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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad
Besluitenlijst raadsvergadering 11 mei 2020
Besluiten
■	 Onderzoek	geloofsbrieven	van	V.C.J.	Groothuis	–	Beijer	en	toelating	in	de	raad
■	 Verslag	ronde-tafelgesprekken	20	april	2020
■	 Maatregelen	Grip	op	Samenwerken

Verworpen	amendement	en	motie
■	 Amendement	op	initiatiefvoorstel	over	Grip	op	samenwerken	van	VVD-Liberaal2000.
	 Het	amendement	is	verworpen	met	4	stemmen	voor	(VVD-Liberaal2000)	en	15	
stemmen	tegen	(Gemeente	Belangen,	PvdA-GroenLinks,	CDA,	D66,	Lijst	Arend,	
Fractie	Suelmann)

■	 Motie	“Alleen	op	de	wereld”	over	alleengaande	vluchtelingenkinderen	van	Lijst	
Arend,	PvdA-GroenLinks,	CDA	en	Fractie	Suelmann.

	 De	motie	 is	 verworpen	met	 6	 stemmen	 voor	 (PvdA-GroenLinks,	 CDA,	D66,	
Lijst	Arend,	Fractie	Suelmann)	en	13	stemmen	tegen	(Gemeente	Belangen	en	
VVD-Liberaal2000).

Informatie
Scan	de	QR	code	met	uw	tablet	of	smartphone	om	op	voorst.raad-
sinformatie.nl	direct	bij	de	besluitenlijst	te	komen.	Hier	is	ook	de	
mogelijkheid	om	de	videotulen	van	de	raadsvergadering		van	11	mei	
2020	terug	te	kijken	als	u	in	de	kalender	op	de	
gewenste	datum	klikt.	Vragen?	Neem	gerust	contact	op	met	de	raads-
griffier	Bernadette	Jansen:	raad@voorst.nl	of	via	0571-27	92	17

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	,	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

 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 Samenwerking	Voedselbank	Deventer	en	Gemeente	Voorst

De	 gemeente	 Voorst	 en	 de	
Voedselbank	 Deventer	 gaan	
meer	samenwerken.	Zo	kunnen	
zij	mensen	nog	beter	 helpen.	
Door	de	coronacrisis	 is	dit	nu	
extra	belangrijk.	De	voorwaar-
den	om	gebruik	te	maken	van	
de	 voedselbank	 zijn	 tijdelijk	
versoepeld.
Mensen	die	 in	het	dorp	Voorst	

wonen	 kunnen	 eventueel	 ook	
gebruik	maken	van	de	voedsel-
bank	in	Zutphen.

Voedselpakketten
Heeft	u	een	laag	of	geen	inko-
men?	Bent	u	werkloos	of	heeft	
u	als	 (zelfstandig)	ondernemer	
geldproblemen?	 Houdt	 u	 niet	
genoeg	 geld	 over	 voor	 eten?	
Dan	heeft	u	misschien	recht	op	
een	voedselpakket	via	de	voed-
selbank.	Er	zijn	op	dit	moment	
genoeg	 voedselpakketten	 in	
voorraad.	Het	ophalen	van	de	
voedselpakketten	gebeurt	vol-
gens	de	regels	van	het	RIVM.

Aanmelden
Vraagt	 u	 zich	 af	 of	 u	 gebruik	
kunt	maken	van	de	voedselbank?	
Of	wilt	u	een	aanvraag	doen?	Dan	
kunt	 u	 bellen	 met	 het	 Maat-

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.

