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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad
Raadsvergadering 15 juni (en mogelijk vervolg op 22 juni)
Op maandag 15 juni heeft de gemeenteraad digitaal vergaderd. De videotulen van deze 
vergadering kijkt u terug op voorst.raadsinformatie.nl in het raadsinformatiesysteem Politiek 
Portaal. In de kalender klikt u dan op de gewenste datum. Hier staan ook de genomen besluiten. 
In deze raadsvergadering hebben de fractievoorzitters hun algemene politieke beschouwing op 
het jaar 2021 uitgesproken. Ook deze kunt u terugkijken of lezen op voorst.raadsinformatie.nl 
 
Als op 15 juni niet alle onderwerpen besproken konden worden, wordt de raadsvergadering 
voortgezet op maandag 22 juni vanaf 19.30 uur. Het laatste nieuws hierover vindt u na 15 juni op 
voorst.nl 

Vragen over Politiek Portaal? Neem dan contact op met de griffie: 0571-27 93 87.

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-tafelge-
sprekken 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 
opnemen met raadsleden en raadsfracties.

Vergaderingen
Momenteel vergadert de gemeenteraad digitaal, de ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en 
besluitvorming’ maakt dit mogelijk. U kunt deze vergaderingen live volgen (beeld + geluid) via 
voorst.raadsinformatie.nl  , klik in de kalender op de gewenste datum en daarna op ‘live’. Houd 
ook voorst.nl n de gaten.

maandag 22 juni 19.30 uur  raadsvergadering 
maandag 29 juni 19.30 uur  ronde-tafelgesprekken
maandag 6 juli 19.30 uur  raadsvergadering

De raadsfracties
De gegevens vindt u op voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling en hieronder:
■ 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 en 
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, doe gericht uw boodschappen
Voorzorgsmaatregelen weekmarkt in Twello 

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

Parkeren bij gemeentehuis

Heeft u een afspraak gemaakt en 
komt u met de auto naar het ge-
meentehuis? Maak dan gebruik 
van de parkeerruimte bij het ge-
meentehuis die voor bezoekers 
gereserveerd is. Dit zijn de par-
keerruimte dicht bij het gebouw 

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 
bereikbaar. Bel ons eerst als 
u langs wilt komen, zodat we 
een afspraak kunnen maken. 
Wij vragen u dan rekening te 
houden met de landelijke hy-
giënemaatregelen. Voor uw ei-
gen gezondheid en die van onze 
medewerkers. Heeft u klachten 
als verkoudheid, hoesten, keel-
pijn of koorts? Zeg dan uw af-
spraak af! Zonder afspraak naar 
het gemeentehuis gaan heeft 
geen zin. De medewerkers mo-
gen 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 noodzake-

lijk 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 
MNVoorst
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  ■

aan de achterzijde, en de par-
keerruimte aan de zijkant van het 
gebouw. Deze parkeermogelijk-
heden staan met borden aange-
geven. Het is niet toegestaan om 
uw auto bij aangrenzende bedrij-
ven te parkeren.  ■

is in het belang van uw eigen gezond-
heid 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 wan-
delrichting aan te geven. Dit is altijd 
met de klok mee. Op deze manier is 
het gemakkelijker om een veilige af-
stand van elkaar te houden. 
Een andere maatregel is het sluiten 
van het openbaar toilet bij de markt 

voor publiek. 
Hiernaast gelden de bekende 
maatregelen:

■ Betaal zoveel mogelijk contactloos 
(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  ■



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 8 juni 2020 tot en met vrijdag 
12 juni 2020.

Bekendmakingen/
publicaties
Week 25: 17-06-2020

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: 
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-mail-
service of de app downloaden. 
Met enkele stappen schrijft u zich 
in. U ontvangt dan dagelijks per 
e-mail een overzicht van beslui-
ten en andere berichten die on-
der meer gemeenten, provincies 
en waterschappen via overheid.
nl publiceren. U stelt het type be-
richt 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 
bekendmakingen/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 be-
handelen 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

Streilerweg 12 in Wilp Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
28-05-20

Z-20-05233_2020-
34534

Vaassenseweg 41 in Nijbroek Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
03-06-20

Z-20-05340_2020-
34539

Woudweg 8 in Teuge Instellen tijdelijke verkeersmaatregelen op 31 juli 
2020 van 6-19 uur, 1 augustus 2020 van 6- 19 uur en 
2 augustus van 6-17 uur

Vergunning verleend BW-2020-0098

Beleid en regelingen

Anthony Winkler Prinsstraat in Voorst Aanwijzingsbesluit bovengrondse glas- en textielcon-
tainer

