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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad
Raadsvergadering 20 april 
Op maandag 20 april heeft de gemeenteraad digitaal vergaderd. Het digitale verslag  van deze 
vergadering (beeld + geluid) is terug te kijken in het raadsinformatiesysteem Politiek Portaal via 
voorst.raadsinformatie.nl. In de kalender klikt u dan op de gewenste datum. De besluiten die genomen 
zijn, kunt u ook lezen op dezelfde pagina van de website van de gemeente.
Voor vragen over Politiek Portaal kunt u contact opnemen met de griffi  e via 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-tafelgesprekken 
of een brief of e-mail sturen aan de raad. Het adres van de raad is: raad@voorst.nl of Postbus 9000, 
7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst. 
In verband met de richtlijnen rond het corona virus kunt u enkel  telefonisch of per e-mail contact 
zoeken met raadsleden en raadsfracties.

Vergaderingen
Momenteel vergadert de gemeenteraad digitaal. De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluit-
vorming maakt dit mogelijk. U kunt deze vergaderingen live volgen (beeld + geluid) via 
voorst.raadsinformatie.nl  U klikt daarbij op de kalender. Daarna klikt u op de knop “live”. Houd ook de 
website van de gemeente Voorst (voorst.nl) in de gaten. De eerstvolgende (digitale) raadsvergadering 
is op maandag 11 mei om 19:30 uur. 

De raadsfracties
De contactgegevens vindt u op voorst.nl/bestuur organisatie/gemeenteraad/samenstelling 
▪ 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.

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?
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de raadsgriffi  er, Bernadette Jansen 0571-27 92 17 of 
de locogriffi  er, Dini Vriezekolk: 0571-27 93 87.

Spoel doekjes niet door het toilet

Op dit moment lopen in de ge-
meente veel rioolpompen vast 
door hygiënedoekjes die door 
de toiletten worden gespoeld. 
We snappen dat iedereen in 
deze coronacrisis - meer nog 
dan normaal - aan het poetsen 
is. Hiermee voorkomen we im-
mers nieuwe besmettingen. Bent 
u echter klaar met poetsen, gooi 
uw schoonmaakdoekjes, was-
handjes en keukenpapier dan bij 
uw restafval. Spoel ze niet door 
het toilet! We komen zelfs hand-
schoenen en mondkapjes tegen. 

Billendoekjes
Ook merken we dat billen- en 
snoetpoetsdoekjes voor de ba-
byʼs veelvuldig door het toilet 
worden gespoeld. Ook dit ver-
zamelt zich in de rioolpompen, 
waardoor deze vastlopen. Ook 

kunnen de doekjes verstop-
pingen veroorzaken in de lei-
dingen waardoor het rioolwater 
niet weg kan en in de toiletten 
of op straat naar boven komt. 
Dit leidt tot overlast en onnodige 
onderhoudskosten.

Denk aan de monteurs
Inmiddels is aangetoond dat het 
coronavirus in rioolwater voor 
kan komen. Dit levert voor u als 
gebruiker geen problemen op. 
Maar voor het personeel van de 
ontstoppingsbedrijven en de on-
derhoudsmonteurs kan dit wel 
gevaarlijk zijn. Zij moeten na-
melijk de vastzittende doekjes 
met de handen verwijderen uit de 
pompen. Natuurlijk worden hier-
bij voorzorgsmaatregelen getrof-
fen, maar ook hier geldt: voor-
komen is beter dan genezen!  ■

Advies bij rioolverstopping

In de gemeente Voorst zijn twee 
soorten riolering: vrijvervalriole-
ring (voornamelijk in de kernen) en 
drukriolering (in het buitengebied). 
In dit artikel adviseren we u wat te 
doen bij een rioolverstopping (af-
hankelijk van het soort riolering). 

Vrijvervalriolering
Heeft u een rioolverstopping bij een 
vrijvervalriolering? Zoek het ont-
stoppingsstuk in de riolering (ligt 
meestal op de grens van gemeente-
lijk- en particulier terrein) en graaf 
deze vrij. Vragen? Bel gerust de ge-
meente: 0571- 27 98 42.
Wanneer het ontstoppings-
stuk vrij gegraven is, zijn er twee 
mogelijkheden:
1. De rioolbuis staat ter plaatse 
van het ontstoppingsstuk vol met 

water: er is een verstopping in de 
leiding op gemeentegrond. Bel in dit 
geval de storingslijn drukriolering 
van de gemeente: 0571-27 37 60.
2. De rioolbuis staat ter plaatse van 
het ontstoppingsstuk niet vol met 
water: de verstopping is dan op par-
ticulier terrein, tussen het ontstop-
pingsstuk en de riolering, binnen 
het gebouw. De bewoner/eigenaar 
van het pand moet in dit geval zelf 
de verstopping oplossen of hiervoor 
een bedrijf inschakelen. 