Raad	neemt	afscheid	van	Bert	van	de	Zedde
Tijdens	de	raadsvergadering	van	maandag	11	mei	heeft	de	gemeenteraad	afscheid	
genomen	van	Bert	van	de	Zedde,	raadslid	en	fractievoorzitter	van	het	CDA.		Bert	van	
de	Zedde	stopt	nadat	hij	ruim	6	jaar	raadslid	en	fractievoorzitter	is	geweest.	In	zijn	
toespraak	benoemde	de	burgemeester	zijn	actieve	
levensstijl	en	zijn	maatschappelijke	betrokkenheid	
in	vele	besturen	van	organisaties	in	de	gemeente	
Voorst.	 In	het	bijzonder	heeft	 	Bert	van	de	Zed-
de	zich	ingezet	voor	de	Voorster	cultuurhistorie.	
Daarnaast	waren	zijn	aandachtsvelden	de	zonne-
velden,	statushouders	en	financiën	(met	name	bij	
de	samenwerkingsverbanden).	Bert	van	de	Zedde	
werd	gekenmerkt	als	een	doorzetter,	ook	als	het	
niet	meezat,	en	een	rustige	maar	trouwe	debater	
in	de	raadsvergadering.	

Véronique	Groothuis	–	Beijer	stelt	zich	voor
Als	opvolgend	raadslid	is	Véronique	Groothuis	–	Beijer	in	dezelfde	raadsverga-
dering	beëdigd.	Zij	draait	sinds	september	2017	
mee	als	 fractievertegenwoordiger	 in	het	CDA.	
Véronique	Groothuis	–	Beijer	constateert	dat	met	
name	in	het	sociaal	domein	een	groeiend	aantal	
inwoners	niet	kan	meekomen.	Ze	ziet	graag	dat	
iedereen	die	kan	en	wil	meedoen,	dat	ook	daad-
werkelijk	kan	en	vindt	dat	de	gemeente	hierin	
een	faciliterende	rol	speelt.	Ze	wil	zich	inzetten	
voor	het	behoud	van	zorgvoorzieningen,	 leef-
baarheid	en	een	verantwoord	landschapsbeheer	
in	de	gemeente	Voorst.	In	het	dagelijks	leven	is	
Véronique	Groothuis	–	Beijer	werkzaam	in	de	fi-
nanciële	dienstverlening.		

schappelijk	Netwerk	Voorst.	Zij	
zijn	op	werkdagen	tussen	09.00	
uur	en	12.30	uur	bereikbaar	op	
telefoonnummer	0571-74	51	11.	
U	kunt	ook	een	e-mail	sturen:	
info@mnvoorst.nl.

Telefonisch	gesprek
Via	het	Maatschappelijk	Netwerk	
Voorst	komt	u	in	contact	met	de	
sociaal	werkers	van	Stimenz	(Ka-
rin	Peters	en	Marjan	de	Wilde).	
Zij	bespreken	met	u	uw	situatie	
en	de	mogelijkheden.	Afstand	
houden	 is	 en	blijft	 belangrijk.	
Daarom	vinden	alle	gesprekken	
nu	plaats	via	de	telefoon.	Ook	
op	die	manier	kunnen	zij	u	goed	
helpen.		■



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	11	mei	2020	tot	en	met	vrijdag	
15	mei	2020.

Bekendmakingen/
publicaties
Week	21:	20-05-2020

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Kerklaan 2A in Twello Jeugdvoetbaltoernooi Herman Beekman op 13 juni 2020 Vergunning ingetrokken BW-2020-0081

Kerklaan 2A in Twello Vier de Zomer - Kubbs Toernooi op 12 juli 2020 Vergunning ingetrokken BW-2020-0090

Knibbelallee 3 in Wilp Cool in the Pool op 19 juni t/m 21 juni 2020 Vergunning ingetrokken BW-2020-0020

Middendijk 26 in Nijbroek Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
11-05-20

Z-20-04088_2020-29531

Middendijk 31 in Nijbroek Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
11-05-20

Z-20-04089_2020-29533

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-
Gelderland 11 mei 2020

Vastgesteld Z-20-03266_2020-29319

Milieumelding

Veluwsedijk 33B in Nijbroek Bouwen werktuigenberging Melding ontvangen Z-MELD840-2020-000546

Lochemsestraat 44 in Terwolde Bouwen werktuigenberging Melding ontvangen Z-MELD840-2020-000547