Besluit genomen Z-20-03555_2020-
21158

Omgevingsvergunning

Beentjesweg 12A in Terwolde Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0200

Broodakker 47 in Twello Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0237

Diederikweg 4 in Voorst Bouwen schuur en herinrichten buitenruimte Aanvraag ontvangen SXO-2020-0355

Donizettiplaats 28 in Twello Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0356

Duistervoordseweg 21N in Twello Bouwen supermarkt Vergunning verleend (revisie) SXO-2018-0525

Engelenburgstraat 16 in Twello Wijzigen brandcompartimentering Vergunning van rechtswege 
verleend

SXO-2020-0175

Engelenburgstraat 29-29A-31 in Twello Wijzigen logistiek plan Aanvraag ontvangen SXO-2020-0352

Enkweg 32 in Voorst Gebruiken perceel en bestaande woning voor woon-
doeleinden

Aanvraag ontvankelijk SXO-2020-0368

Johan Willem Frisostraat 1 in Twello Uitbreiden woning achterzijde Aanvraag ontvangen SXO-2020-0370

Jupiter 33 en 35 in Twello Bouwen carport Vergunning verleend SXO-2020-0214

Kneuterstraat in Wilp Vernieuwen fietspaden Vergunning verleend SXO-2020-0083

Kruisvoorderweg 3 in Twello Plaatsen en aanpassen chalet (wijzigingsaanvraag op 
Z-HZ_WABO-2013-503)

Aanvraag ontvangen SXO-2020-0360

Kruisvoorderweg 3 in Twello Bouwen 2 kapschuren (wijzigingsaanvraag op  
Z-HZ_WABO-2014-047)

Aanvraag ontvangen SXO-2020-0362

Kruisvoorderweg 3 in Twello Bouwen garage en aanpassen loods Aanvraag ontvangen SXO-2020-0367

Middendijk 18 in Nijbroek Plaatsen zonnepanelen op dak van schuur Aanvraag ontvangen SXO-2020-0369

Molenallee 23 in Wilp Verbouwen bedrijfsgebouw Aanvraag ontvangen SXO-2020-0364

Offenbachstraat 36 in Twello Vervangen overkapping Vergunning verleend SXO-2020-0236

Park van Teuge (kad. TLO D 1594) in Teuge Aanleggen tuinmuur Aanvraag ontvangen SXO-2020-0372

Stationsweg 4 in Teuge Kappen esdoorn Vergunning verleend SXO-2020-0342

Terwoldseweg 3 in Twello Verbouwen dienstwoning/koetshuis Vergunning verleend SXO-2020-0134

Westererf kavel 10 (NBK B 2193) in Nijbroek Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0361

Westererf kavel 9 (NBK B 2193) in Nijbroek Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0366

Sloopmelding

de Halmen 6 in Voorst Verwijderen asbesthoudende materialen kapschuur 
en kippenhok en verwijderen losstaande asbesthou-
dende platen

Melding ontvangen SXO-2020-0353

Henkenburgweg 2 in Klarenbeek Verwijderen asbesthoudend dak jongveestal/werktui-
genberging

Melding ontvangen SXO-2020-0358

Rijksstraatweg 103 in Twello Afvoeren asbesthoudende platen Melding ontvangen SXO-2020-0357
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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

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers 

De regeling voor aanvullende in-
komensondersteuning voor le-
vensonderhoud voor zelfstandi-
gen verandert vanaf 1 juni 2020. 
Ondernemers kunnen ook in de 
maanden juni, juli, augustus en 
september 2020 een beroep doen 
op de regeling. Maar er zijn een 
aantal wijzigingen in de voor-
waarden. Met als belangrijkste 
wijziging dat er vanaf juni wel 
een toets op partnerinkomen is. 
Ook is het vanaf 1 juni niet lan-
ger mogelijk om de regeling met 
terugwerkende kracht tot 1 maart 
2020 aan te vragen.

Wanneer kan de 
verlenging ingaan?
U kunt een verlenging van uw 
Tozo-uitkering aanvragen die 
ingaat vanaf de eerste van de 
maand na afloop van uw huidige 
recht op de Tozo-uitkering. Loopt 
uw Tozo-uitkering af in de maand 
mei 2020? Dan kan de verlenging 
ingaan op 1 juni 2020. Loopt uw 
Tozo-uitkering door tot en met 
30 juni? Dan kan de verlenging 
ingaan op 1 juli.