Drukriolering
Afvalwater bij panden in het bui-
tengebied wordt via klein gemalen 
weggepompt. Bij problemen met de 
afvoer van het afvalwater belt u de 
storingslijn drukriolering van de ge-
meente Voorst: 0571-27 37 60.  ■

Snel regelen bij de gemeente

Wist u dat u voor veel producten 
van de gemeente terecht kunt op 
onze website voorst.nl? Onder het 
tabje ʻRegel snelʼ vindt u alle pro-
ducten die u direct kunt aanvra-
gen, regelen of melden. U kunt hier 
bijvoorbeeld digitaal uw verhuizing 
doorgeven of een uittreksel uit de 
Basisregistratie aanvragen. Of een 
bestelling van Voorster afvalzakken 
plaatsen. Heel eenvoudig en veilig 

vanuit huis te doen. Dit voorkomt 
een bezoek aan het gemeentehuis.

Mijnoverheid.nl
Bent u benieuwd naar uw persoon-
lijke gegevens die geregistreerd 
staan in de Basisregistratie perso-
nen (BRP)?  Kijk dan eens op mijn-
overheid.nl. Hier ziet u in een hel-
der overzicht alle gegevens van u 
die bij de gemeente bekend zijn.  ■
 

Subsidieregeling sociale initiatieven rondom coronavirus

Het coronavirus (COVID-19) zet 
de Gelderse samenleving onder 
grote druk. Brengt u mensen 
met elkaar in contact, ondanks 
alle maatregelen? En doet u dat 
samen met anderen? Dan ver-
goedt de Provincie Gelderland 
mogelijk de kosten! 

Subsidie
Stichtingen,  verenigingen en 

groepen van 3 of meer inwo-
ners kunnen vanaf 16 april 
2020 subsidie aanvragen voor 
plannen die de sociale verbin-
dingen ʻin coronatijdʼ verster-
ken. De plannen moeten na 
11 maart 2020 zijn of worden 
uitgevoerd. De provincie ver-
goedt – onder voorwaarden 
– alle kosten tot maximaal € 
10.000. Allerlei initiatieven zijn 

mogelijk. 
Denk aan digitale voorlees-
activiteiten, activiteiten voor 
inwoners van zorginstellin-
gen, het opzetten van een ver-
bindend digitaal platform of 
het opzetten van thuishulp. 

Interesse? 
Kijk voor meer informatie op 
gelderland.nl/zorgvoorelkaar.  ■

bron: GAW  stichting RIONED



voorstwijzer
De gemeente Voorst geeft dagelijks alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm volledig weer op over-
heid.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 13 april 2020 tot en met 
vrijdag 17 april 2020.

Bekendmakingen/
publicaties
Week 17: 22-04-2020

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 Woning-
wet is deze vergadering open-
baar. Door de corona-uitbraak 
kunt u daar helaas tijdelijk niet bij 
aanwezig zijn. Een telefonische 
toelichting geven mag natuurlijk 
wel.

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

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Avervoordseweg 32 in Terwolde Actiedag op 9 mei 2020 Vergunning ingetrokken BW-2020-0048

Basseltlaan 5A in Twello Verjaardagsfeest op 29 augustus 2020 (gewijzigde da-
tum)

Melding ontvangen BW-2020-0083

de Oude Ziele 3 in Twello Ontsteken paasvuur op 12 april 2020 Ontheffing ingetrokken BW-2020-0007

Hoevenallee in Terwolde Lentelive! 2020 op 3 april t/m 5 april 2020 Vergunning ingetrokken BW-2019-0217

Jachtlustplein 7 in Twello Music & More 2020 op 5 mei 2020 Vergunning ingetrokken BW-2020-0040

Kerklaan 2A in Twello Vier de Zomer - Kubbs Toernooi op 12 juli 2020 van  
9-21 uur

Vergunning verleend BW-2020-0090

Molenallee 50 in Wilp Avondwandelvierdaagse op 9 t/m 12 juni 2020 Vergunning ingetrokken BW-2020-0030

Molenallee 50 in Wilp Zomerfeest Zozijn op 30 juni en 1 juli 2020 Vergunning ingetrokken BW-2020-0032

Mr. van Marlestraat 2A in Steenenkamer Ontsteken paasvuur op 11 april 2020 Ontheffing ingetrokken BW-2020-0036

