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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad
Ronde-tafelgesprekken maandag 23 maart om 
19.30 uur VERVALLEN

Om de verspreiding van het corona virus zo veel mogelijk te beperken gaan de 
ronde-tafelgesprekken van 23 maart NIET DOOR. Op de agenda van deze beeldvor-
mende vergadering van de gemeenteraad stonden 4 onderwerpen: (1) De concept 
Regionale Energie Strategie (RES), (2) Onderzoek Tiny Houses, (3) Beantwoording 
schriftelijke vragen van Lijst Arend over nieuwbouw Aldi en inbreiding en (4) Evalu-
atie beleid en functioneren verbonden partijen.
Wanneer weer vergaderd wordt is op dit moment nog niet bekend. Houdt u de 
berichtgeving op de website in de gaten.

Informatie
De vergaderstukken die op de agenda stonden kunt u inzien op de gemeente-
lijke website voorst.raadsinformatie.nl/ of via de (gratis) app Politiek Archief (voor 
tablets).
Als u met uw smartphone of tabletcomputer de QR-code scant komt u direct bij 
de vergaderstukken. 
Vragen over het behandelproces kunt u stellen per e-mail via raad@voorst.nl of 
telefonisch aan Bernadette Jansen, griffier, via 06-22 37 52 58 en Dini Vriezekolk, 
locogriffier, via 06-25 47 13 94.

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?    
In verband met de richtlijnen rond het corona virus kunt u enkel  telefonisch of per 
e-mail contact zoeken met raadsleden en raadsfracties.

De raadsfracties
De gegevens vindt u op internet:
 www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling en hieronder:

• 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
• Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA, via b.vandezedde@voorst.nl  / 
 06-53 67 85 62
• 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 informatie 
over de raadsleden.

Vergaderingen
Alle vergaderingen van de raad t/m 6 april zijn vervallen. Houdt ook de website van 
de gemeente Voorst www.voorst.nl in de gaten.

E-mail service raadsstukken
Wilt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken? Stuur dan 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?
Hebt u vragen? Dan kunt u terecht bij raadsgriffier, Bernadette  Jansen 
0571-27 92 17 en  locogriffier, Dini Vriezekolk 0571-27 93 87.

AFGELAST: Inloopavond ‘Herinrichting Michiel 
de Ruyterstraat’

Gratis opfriscursus verkeer afgelast

De inloopavond over de her-
inrichting van de Michiel de 
Ruyterstraat op woensdag 18 
maart gaat niet door vanwege 
de maatregelen van het Rijk te-
gen verdere verspreiding van 
het coronavirus. 
De informatie over de herin-

richting en het ontwerp van de 
Michiel de Ruyterstraat staat 
vanaf woensdag 18 maart op 
voorst.nl/michielderuyterstraat 
Hier staat ook beschreven hoe u 
vragen stelt over het ontwerp en 
hoe u uw opmerkingen op het 
plan instuurt.  ■

De gratis opfriscursus verkeer 
voor senioren is vanwege de 
maatregelen van het Rijk tegen 
verdere verspreiding van het co-

ronavirus afgelast. Veilig Verkeer 
Nederland brengt de deelnemers 
van de cursus persoonlijk van de 
annulering op de hoogte.  ■

Opruimen die hondenpoep!

Kinderen spelen graag buiten in het 
gras. Lekker een balletje trappen, 
rennen, klimmen en verstoppertje 
doen. Dat is niet alleen heel leuk 
maar ook goed voor hun gezond-
heid. Kinderen die regelmatig buiten 
spelen, eten en slapen beter. Maar als 
kinderen schrikken van loslopende 
honden en hondenpoep is het speel-
plezier van de kinderen gauw afge-
lopen. Al rennend uitglijden over de 
hondenpoep of bij het verstoppertje 
spelen in de hondenpoep stappen, 
dat vindt niemand leuk. En ook de 
ouders of verzorgers worden niet blij 
van kinderen die met schoenen en 
kleren onder de poep thuiskomen. 

Daarom doen we een oproep aan 
alle hondenbezitters om hun hon-
den aangelijnd te houden en de poep 
van hun hond op te ruimen. Honden-
poep op speelveldjes kan echt niet! 
Als iedereen netjes de boel opruimt 
dan kunnen de kinderen weer lekker 
buiten voetballen en spelen. 