Hoe lang duurt de verlen-
ging?
De verlenging van de Tozo-uit-
kering loopt tot en met uiterlijk 
30 september 2020 en duurt 

maximaal 4 maanden. Het is de 
bedoeling om de uitkering aan-
sluitend op de eerste periode van 
de Tozo-uitkering te ontvangen. 
Dit kan op z’n vroegst dus vanaf 
1 juni 2020. Loopt uw huidige 
Tozo-uitkering door tot en met 
30 juni 2020? Dan duurt de ver-
lenging maximaal drie maanden 
(juli, augustus en september). 
Krijgt u in juni, juli en augustus 
2020 nog een Tozo-uitkering 
volgens de eerste Tozo-regeling? 
Dan heeft u recht op verlenging 
van de Tozo-uitkering met één 
maand (september).

Hoe vraagt u een Tozo 2 
levensonderhoud aan?
U krijgt de verlenging van de uit-
kering niet vanzelf. Dit komt door 
de iets veranderde voorwaarden 
en omdat uw eigen situatie nu 
ook anders kan zijn. Er zijn twee 
aanvraagformulieren: 
1. Aanvraagformulier Tozo-2 als 
verlenging op Tozo-1 - dit for-
mulier is geschikt voor onder-
nemers die al eerder aanspraak 
hebben gemaakt op de Tozo-1 
regeling
2. Aanvraagformulier Tozo-2 als 
nieuwe aanvraag - dit formulier 
is geschikt voor ondernemers die 
niet eerder gebruik hebben ge-
maakt van de Tozo-1 regeling

Ga naar 
voorst.nl/coronavirus/voor- 
ondernemers voor meer informa-
tie en de aanvraagformulieren. 

Tozo lening voor bedrijfs-
kapitaal
Ondernemers met liquiditeits-
problemen als gevolg van de 
coronacrisis kunnen een lening 
voor bedrijfskapitaal aanvragen. 
Deze lening bedraagt maximaal 
€10.157,-. Het bedrag moet wel 
terugbetaald worden. De lening 
heeft een maximale looptijd van 
drie jaar en kent een rentepercen-
tage van 2%.
U kunt de lening voor bedrijfs-
kapitaal aanvragen via het aan-
vraagformulier Tozo-2 als nieu-
we aanvraag. Heeft u al eerder 
een lening voor bedrijfskapitaal 
ontvangen, maar nog niet het 
maximale bedrag van €10.157,- 
bereikt? Dan kunt u een tweede 
aanvraag voor de lening doen. 
Daarbij geldt dat de hoogte van 
beide leningen samen niet hoger 
dan €10.157,- kan zijn.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem gerust con-
tact op met de coördinator Tozo 
van de gemeente Voorst, Henriet-
te Witteveen: h.witteveen@voorst.
nl of 0571-27 92 96.  ■

Ernstige hinder A1 Twello - Deventer Oost juli 
en augustus

Rijkswaterstaat verbreedt de A1 tus-
sen Apeldoorn en Azelo. Van zater-
dag 11 juli tot en met zondag 23 
augustus vinden de werkzaamheden 
plaats op het traject Twello - Deven-
ter Oost. Om het werk veilig uit te 
voeren zijn de rijstroken versmald, 
geldt een lagere snelheid en zijn 
op- en afritten afgesloten. Wegge-
bruikers moeten rekening houden 
met ernstige verkeershinder en een 
extra reistijd die kan oplopen tot 30 
minuten. 

Versmalde rijstroken
Zaterdag 11 juli t/m zondag 23 
augustus:
■ versmalde rijstroken traject Twello 

(22) en Deventer-Oost (24) en la-
gere maximumsnelheid.

Op- en afritten afgesloten
Zaterdag 11 juli t/m vrijdag 31 juli: 
■ oprit Deventer (23) richting Hen-

gelo afgesloten;
■ afrit Deventer-Oost (24) vanuit 

Apeldoorn afgesloten. 

Zaterdag 1 augustus t/m zondag 23 
augustus: 
oprit Deventer-Oost (24) richting 
Apeldoorn afgesloten;
afrit Deventer (23) vanuit Hengelo 
afgesloten. 

Het verkeer wordt omgeleid via de 
volgende op- en afritten. 

Advies aan weggebruikers
■ Vermijd de A1 rond Deventer zo-

veel mogelijk.
■ Raadpleeg voor vertrek de actuele 

verkeersinformatie.
■ Houd rekening met extra reistijd 

en vermijd zoveel mogelijk de 
spits.

■ Pas de snelheid aan en houd vol-
doende afstand. 

■ Volg de aanwijzingen op de borden 
langs de weg.