Rondom het centrum van Twello Dorpsloop Twello op 26 april 2020 Vergunning ingetrokken BW-2019-0245

Sleedoorn tegenover huisnummer 12 in Wilp Bevrijdingsfestival op 2 mei 2020 Vergunning ingetrokken BW-2020-0005

Start/eindpunt Molenallee 50 in Wilp Truckersdag op 26 september 2020 van 13-17 uur Vergunning verleend BW-2020-0033

Zonnenbergstraat 26A in Wilp Alpe d’HuZes dag op 9 mei 2020 Vergunning ingetrokken BW-2020-0063

Omgevingsvergunning

Bandijk 27 in Terwolde Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0222

Dernhorstlaan 24 in Twello Renoveren en uitbreiden woning Vergunning verleend SXO-2020-0098

Dorpsstraat 47 in Terwolde Nieuw bouwen woning met bijgebouw Vergunning verleend (revisie) Z-HZ_WABO-2012-000283

Goeman Borgesiusstraat 32 in Twello Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0220

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

Aanvraag ontvangen SXO-2020-0219

Helmbloem 3 in Twello Bouwen tuinhuisje Vergunning geweigerd SXO-2020-0014

Jupiter 33 en 35 in Twello Bouwen carport Aanvraag ontvangen SXO-2020-0214

Kerklaan 2A in Twello Plaatsen overkapping Vergunning verleend SXO-2020-0107

Kruisakkerweg 5 in Twello Aanleggen betonvloer en plaatsen voorziening ter  
bescherming van schakelkasten

Aanvraag ontvangen SXO-2020-0218

Rotonde Rijksstraatweg/Oude Rijksstraatweg/
Oude Wezeveldseweg (kad. VOO P 445) in Twello

Plaatsen reclameborden Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0104

Sikkestraat 1 in Twello Plaatsen 2 dakkapellen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0213

Terwoldseweg 24 in Twello Plaatsen trekkershut Vergunning verleend SXO-2020-0092

Tuinstraat 46 in Voorst Bouwen overkapping Aanvraag ontvangen SXO-2020-0227

Zonnenbergstraat 9 in Wilp Kappen 2 bomen Vergunning verleend SXO-2020-0012

Sloopmelding

de Spil 11 en 13 en Molenveld 67 en 69 in Twello Verwijderen asbesthoudende materialen uit bergingen Melding ontvangen SXO-2020-0223

H.W. Iordensweg 72 in Twello Verwijderen asbesthoudend dak schuurtje Melding ontvangen SXO-2020-0216

H.W. Iordensweg 74 in Twello Verwijderen asbesthoudend dak schuurtje Melding ontvangen SXO-2020-0215

Omloop 133 in Twello Verwijderen asbesthoudende platen uit tuin Melding ontvangen SXO-2020-0221

Sleedoorn 2, 4, 6 en 8 in Wilp Verwijderen asbesthoudende lekdorpels Melding ontvangen SXO-2020-0224

van der Duyn van Maesdamstraat 55 in Twello Verwijderen asbesthoudend dak schuur Melding ontvangen SXO-2020-0217

Veluwsedijk 33 in Nijbroek Slopen woning en bakhuis Melding ontvangen SXO-2020-0225

Zwarte Kolkstraat 59 in Wilp Slopen schuur Melding ontvangen SXO-2020-0226



voorstwijzer voorstwijzer
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 we-
ken? Of is het absoluut noodzake-
lijk 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 gemeentehuis gaan heeft dus 
geen zin. De medewerkers mogen 
u dan niet helpen. 

De frontoffi  ce in het Kulturhus is 
nu gesloten. De collegaʼs 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 ge-
meente, het CJG of het MNV? Bel 
dan met een van onze nummers. 
We proberen zoveel mogelijk di-
gitaal of telefonisch af te hande-
len. Alleen als het echt nodig is, 
plannen we een afspraak voor u 
in. Wij vragen u dan rekening te 
houden met de landelijke hygi-
enemaatregelen. Voor uw eigen 
gezondheid en die van onze me-
dewerkers. Heeft u klachten als 
verkoudheid, hoesten, keelpijn of 
koorts?  Zeg dan uw afspraak af!

Algemeen telefoonnummer 

gemeente Voorst: 0571 27 99 11
Telefoonnummer frontoffi  ce MNV: 
0571 74 51 11
Telefoonnummer frontoffi  ce CJG: 
0571 74 51 50

Gemeente, CJG Voorst en 
MNV op Koningsdag 
gesloten 

Het gemeentehuis, CJG Voorst 
(Centrum voor Jeugd en Gezin) en 
Maatschappelijk Netwerk Voorst 
(MNV) zijn de gehele dag gesloten 
op Koningsdag, maandag 27 april. . 

