie)

SXO-2019-0176

Kadijk 1 in Terwolde Deels vervangen rieten kap Aanvraag ontvangen SXO-2020-0267

Kruisakkerweg 5 in Twello Aanleggen betonvloer en plaatsen voorziening ter besch-
erming van schakelkasten

Vergunning verleend tot 
21-4-21

SXO-2020-0218

Middendijk (kad. NBK B 2026) in Nijbroek Bouwen 2 geschakelde woningen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0272

Rijksstraatweg 42 in Twello Kappen kastanjeboom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0259

Rijksstraatweg 42 in Twello Vervangen raam en deuren Aanvraag ontvangen SXO-2020-0260

Stobbenakker (Schaker Oost II, VOO S 1026, 
VOO S 1032, TLO B 9587, TLO B 9589, TLO B 
9619) in Twello

Bouwen 20 huurwoningen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0270

Twelloseweg 59 in Terwolde Plaatsen schuur/garage Vergunning verleend SXO-2020-0044

Vaassenseweg (kad. VOO M 499) in Terwolde Kappen 3 bomen Vergunning verleend SXO-2020-0045

Veluwsedijk 33 in Nijbroek Bouwen werktuigenberging (wijzigingsaanvraag op SXO-
2019-0701)

Aanvraag ontvangen SXO-2020-0269

Voorsterklei 13 in Voorst Plaatsen kleine windmolen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0263

Zutphenseweg 35 in Klarenbeek Legaliseren bijgebouwen en paardenbak Aanvraag ontvangen SXO-2020-0271

Sloopmelding

Groen van Prinstererstraat 12 in Twello Verwijderen asbesthoudende materialen uit woning Melding ontvangen SXO-2020-0265

H.W. Iordensweg 47A in Twello Slopen schuur Melding ontvangen SXO-2020-0262

Rijksstraatweg 187 in Twello Verwijderen asbesthoudende dakbeschot uit woning Melding ontvangen SXO-2020-0261

Verlengde Broekstraat 3 in Klarenbeek Verwijderen asbesthoudende daken wagenloods, ligboxen-
stal en garage

Melding ontvangen SXO-2020-0264
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Energieadvies voor Twello

Op 2 juni 2020 start de gemeen-
te Voorst een Buurtactie Ener-
giezuinig Wonen voor bewoners 
van Twello. Met deze actie wil 
de gemeente energiebesparing 
makkelijker maken. De actie is 
opgezet in samenwerking met 
het Regionaal Energieloket.

Adviesrapport voor 
energiebesparing
Voor vijf woningen in Twello 

wordt een uitgebreid advies-
rapport voor energiebesparing 
opgesteld door de experts van 
Regionaal Energieloket. Dit ad-
vies bevat onder andere een 
stappenplan naar een aard-
gasvrije woning. De rapporten 
zijn zo opgesteld dat ze te ge-
bruiken zijn voor woningen van 
hetzelfde type en uit dezelfde 
bouwperiode. Daardoor kan de 
verduurzaming van woningen in 

Twello grootschalig aangepakt 
worden.

Online informatiebijeen-
komst 2 juni 
Op 2 juni om 19.30 uur orga-
niseren de gemeente en het 
Regionaal Energieloket een on-
line informatiebijeenkomst voor 
alle woningeigenaren in Twello. 
Tijdens deze avond worden de 
adviezen toegelicht. In ver-
band met het Covid-19-virus 
is deze informatiebijeenkomst 
alleen online mogelijk. Op re-
gionaalenergieloket.nl kunt u 
zich aanmelden voor de online 
informatieavond.

Meer informatie
Het Regionaal Energieloket is het 
digitale energieloket van de ge-
meente Voorst. Meer informatie 
over de Buurtactie Energiezuinig 
wonen: regionaalenergieloket.nl  ■

Woningbouw op vier locaties in Twello

Op donderdag 7 mei 2020 te-
kenden BNC Ontwikkeling B.V. 
en de gemeente Voorst samen 
een koop- en realisatieovereen-
komst. Met deze overeenkomst 
is een volgende stap gezet voor 
de herontwikkeling van vier in-
breidingslocaties in Twello. Het 
gaat om de voormalige locaties 
van De Oase (Troelstralaan) en 
De Kruimelkring (Abraham Kuy-
perstraat), en twee locaties aan 
het spoor, aan de Frans Halsstraat 
en aan de Koningin Julianastraat. 
Op deze vier locaties worden wo-
ningen gebouwd. Deze woningen 
zijn nodig om de komende jaren 
deels aan de vraag naar woningen 
te voldoen.