Eigenaar verantwoordelijk 
voor opruimen hondenpoep
De eigenaar van de hond is zelf 
verantwoordelijk voor het opruimen 
van de hondenpoep in de gemeente 
Voorst. Dit is heel eenvoudig door 
altijd plastic zakjes (en eventueel 
een klein schepje) mee te nemen als 

u de hond uitlaat. Thuis gooit u de 
plastic zakjes in uw container. Of in 
één van de hondenpoep bakken die 
op verschillende plaatsen staan. De 
opruimplicht geldt voor alle open-
baar toegankelijke terreinen, zoals 
straten, pleinen, gazons en overige 
groenstroken. 

Hondenpoep op speelveld-
jes kan echt niet
Een hondenpoepvrije woonomge-
ving draagt bij aan de leefbaarheid 
van uw buurt. Dat is prettig voor 
u zelf, voor uw buren en voor de 
kinderen die weer lekker buiten 
spelen.  ■



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 9 maart 2020 tot en met 
vrijdag 13 maart 2020.

Bekendmakingen/
publicaties
Week 12: 18-03-2020

Adres/Locatie Onderwerp Status/datum Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Avervoordseweg 32 in Terwolde Houden actiedag bij kerk Gereformeerde Gemeente Terwolde-
De Vecht op 9 mei 2020 van 9-17 uur

Vergunning verleend BW-2020-0048

Basseltlaan 5A in Twello Houden verjaardagsfeest op 6 juni 2020 Melding ontvangen BW-2020-0083

Bosweg 12-14 in Klarenbeek Houden Alpe d’HuZes op 9 en 10 mei 2020 Melding ontvangen BW-2020-0074

Breestuk in Nijbroek Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
03-03-20

Z-20-01011_2020-14803

Kerklaan 2A in Twello Houden Koningsspelen bij Voorwaarts 2020 op 17 april 2020 
van 9-15 uur

Melding ontvangen BW-2020-0072

Leigraaf 54 in Twello Houden Open Huis Wasco op 27 juni 2020 van 10-22 uur Melding ontvangen BW-2020-0073

Molenallee 50 in Wilp Houden avondwandelvierdaagse op 9 juni 2020 van 18-21 
uur, 10 juni 2020 van 18-21 uur, 11 juni 2020 van 18-21 uur 
en 12 juni 2020 van 18-21 uur

Vergunning verleend BW-2020-0030

Op de dijk en het weiland aan de Dorpsstraat in 
Wilp en bij de kerk

Houden Remember Cannonshot op 11 april 2020 Vergunning verleend BW-2020-0012

Rijksstraatweg 142 in Twello Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
06-03-20

Z-20-01013_2020-15499

Rijksstraatweg 168 in Teuge Houden Brocante Markt op 13 juni 2020 van 10-17 uur Vergunning verleend BW-2020-0037

Rondom het centrum van Twello Houden Dorpsloop Twello op 26 april 2020 van 14-16.30 uur Vergunning verleend BW-2019-0245

Ter hoogte van Leemsteeg 12A in Wilp Houden Autorodeo Wilp-Achterhoek 2020 op 16 mei 2020 van 
14-22 uur en 17 mei 2020 van 12-22 uur

Vergunning verleend BW-2019-0256

Trippestraat 15 in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
06-03-20

Z-20-00953_2020-15486

Watergatstraat (weiland) in Voorst Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend

06-03-20

Z-20-01074_2020-15502

Zuiderlaan 7 in Twello Houden Seniorenfeest op 11 april 2020 van 20-1.30 uur Melding ontvangen BW-2020-0069

Zwarte Kolkstraat 80 in Wilp Deelnemen ANWB Streetwise op 23 maart 2020 Melding ontvangen BW-2020-0016

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Noodverordening ontmanteling V1 gemeente Voorst Ingetrokken Z-20-02133_2020-15798

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Bloemenksweg 38 in Voorst Uitbreiding Thermen Bussloo Voornemen Z-20-02382_2020-14655

Dijkhofstraat 12A-12B en 16 in Twello Onderling wisselen van functies Ontwerp NL.IMRO.0285.20262-
OW00

Melding besluit lozen buiten inrichtingen

Kruisakkerweg 5N in Twello Aanleggen kortstondige bemaling Melding ontvangen Z-HZ_MLBI-2020-0006

van Ghentstraat in Twello Aanbrengen en in stand houden bronbemaling Melding ontvangen Z-HZ_MLBI-2020-0005