Lochemsestraat 44 in Terwolde Wijzigen vergund dierenbestand Melding ontvangen Z-MELD840-2020-000548

Omgevingsvergunning

Broekstraat 47 en 49 in Klarenbeek Vergroten bestaande dakkapel Vergunning verleend SXO-2020-0188

de Barnte 3 in Twello Plaatsen kozijn in zijgevel Aanvraag ontvangen SXO-2020-0276

Deventerweg 10 in Terwolde Bouwen veranda Vergunning verleend 
(revisie)

SXO-2018-0310

Diepenbrockstraat 11 in Twello Bouwen carport Vergunning verleend SXO-2020-0163

Dorpsstraat 16 in Wilp Bouwen woning en aanleggen in-/uitrit Vergunning verleend SXO-2020-0120

Eendenkooiweg ong. (kad. NBK B 2015) in 
Nijbroek

Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0287

Fluitenkruid ong. (kad. VOO G 2451) in  
Klarenbeek

Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0295

H.W. Iordensweg 17 in Twello Kappen 3 bomen Vergunning verleend SXO-2020-0266

H.W. Iordensweg 17 in Twello Aanleggen inrit naar personeelsparkeerplaats Aanvraag ontvangen SXO-2020-0285

H.W. Iordensweg 17 in Twello Renoveren gemeentehuis Aanvraag ontvangen SXO-2020-0293

Henkenburgweg 5 in Klarenbeek Bouwen garage/schuur Aanvraag ontvangen SXO-2020-0291

Holtweg 2 in Wilp Verbouwen woonboerderij Vergunning verleend SXO-2020-0150

Holtweg 3 in Wilp Kappen boom Vergunning verleend SXO-2020-0154

Houtwalstraat 2 in Wilp Aanleggen zwembad Aanvraag ontvangen SXO-2020-0282

Koningin Wilhelminastraat 21 in Terwolde Plaatsen dakkapel Vergunning verleend SXO-2020-0166

Lochemsestraat 44 in Terwolde Bouwen werktuigenberging Aanvraag ontvangen SXO-2020-0284

Melkakkerweg 12, 14, 16 en 18 in Wilp Bouwen 2 woon-zorgvoorzieningen voor intensieve begeleiding Vergunning verleend 
(revisie)

SXO-2018-0834

Molenstraat 33 Twello Wijzigen gevels en plaatsen van 2 dakkapellen op dakvlak aan 
voorzijde

Vergunning verleend SXO-2020-0019

Prins Bernhardstraat in Twello Kappen 6 esdoorns Vergunning verleend SXO-2020-0247

Rijksstraatweg 158 in Teuge Kappen 8 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0297

Rijksstraatweg 80 in Voorst Realiseren 2 studio’s Vergunning geweigerd SXO-2020-0152

Voordersteeg 33 in Wilp Bouwen woning (wijzigingsaanvraag op SXO-2020-0027) Vergunning verleend SXO-2020-0190

Wassenaer Obdamstraat 10 in Twello Bouwen overkapping Vergunning verleend SXO-2020-0155

Wellinkhofweg 14 in Terwolde Herbestemmen monumentale boerderij en schuur tot  
groepsaccommodatie

Aanvraag ontvangen SXO-2020-0292



voorstwijzer voorstwijzer

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.

Sloopmelding

Boevenbrinkstraat 11A in Terwolde Slopen stal Melding ontvangen SXO-2020-0274

de Vang 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 
en 76 in Twello

Verwijderen asbesthoudende materialen uit woningen Melding ontvangen SXO-2020-0286

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

Lochemsestraat 44 in Terwolde Slopen voormalige varkensstal Melding ontvangen SXO-2020-0283

Middendijk 34 in Nijbroek Slopen 2 schuren en verwijderen asbesthoudende materialen Melding ontvangen SXO-2020-0299

Oude Deventerweg 10 in Voorst Verwijderen asbesthoudend dak van houthok Melding ontvangen SXO-2020-0275