Goede verhouding 
betaalbaar en duurder
In het voorjaar van 2019 gaf het 
college van burgemeester en wet-
houders officieel het startsein 
voor de voorbereidende plan-
nen. Een aantal ontwikkelende 
partijen is gevraagd met ideeën 
te komen voor een invulling van 
de locaties met woningbouw. De 
vier relatief kleine locaties zijn in 
deze uitvraag gecombineerd. Op 
deze manier kan verspreid over de 
vier locaties een goede invulling 
worden gegeven aan het kwali-
tatieve woningbouwprogramma 
van de gemeente Voorst. Het doel 
van dit woningbouwprogramma is 
ervoor te zorgen dat het aanbod 
uit een goede verhouding tussen 
betaalbare woningen en duurdere 
woningen bestaat.

Schetsontwerp delen met 
omwonenden
De gemeente heeft de inzending 
van de combinatie Bemog, Nik-

kels en Le Clercq (BNC Ontwik-
keling B.V.) als beste beoordeeld. 
De inzending bestaat uit een 
schetsontwerp voor een steden-
bouwkundig plan en een grond-
bieding. Vooral de gewenste kwa-
liteit van de inzending was voor 
de gemeente belangrijk bij deze 
beoordeling. De voorbije periode 
heeft BNC Ontwikkeling B.V. het 
schetsontwerp in overleg met 
de gemeente verder uitgewerkt. 
Nu wil BNC Ontwikkeling B.V. dit 
schetsontwerp aan direct omwo-
nenden presenteren en reacties 
en ideeën ophalen. Daarna werkt 
de ontwikkelaar het schetsont-
werp verder uit tot een definitief 
ontwerp. 
Door de coronamaatregelen is 
het nu helaas niet mogelijk om 
inloopbijeenkomsten te organise-
ren. BNC betrekt de direct omwo-
nenden daarom per post en daar-
na via het internet. In een later 
stadium worden ook andere ge-
interesseerden betrokken. Zowel 
de gemeente als BNC Ontwikke-
ling B.V. vinden het belangrijk dat 
inspanningen voor woningbouw 
in Twello, ook in deze moeilijke 
tijden, toch door blijven gaan. Met 
de inzet van online communica-
tiemogelijkheden probeert BNC 
met zoveel mogelijk mensen in 
gesprek te komen en hen bij de 
planvorming te betrekken.

Start bouw begin 2022
Als het definitieve ontwerp klaar 
is moet eerst de gemeenteraad 
een nieuw bestemmingsplan 
vaststellen. Dit nieuwe bestem-
mingsplan maakt de ontwikke-
ling van woningbouw op de vier 
locaties mogelijk. Daarna kan de 
bouw gestart worden.  ■

Vanwege COVID-19 restricties werd de overeenkomst tijdens een digitale bijeenkomst 
ondertekend door (met de klok mee) Ronald Le Clercq (directeur Le Clercq Project-
ontwikkeling BV), Gerrit Nikkels (directeur Nikkels Projecten BV), Hans van der Sleen 
(wethouder grondexploitatie gemeente Voorst) en Stefan van Dijk (directeur Bemog  
Projektontwikkeling BV).

Aandacht voor de vernieuwde Rijksstraatweg in Voorst 

Op 21 december 2019 is de ver-
nieuwde Rijksstraatweg in Voorst 
officieel geopend. De nieuwe dorps-
straat is voor veel mensen nog even 
wennen. Zoals mensen die zich nog 
niet aan de nieuwe maximum snel-
heid houden. Of vrachtwagenchauf-
feurs die nog niet via de rondweg 
rijden. De gemeente heeft aandacht 
voor deze ongewenste situaties en 
werkt in overleg met het Voorster 
Belang, de Dorpscontactpersoon en 
de wijkagent samen met u aan een 
fijne dorpsstraat. 