Westererf ong. (kad. NBK B 2079) in Nijbroek Aanleggen bemaling voor fundering Melding ontvangen Z-HZ_MLBI-2020-0007

Milieueffectrapport

Avervoordseweg 26 in Terwolde Wijzigen werkplaats Melding ontvangen Z-MELD840-2020-000344

Omgevingsvergunning

Bloemenksweg 35 in Voorst Opslaan roerende zaken Aanvraag ontvangen SXO-2020-0114

Broekstraat ong. (kad. VOO G 2312) in Klarenbeek Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0137

Burgemeester van der Feltzweg ong. (TLO B 4313) 
in Twello

Bouwen woning met bijgebouw Proceduretermijn  
verlengd

SXO-2019-1232

Diverse locaties in de gemeente Voorst Plaatsen 10 borden voor zichtbaarheid agrariërs in gemeente 
Voorst

Aanvraag ontvangen SXO-2020-0125

Dorpsstraat ong. (WIL C 1824) in Wilp Bouwen woning en aanleggen in-/uitrit Aanvraag ontvangen SXO-2020-0120

Duistervoordseweg 21N in Twello Bouwen verlengde luifel bij entree Vergunning verleend SXO-2020-0052

Helmbloem 3 in Twello Bouwen tuinhuisje Proceduretermijn ver-
lengd

SXO-2020-0014

Kruisweg 45 in Twello Vervangen van de bestaande aanbouw Aanvraag ontvangen SXO-2020-0122

Lochemsestraat 30 in Terwolde Verbouwen jongveestal Vergunning verleend 
(revisie)

SXO-2019-0511

Molenstraat 33 Twello Wijzigen gevels Proceduretermijn  
verlengd

SXO-2020-0019

Sterrenboslaan 10 in Wilp Verbouwen bestaande woon-zorgvoorziening Aanvraag ontvangen SXO-2020-0135

Terwoldseweg 3 in Twello Verbouwen dienstwoning/koetshuis Aanvraag ontvangen SXO-2020-0134

Tussen Voordersteeg en Vermeersweg in Twello Aanleggen fietspad langs de Fliert Aanvraag ontvangen SXO-2020-0130

Vaassenseweg 15B in Terwolde Kappen boom Vergunning verleend SXO-2020-0030

Wellinkhofweg 14 in Terwolde Casco restaureren varkensschuur Vergunning verleend SXO-2020-0062

Zonnenbergstraat 9 in Wilp Kappen 2 bomen Proceduretermijn  
verlengd

SXO-2020-0012

Sloopmelding

Bekendijk 1 in Terwolde Verwijderen asbesthoudende toepassingen uit elektrastation Melding ontvangen SXO-2020-0119
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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 of kom 
langs bij de receptie in het ge-
meentehuis. 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 en in de 
app van 'Over uw buurt'. 

Op overuwbuurt.overheid.nl 

kunt u zich aanmelden voor een 
e-mailservice of de app downloa-
den. Met enkele stappen schrijft 
u zich in. U ontvangt dan da-
gelijks 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 
organisatie u deze berichten wilt 
ontvangen. Daarbij is het ook 
mogelijk een afstand ten opzich-
te van uw adres aan te geven. U 
krijgt dan bericht over de actuele 
locatiegebonden bekendmakin-
gen/publicaties binnen de door 

u aangegeven afstand. 

WELSTAND
Burgemeester en wethouders 
van Voorst maken het volgende 
bekend:

Iedere maandag is er een man-
daatvergadering van de wel-
standscommissie in het gemeen-
tehuis in Twello (Hietweideweg 
20). De vergadering begint om 
9.30 uur. 

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. Wilt u hierbij aan-
wezig zijn? Dan horen wij dat 
graag van u. 

Houd er als derde belangheb-
bende ook rekening mee dat 
een ingediend bouwplan al 
behandeld kan zijn in een 
welstandsvergadering.

De balie is op werkdagen ge-
opend van 8.30 uur tot 12.15 
uur, 0571-27 93 35.