Teugseweg 3 in Teuge (Deels) verwijderen van asbesthoudend dak van schuur door 
stormschade

Melding ontvangen SXO-2020-0290

Wilpsedijk 16 in Wilp Verwijderen asbesthoudende daken van 2 schuurtjes Melding ontvangen SXO-2020-0273

Witte de Withstraat 1 in Twello Verwijderen asbesthoudende materialen uit berging Melding ontvangen SXO-2020-0294

Rode	Kruis	start	coronahulplijn	anderstaligen

Het	Rode	Kruis	 is	gestart	met	
een	hulplijn	via	WhatsApp	voor	
anderstaligen.	Deze	hulplijn	 is	
opgezet	 voor	mensen	 die	 de	
Nederlandse	 taal	slecht	spre-
ken.	Voor	hen	is	het	lastig	iets	
mee	te	krijgen	van	de	maatrege-
len	rondom	het	coronavirus	of	
om	hulp	te	vragen.	Momenteel	
is	er	een	hulplijn	 in	het	Turks	
(06-48158053)	en	Marokkaans	
(06-48158055).	Op	het	Marok-
kaanse	nummer	kunnen	zowel	
berichten	 in	het	Marokkaans-
Arabisch	als	Tamazight/Berbers	
gestuurd	worden.	Sinds	vorige	
week	is	er	ook	een	hulplijn	ge-

opend	voor	contact	in	het	Chi-
nees	(06-48158057,	Mandarijn	
en	Kantonees).	

Laagdrempelig
Via	de	WhatsApp-Hulplijn	kan	
op	een	laagdrempelige	manier	
informatie	 worden	 gevraagd.	
Mensen	die	 laaggeletterd	zijn	
kunnen	ook	via	een	spraakbe-
richt	contact	opnemen	met	het	
Rode	Kruis.	Vervolgens	kan	op	
eenvoudige	wijze	voorlichtings-
filmpjes	en	foto’s	worden	ge-
deeld.	Deze	WhatsApp-Hulplijn	
is	een	noodzakelijke	aanvulling	
op	de	Rode	Kruis	Hulplijn,	die	

Kom	alleen	naar	de	markt	en	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	is	in	het	be-

lang	van	uw	eigen	gezondheid	en	
van	die	 van	uw	medemens.	De	
inloopkraam	 van	 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-

Vandaag	is	het	Wereld	Bijendag

Op	20	mei	is	het	Wereld	Bijendag.	
Deze	dag	 is	wereldwijd	uitgeroe-
pen	door	de	Verenigde	Naties	om	
aandacht	te	vragen	voor	het	belang	
van	bijen.	 In	Nederland	wordt	dit	
wereldwijde	initiatief	georganiseerd	
door	Stichting	Bijenvrienden.

De	bij	is	belangrijk
	Bijen	 leveren	een	hele	grote	bij-
drage	aan	onze	samenleving.	Be-
stuiving	door	 insecten	is	noodza-
kelijk	voor	meer	dan	75	%	van	de	
voedingsgewassen.	 Honingbijen,	
solitaire	bijen	en	hommels	zorgen	
er	dus	voor	dat	we	kunnen	genieten	
van	heerlijk	fruit,	zoals	kersen,	ap-
pelen,	braambessen,	frambozen	en	
mango’s.	Maar	ook	van	groenten,	
zoals	courgettes,	paprika’s,	avo-
cado’s.	Zonder	de	bestuiving	van	
de	bijen	zal	dit	allemaal	verdwijnen.	
En	minder	voor	de	hand	 liggend:	
ook	 zonnebloemolie	 en	mosterd	
zijn	vanaf	dan	verleden	tijd!