Ondertussen zijn er ook lovende 
reacties op de vernieuwde Rijks-
straatweg. In Beeldspraak, de di-
gitale nieuwsbrief van het Gelders 
Genootschap staat een mooi artikel 
van Jan Wabeke. Jan Wabeke was 
betrokken bij het planontwerp. Hij 
schreef over de herinrichting van de 
Rijksstraatweg: 

….. “Tussen Zutphen, Apeldoorn 
en Deventer ligt het fraaie, lande-
lijke dorp Voorst. De Rijksstraat-
weg, die hier in de 19de eeuw 
werd aangelegd, vormt er een 
kralensnoer van villa’s, woonhui-
zen en winkelpanden uit de pe-
riode 1880-1930. Tot december 
2018 zag je hier nog een einde-
loze stroom van auto’s, vrachtau-
to’s en andere voertuigen voorbij 
razen, want de oude straatweg 
was toen nog onderdeel van de 
provinciale weg Zutphen-Apel-
doorn. De druk van het verkeer 
op de leefbaarheid van het dorp 
werd al in de jaren 80 van de vo-
rige eeuw als een knelpunt onder-
kend. Dit knelpunt is nu door de 
aanleg van een rondweg opgelost. 
De gemeente heeft dit momen-
tum benut om de oude straatweg 
door het dorp geheel opnieuw in 
te richten. Bij de oplevering van 
dit project eind december 2019 
stond er midden op de straatweg 
een muziektent. Het dorp liep 
uit en sloot de oude weg weer in 

haar armen. Inmiddels beginnen 
veel oude en nieuwe bomen uit 
te lopen. Je ziet ook dat er hard 
gewerkt wordt om oude panden 
weer op te knappen en tuinen te 
verfraaien. Blijkbaar heeft de her-
inrichting iets op gang gebracht, 
waar het dorp nog lang plezier 
aan gaat beleven.”….

Het volledige artikel leest u op:
geldersgenootschap.nl/projecten/
voorst-kan-weer-ademhalen.aspx  ■
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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

Aangepaste dienstverlening

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. Te-
lefonisch zijn we gewoon bereik-
baar. Veel producten kunt u on-
line 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? Dan 
kunt u telefonisch een afspraak 
maken. U maakt dan ook meteen 
een afspraak voor het ophalen van 
het document. U kunt geen af-

spraak maken voor producten die 
u via onze website digitaal kunt 
aanvragen. 

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

De frontoffice in het Kulturhus is 
nu gesloten. De collega’s van het 
Maatschappelijk Netwerk Voorst 
(MNV) 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. 
We proberen zoveel mogelijk digi-
taal of telefonisch af te handelen. 
Alleen als het echt nodig is, plan-
nen we een afspraak voor u in. Wij 
vragen u dan rekening te houden 
met de landelijke hygiënemaatre-
gelen. Voor uw eigen gezondheid 
en die van onze medewerkers. 
Heeft u klachten als verkoudheid, 
hoesten, keelpijn of koorts? Zeg 
dan uw afspraak af!
Algemeen telefoonnummer ge-
meente Voorst: 0571 27 99 11
Telefoonnummer frontoffice MNV: 
0571 74 51 11

Telefoonnummer frontoffice CJG: 
0571 74 51 50

Gemeente, CJG Voorst 
en MNV op 21 en 22 mei 
gesloten 
Het gemeentehuis, CJG Voorst 
(Centrum voor Jeugd en Gezin) en 
Maatschappelijk Netwerk Voorst 
(MNV) zijn de gehele dag gesloten 
op Hemelvaartsdag donderdag 21 
mei en vrijdag 22 mei. 

Spoedeisende zaken
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 buiten 
de openingstijden zijn Veilig Thuis 
en Spoedeisende Zorg (voor jeugd) 
via de gebruikelijke telefoonnum-
mers bereikbaar: Als er sprake is 
van dreigend 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).