H.W. Iordensweg 79 in Twello Verwijderen asbesthoudend dak Melding ontvangen SXO-2020-0132

Kortenaerstraat 23 t/m 47 in Twello (Witte de With-
straat 1 t/m 29, 14 t/m 20, 24)

Verwijderen asbesthoudende materialen uit kruipruimte Melding ontvangen SXO-2020-0123

Kruisweg 45 in Twello Slopen aanbouw Melding ontvangen SXO-2020-0121

Kuiperstraat 29 in Terwolde Verwijderen asbesthoudend dakbeschot uit woning Melding ontvangen SXO-2020-0129

Vaassenseweg 49 in Nijbroek Verwijderen asbesthoudend dak schuur Melding ontvangen SXO-2020-0128

Withagenweg 60 in Wilp Gedeeltelijk slopen paardenstal Melding ontvangen SXO-2020-0133

Stellen maatwerkvoorschriften

Kruisakkerweg 5N in Twello Aanleggen kortstondige bemaling Vergunning verleend Z-MAATWERK_ 
A-2020-000346

Belasting op aardgas omhoog, elektriciteit goedkoper 
energie besparen doe je zo!

Met ingang van 1 januari 2020 
is de energiebelasting veran-
derd. De belasting voor elektri-
citeit daalt de komende jaren. 
En voor aardgas wordt de be-
lasting geleidelijk steeds hoger. 
Een energiezuinig huis is dus 
zeker aan te raden. Het kabi-
net stimuleert met deze ver-
nieuwde energiebelasting de 
Nederlandse huishoudens om 
van het aardgas af te gaan. On-
geveer 95% van alle woningen 
gebruikt (nog) aardgas voor de 
verwarming, het warme water en 
het koken. Daarmee is de wo-
ningmarkt voor circa 25% van 
de CO2-uitstoot van Nederland 
verantwoordelijk. Dit moeten we 
veranderen. Tijd voor actie dus. 

Energie besparen
Er zijn veel eenvoudige manie-
ren om snel energie te besparen. 
Bijvoorbeeld door energiezuini-
ge verlichting te gebruiken, de 
CV goed in te regelen en elek-
trisch te koken. Enkelglas ver-
vangen door HR(++)glas, goe-
de isolatie en het gebruik van 
tochtstrips zorgen niet alleen 
voor een gigantische toename in 
het wooncomfort (geen tocht en 
kou meer). Deze energiezuinige 
maatregelen besparen ook al 

gauw honderden euro’s per jaar 
aan stookkosten. En ze zorgen 
ook voor een hogere woning-
waarde ten tijde van verkoop. 
Naast isoleren is het ook moge-
lijk om zelf energie op te wek-
ken met zonnepanelen. Of om 
warm water te produceren met 
zonnecollectoren. En denk bij 
het plaatsen van zonnepanelen 
ook aan een HR-combiketel in 
combinatie met een zonneboiler 
of een hybride warmtepomp. 

De gemeente helpt
De gemeente Voorst begrijpt 
dat deze maatregelen invloed 
hebben op het dagelijkse leven. 
En dat inwoners hier vragen 
over hebben. Daarom helpt de 
gemeente graag haar inwoners 
met het verduurzamen van hun 
huis. Dit voorjaar organiseert 
de gemeente in samenwerking 
met de energiecoöperaties weer 
verschillende acties om het 
verduurzamen van de woning 
te stimuleren. Zoals een actie 
voor kleine energiebesparende 
maatregelen en thematours. En 
met de inzet van energiecoa-
ches. De energiecoach is een 
betrokken inwoner die mee-
denkt over makkelijke manie-
ren om energie in huis te be-

sparen. Met een gesprek aan 
uw keukentafel, een warmte-
camera en een online huisscan 
geeft de energiecoach inzicht 
in het besparen en opwekken 
van energie. Verder bekijkt de 
gemeente of het mogelijk is om 
een collectieve inkoop van iso-
latie, zonnepanelen en waterzij-
dig inregelen van de CV-ketel te 
organiseren. 

Subsidie energiebespa-
ring eigen huis
Bent u woningeigenaar en heeft 
u voor uw woning minimaal 
twee energiebesparende iso-
latiemaatregelen uitgevoerd? 
Vraag dan de Subsidie ener-
giebesparing eigen huis (SEEH) 
voor eigenaar en bewoner aan. 
Dit doet u heel gemakkelijk op 
rvo.nl van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland. 