Houd rekening met ernstige 
hinder
■ Minder snelle doorstroming als 

gevolg van versmalde rijstroken.
■ Maximumsnelheid van 90 km/h.
■ Meer oponthoud in de spits. De 

extra reistijd kan oplopen tot ruim 
30 minuten.

■ E e n  i n h a a l v e r b o d  v o o r 
vrachtverkeer.

■ Afsluiting van op- en afritten De-
venter en Deventer-Oost gedu-
rende 3 weken per richting.

Vergroten capaciteit A1 
Apeldoorn-Azelo
Toenemend vrachtverkeer zorgt voor 
veel vertraging op de A1 Oost tussen 
Apeldoorn en Azelo. Dit traject is een 
belangrijke verbinding tussen eco-
nomische gebieden binnen en bui-
ten Nederland. Goede doorstroming 
op deze route is belangrijk voor 
de bereikbaarheid en economische 
ontwikkeling van de regio. Daarom 
werken rijk en regio samen aan het 
vergroten van de capaciteit van de 
A1 Oost in het verbreden van de A1: 
tussen Apeldoorn en Deventer naar 
2x4 rijstroken en tussen Deventer 
en knooppunt Azelo naar 2x3 rij-
stroken. Op A1Oost.nl staat achter-
grondinformatie over de uitbreiding 
van de A1 Apeldoorn-Azelo.

Meer informatie
Actuele verkeersinformatie: rijks-
waterstaatverkeersinformatie.nl en 
informatie over wegafsluitingen: 
rijkswaterstaat.nl/wegwerkzaamheden . 
Of bel met het gratis informatienum-
mer van Rijkswaterstaat op 0800-
8002 van maandag tot en met vrij-
dag van 07.00 uur tot 20:00 uur en 
in het weekend en op feestdagen van 
10:00 uur tot 18:30 uur. ■

Tips van de GGD hoe om te gaan met hitte

Wie niet van hitte houdt, krijgt het 
zwaar deze zomer. Weeronline 
voorspelt een aantal snikhete en 
kurkdroge maanden. Die tropi-
sche temperaturen hebben veel 
gevolgen voor de gezondheid. 
De GGD’en Gelderland-Zuid, 
Gelderland-Midden, IJsselland 
en Noord- en Oost-Gelderland 
stelden daarom vragen over hitte, 
gezondheid, gedrag en woning-
kenmerken aan ruim 7000 men-
sen. Dat leidde tot aanbevelingen 
en tips.

Bijna 40 graden in huis
Het is de binnentemperatuur waar 
vooral ouderen last van kunnen 
hebben. Die binnentemperatuur 
hangt niet alleen af van de bui-
tentemperatuur, maar ook van 
bepaalde kenmerken van de wo-
ning. Uit het onderzoek bleek dat 
bij veel mensen de binnentem-
peratuur kan oplopen tot wel 40 
graden. Laat de zonwering zak-

ken of doe de gordijnen dicht van 
kamers die veel zon krijgen. Doe 
ook de ramen dicht als het bui-
ten warmer is dan binnen (over-
dag) en zet ze open als het buiten 
koeler is (‘s nachts en vroeg in de 
morgen).

Stilte in de nacht
Sommige mensen zetten ’s 
avonds laat het raam liever niet 
open in verband met geluidsover-
last. Stilte in de nacht is dus heel 
belangrijk. Angst voor inbraak 
speelt ook een rol. Inbraakbe-
stendige ventilatie kan dat on-
veilige gevoel wegnemen.

Drink voldoende
Drink 2 liter vocht per dag, ook 
als u geen dorst heeft. Ver-
mijd alcohol, want alcohol werkt 
vochtafdrijvend.

Vermijd inspanning
Vermijd inspanning vooral tussen 

12.00 en 16.00 uur, de warmste 
uren van de dag.

Blijf uit de hitte
Blijf binnen of in ieder geval in de 
schaduw tussen 12.00 en 16.00 
uur, de warmste uren van de dag. 
Bedek uw hoofd, draag een zon-
nebril en lichte kleding.

Zorg voor koelte
Leg af en toe een koele handdoek 
in uw nek, neem een koele douche 
of een koel bad. Zorg voor een 
koele tuin. Dit doet u met zo min 
mogelijk tegels en zoveel moge-
lijk water, groen en schaduw in 
uw tuin. Lees meer hierover op: 
ruimtelijkeadaptatie.nl 

Zorg voor elkaar
Steek een helpende hand toe als 
er in uw omgeving ouderen of zie-
ken zijn, die hulp nodig hebben 
om deze adviezen op te volgen.
Meer informatie: ggdnog.nl/ 
over-de-ggd/nieuws/hittetips  ■