Spoedeisende zaken
Voor aangifte van overlijden kunt u 
telefonisch contact opnemen met 
de gemeente Voorst: Diny Boer-
kamp-Brugman 06-10 80 94 50 of 
Sandra van Oosten-van 
Nieuwkasteel 06- 52 42 12 94.

Bij spoedeisende zaken in de open-
bare ruimte (zoals een gevaarlijke 
wegverzakking, rioolstoring of 
omgewaaide boom) die niet kun-
nen 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 telefoonnummers 
bereikbaar:
Als er sprake is van dreigend ge-
weld: politie 112 of Veilig Thuis 
0800 -20 00
Spoedeisende Zorg (voor jeugd) 
0900 – 99 55 599
Spoedeisende hulp bij psychiatri-
sche- en psychosociale problemen: 
via dienstdoende huisarts(enpost).  ■

Vier de Dag van de Aarde!

Vandaag is alweer de 50ste edi-
tie van de Dag van de Aarde. Een 
goed moment om stil te staan bij 
het behoud en de bescherming 
van de aarde. Doet u ook mee?

Wat is de dag van de 
aarde? 
Al sinds 1970 wordt op of rond 
22 april in veel landen een zo-
genaamde Earth Day gehouden. 
Oorspronkelijk komt het idee 
uit de Verenigde Staten in 1970, 
en sindsdien doen er miljoenen 
mensen aan mee op allerlei ma-
nieren in maar liefst 175 landen. 
Tijdens deze dagen worden er 
talrijke activiteiten georganiseerd 
die mensen laten nadenken over 
hun eigen gedrag en de invloed 
hiervan op de aarde. 

Iedereen kan bijdragen
Nu we met zʼn allen massaal thuis 
zitten, is dit het perfecte moment 
om nieuwe duurzame alternatie-
ven uit te proberen. Zelfs als u 
denkt dat u als persoon niet veel 
kan bereiken, zijn de gevolgen 
groot. Hier geldt: kleine dingen 
maken het verschil! Wie bewuster 
leeft, draagt een steentje bij aan 
de bescherming van onze planeet. 

Begin in uw eigen tuin
Wist u dat uw eigen tuin een waar 
natuurparadijs is? U hoeft niet per 
se naar een bos om de natuur te 
beleven. Stiekem is uw eigen tuin 
ook al een prachtige plek voor de 
natuur. Vogels zoals merels, kool-
mezen en roodborstjes maken 
graag gebruik van tuinen om in 
te nestelen of voedsel te zoeken. 
En wist u dat bloemen nectar le-
veren en daardoor een belangrijke 
voedselbron zijn voor vlinders, 
bijen, hommels en zweefvliegen? 
U kunt deze nuttige diertjes hel-
pen door ervoor te zorgen dat er 
veel bomen, struiken en nectar-
planten in uw tuin staan. Verder 
zijn er talloze mogelijkheden om 
uw tuin te verduurzamen: maak 
bijvoorbeeld een eigen compost-
hoop, kweek uw eigen groenten 

en fruit of  installeer een bijen,- of 
insectenhotel.

Eet bewust
Door uw eetpatroon aan te pas-
sen, neemt uw grote duurzame 
stappen. Wist u dat eten en drin-
ken alleen al zorgt voor 20 tot 30 
procent van onze milieubelasting? 
Het maakt veel verschil als u bij-
voorbeeld minder dierlijke pro-
ducten eet en geen eten weggooit. 
In de supermarkt kun u letten op 
keurmerken voor duurzame voe-
ding. En hebt u al er eens aan ge-
dacht om seizoensgroente en fruit 
te kopen? 

Voorkom afval
Minder afval produceren is goed 
voor het milieu, nog beter dan af-
val recyclen. U bespaart zo grond-
stoff en en energie. Met een paar 
makkelijke tips kunt u uw eigen 
afvalberg flink kleiner maken:
1. Probeer wat stuk is te repareren.
2. Maak een ander blij: verkoop, 
ruil of deel
3. Neem altijd uw eigen tas mee 
naar de supermarkt
4. Download de Afvalscheidings-
wijzer van Milieu Centraal voor al 
uw vragen over het scheiden van 
afval 

En wat gaat u doen op de Dag van 
de Aarde? Klein of groot, iedere 
verandering draagt bij aan een 
betere toekomst!  Voor meer in-
formatie en tips, kijk op 
milieucentraal.nl  ■

■ 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 Frontoffi  ce 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