Duurzaamheidslening
De gemeente Voorst stelt een 
lening beschikbaar voor duur-
zame maatregelen. Met deze 
stimuleringslening kunnen 
zowel particulieren als maat-
schappelijke organisaties ge-
bruik maken van een lening met 
een lage rente voor het toepas-
sen van duurzaamheidsmaatre-
gelen. Kijk op 
voorst.nl/duurzaamheid voor 
de voorwaarden en het aan-
vraagformulier van deze lening. 

Meer informatie
Op regionaalenergieloket.nl/
voorst staat meer informatie 
over duurzaam wonen. Heeft u 
vragen? Neem gerust contact op 
met de gemeente Voorst: 
duurzaam@voorst.nl of 
0571-27 99 11.  ■

Afsluitingen en werkzaamheden A1 Twello - 
Deventer Oost 
Rijkswaterstaat sluit in maart ver-
zorgingsplaats Bolder en diverse 
op- en afritten af op de A1. Op vrij-
dag 20 maart starten de wegwerk-
zaamheden op de A1 tussen Twello 
(op- en afrit 22) en Deventer-Oost 
(op- en afrit 24). De rijstroken zijn 
dan versmald en er geldt een maxi-
mum snelheid van 90 km/h. Houd 
rekening met een vertraging van 30 
minuten of meer.

Afsluiting op- en afritten
▪ Van vrijdag 13 maart 22.00 uur 
tot en met maandag 16 maart 06.00 
uur zijn de op- en afritten Lochem 
(26) afgesloten. 
▪ Van vrijdag 20 maart tot maan-
dag 23 maart zijn dagelijks tussen 
10.00 en 22.00 uur de opritten 
Twello (22), Deventer (23), De-
venter-Oost (24) en Lochem (26) 
afgesloten.

Weekendafsluitingen ver-
zorgingsplaats Bolder
Verzorgingsplaats Bolder is volledig 
afgesloten (inclusief restaurants en 
tankstation): 
▪ van vrijdag 13 maart 22.00 uur tot 
en met maandag 16 maart 06.00 
uur.
▪ Van vrijdag 20 maart 21.00 uur 
tot en met maandag 23 maart 05.00 
uur.

Traject Twello tot 
Deventer-Oost
Van vrijdag 20 maart tot half juli 
vinden de wegwerkzaamheden 
plaats op het traject Twello (op- en 
afrit 22) en Deventer-Oost (op- en 
afrit 24). Het verkeer rijdt over drie 
versmalde rijstroken en er geldt een 
snelheidsbeperking van 90 km/h.

Omleidingsroutes worden ter plaat-
se met gele borden aangegeven. 

Houd rekening met ernstige ver-
keershinder en een vertraging van 
30 minuten of meer.

Advies aan weggebruikers
▪ 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 bor-
den langs de weg.

Vergroten capaciteit A1 
Apeldoorn-Azelo
Toenemend vrachtverkeer zorgt 
voor veel vertraging op de A1 Oost 
tussen Apeldoorn en Azelo. Dit 
traject is een belangrijke verbin-
ding tussen economische gebieden 
binnen en buiten Nederland. Goede 
doorstroming op deze route is be-
langrijk voor de bereikbaarheid en 
economische ontwikkeling van de 
regio. Daarom werken rijk en re-
gio samen aan het vergroten van 
de capaciteit van de A1 Oost in het 
verbreden van de A1: tussen Apel-
doorn en Deventer naar 2x4 rijstro-
ken en tussen Deventer en knoop-
punt Azelo naar 2x3 rijstroken. Op 
A1Oost.nl staat meer (achtergrond)
informatie over de uitbreiding van 
de A1 Apeldoorn-Azelo.

Meer informatie
rijswaterstaatverkeersinformatie.nl 
: actuele verkeersinformatie. 
rijkswaterstaat.nl/wegwerk-
zaamheden : informatie over 
wegafsluitingen.
Gratis informatienummer van Rijks-
waterstaat: 0800-8002 van maan-
dag tot en met vrijdag van 07.00 
uur tot 20:00 uur en in het weekend 
en op feestdagen van 10:00 uur tot 
18:30 uur.  ■
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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

Openingstijden publiekszaken:
ma. 8.30-14.00 uur en 17.00-20.00 uur
di. t/m vrij. 8.30-14.00 uur
Afhalen paspoort/ID-kaart/rijbewijs
ma. 8.30-20.00 uur 
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Gemeente volgt richtlijnen RIVM Aandacht voor kwetsbare mensen

De maatregelen om het corona-
virus te beperken beïnvloeden ons 
dagelijkse leven. Activiteiten gaan 
niet door en sociale contacten zijn 
beperkt. Kwetsbare inwoners ra-
ken hierdoor sneller sociaal ge-
isoleerd, vooral als ze digitaal 
minder vaardig zijn. 