Enorme	daling
De	afgelopen	jaren	is	er	sprake	van	

een	enorme	daling	van	de	bijenpo-
pulaties.	Dit	komt	door	een	combi-
natie	van	oorzaken:	het	gebruik	van	
chemische	bestrijdingsmiddelen	in	
landbouw,	varroamijt	(een	parasiet)	
en	 klimaatverandering.	 Door	 de	
bijensterfte	komt	de	biodiversiteit	
in	gevaar	en	zonder	de	bij	heb-
ben	wij	minder	keuze	uit	groente	
en	fruit.	Daarom	is	een	rijke	om-
geving	 nodig	met	 stuifmeel-	 en	
nectarbronnen	voor	de	hommels,	
solitaire	bijen	en	honingbijen.	

Waarom	20	mei?
De	maand	mei	 is	een	bijzondere	
maand	 voor	 de	 honingbijen.	De	
kolonie	 is	 dan	 zeer	 actief,	 pro-
duceert	volop	voorjaarshoning	en	
gaat	 vaak	zwermen.	Ook	zijn	 in	
mei	vele	wilde	bijensoorten	actief.	
Er	is	daarbij	juist	voor	deze	datum	
gekozen	omdat	dit	de	geboorte-
dag	is	van	Anton	Janša	(1734),	ook	
wel	bekend	als	een	pionier	 in	de	
imkerij.

Kijk	en	verwonder!
We	roepen	iedereen	op	om	vandaag	
eens	stil	te	staan	bij	de	bijen	in	uw	
leefomgeving.	Kijk	eens	of	u	bijen	
kan	spotten	 in	uw	eigen	achter-
tuin.	Wilt	u	dat	bijen	echt	kunnen	
genieten	van	de	tuin?	Creëer	dan	
een	bij	vriendelijke	omgeving.	Bijen	
hebben	vooral	een	samenspel	van	
bloeiende	kruiden,	struiken	en	bo-
men	nodig.	Of	plaats	een	bijenhotel	
in	 je	tuin.	Wilt	u	van	uw	tuin	een	
bijenparadijs	maken?	Kijk	dan	eens	
op	natuurmonumenten.nl/tuin	of	
nederlandzoemt.nl			■

in	 de	 afgelopen	 weken	 meer	
dan	18.000	keer	is	gebeld	door	
mensen	met	vragen	over	het	co-
ronavirus	of	mensen	die	behoef-
te	 hebben	 aan	 een	 luisterend	
oor	of	concrete	hulp. Het num-
mer	van	de	Rode	Kruis	Hulplijn	
is	070-4455888.		■

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		■
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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.	
Telefonisch	zijn	we	gewoon	be-
reikbaar.	Veel	producten	kunt	u	
online	op	voorst.nl	regelen.	Ver-
loopt	 uw	 product	 binnen	 twee	
weken?	Of	is	het	absoluut	nood-
zakelijk	dat	u	 in	persoon	langs-
komt	om	een	product	aan	te	vra-
gen?	Dan	kunt	u	telefonisch	een	
afspraak	 maken.	 U	 maakt	 dan	
ook	meteen	 een	 afspraak	 voor	
het	ophalen	van	het	document.	U	
kunt	geen	afspraak	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	num-
mers.	We	proberen	zoveel	mo-
gelijk	digitaal	of	 telefonisch	af	

te	handelen.	Alleen	als	het	echt	
nodig	is,	plannen	we	een	afspraak	
voor	u	in.	Wij	vragen	u	dan	reke-
ning	te	houden	met	de	landelijke	
hygiënemaatregelen.	Voor	uw	ei-
gen	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
Voor	aangifte	van	overlijden	kunt	
u	telefonisch	contact	opnemen	
met	de	gemeente	Voorst:	Diny	
Boerkamp-Brugman	 06-10	 80	
94	50	of	Sandra	van	Oosten-van	
Nieuwkasteel	06-	52	42	12	94.
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	 bui-
ten	de	openingstijden	zijn	Veilig	
Thuis	en	Spoedeisende	Zorg	(voor	
jeugd)	via	de	gebruikelijke	tele-
foonnummers	bereikbaar:
Als	 er	 sprake	 is	 van	 drei-
gend	 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).		■