De dorpsbelangenorganisaties, 
dorpscontactpersonen, buurtver-
binders, Mens en Welzijn Voorst, 
de gemeente Voorst en alle vrij-
willigers in de dorpen werken 
samen om te voorkomen dat 
kwetsbare mensen sociaal ge-
isoleerd raken of zich eenzaam 
gaan voelen. Gezamenlijk roepen 
deze partijen iedereen op om de 
komende tijd kwetsbare mede-
inwoners aandacht te geven om 
eenzaamheid te voorkomen. 

Tips om aandacht te geven

■ (Video)Bel vaker en langer

■ Schrijf kaarten en brieven
 Veel mensen hebben nu minder 

reistijd omdat ze thuis werken. 
Gebruik deze tijd om eens een 
brief te schrijven of een kaartje 
te posten. Geen ansichtkaarten 

of enveloppen in huis? Maak 
dan gebruik van:

- Omapost.nl met de kortingsco-
de ‘coromapost’ tegen kostprijs

- Het OranjeFonds, gratis kaar-
ten via formulier.oranjefonds.
nl/eenzaam

- ouderenfonds.nl/schrijfmaatje 
brengt ouderen en schrijfmaat-
jes met elkaar in contact

■ Doe mee op het digitaal dorps-
plein kijkindekernen.nl 

 Met het onderdeel ‘Elkaar Hel-
pen’ is Kijk in de Kernen hét 
platform om hulpvraag en hulp- 
aanbod te matchen. Plaats 
een bericht als u anderen wilt 
helpen. 

Tips om eenzaamheid  
tegen te gaan

■ Hulplijn Rode Kruis
 Zoekt u een luisterend oor, ad-

vies of extra hulp (ook bij qua-
rantaine of thuisisolatie)? Neem 
contact op met de Rode Kruis 
Hulplijn: 070-44 55 888.

■ De Luisterlijn
 Bel deluisterlijn.nl voor een 

kletspraatje of een goed ge-

sprek:0900-07 67 of het lo-
kale nummer voor Apeldoorn 
en omgeving: 055 - 541 54 15.

■ Corona Quarantaine Contact
 De omroepen KRO-NCRV bren-

gen mensen in contact via Co-
rona Quarantaine Contact na 
aanmelding op 

 kro-ncrv.nl/corona

■ Zilverlijn
 De Zilverlijn is een speciale 

belservice voor ouderen. Pro-
fessionele vrijwilligers bellen 
regelmatig voor een gezellig 
praatje of een goed gesprek. 
Aanmeldend via ouderenfonds.
nl/aanmeldenzilverlijn 

■ Kijk in de Kernen
 Heeft u hulp nodig? Plaats een 

oproep op kijkindekernen.nl . 
Hier volgt u ook informatie van 
uw dorpsbelangenorganisatie 
en dorpscontactpersoon.  ■

De gemeente Voorst volgt en 
hanteert de landelijke richtlijnen 
van het RIVM. Het gemeentehuis 
en het Kulturhus zijn open tijdens 
de normale openingstijden. Maar 
veel medewerkers werken vanuit 
huis. Dit betekent dat wij u soms 
niet de service kunnen bieden die 
u van ons gewend bent. Wij vra-
gen hiervoor uw begrip.
Heeft u vragen aan de gemeente 
die ook telefonisch beantwoord 
kunnen worden? Dan vragen wij u 
ons te bellen en niet persoonlijk 
naar één van onze locaties te ko-
men. Is het wel noodzakelijk dat 

u in persoon naar het gemeente-
huis komt? Dan vragen wij u om 
de landelijke hygiënemaatregelen 
te respecteren. Voor uw eigen ge-
zondheid, en voor die van onze 
baliemedewerkers. 

Vragen?
* Heeft u vragen over het corona-
virus? Bel dan het RIVM 0800-13 
51 (dagelijks 08.00-20.00 uur).
* Heeft u vragen aan de ge-
meente Voorst? Bel dan 14 
0571 of 0571-27 99 11. 
* Bent u ondernemer? Kijk op 
rijksoverheid.nl  ■
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