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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Openbare vergadering gemeenteraad 
woensdag 23 september 19.30 uur

Vergadering afluisteren?
U kunt deze raadsvergadering vanaf 24 september woordelijk afluisteren in het raadsinformatiesys-
teem. Via voorst.raadsinformatie.nl klikt u via de ‘kalender’ op de gewenste vergadering. Na enkele 
dagen is het verslag bewerkt en is het mogelijk om direct te kiezen voor een agendapunt of spreker. 
U kunt zich nu niet meer opgeven om fysiek bij deze raadsvergadering aanwezig te zijn.

Agenda raadsvergadering woensdag 23 september
▪ Programma Mobiliteit 2020 – 2030 [verkennend debat]
▪ Wijzigen komgrens Voorst op grond van de Wegenverkeerswet [finaal debat]
▪ Programma Groen 2020 t/m 2025 [verkennend debat]
▪ Bestuurlijke deelname in de stichting Dutch Electric Aviation Centre 
 [finaal debat; voorhangprocedure] 
▪ Evaluatieopdracht Nota Vitaal Voorst, beleid voor volksgezondheid en sport en bewegen 
 [finaal debat]

Raadsvergadering 21 september
Op maandag 21 september heeft de gemeenteraad vergaderd. Het audioverslag van deze 
vergadering is op voorst.raadsinformatie.nl af te luisteren in het raadsinformatiesysteem  
Politiek Portaal. In de kalender klikt u op de gewenste datum. Vandaag is het nog de ‘ruwe’ versie. Na  
enkele dagen is het audioverslag bewerkt en kunt u direct selecteren op agendapunt en spreker. De 
besluiten die genomen zijn staan op dezelfde pagina. 
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-tafelgesprekken 
of een brief of e-mail sturen aan de raad: raad@voorst.nl , Postbus 9000, 7390 HA Twello. Twitter: 
@RaadVoorst. 

Vergaderingen en bijeenkomsten
De gemeenteraad vergadert weer fysiek. En uiteraard houden we ons aan de maatregelen die  
landelijk, regionaal en lokaal gelden met betrekking tot corona. Alleen vooraf aangemelde bezoekers 
zijn welkom om de fysieke ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen bij te wonen. 
▪  woensdag 23 september  19.30 uur raadsvergadering
 Voor deze raadsvergadering kunt u zich niet meer opgeven.

▪ maandag 12 oktober 18.00 uur ronde-tafelgesprekken Brasserie Korderijnk, Twello
▪ maandag 26 oktober  10.00 uur raadsvergadering Brasserie Korderijnk, Twello
▪ maandag 9 november  19.30 uur raadsvergadering Brasserie Korderijnk, Twello

Zodra de agenda’s bekend zijn laten wij u weten hoe, en tot wanneer u zich op kunt geven om in 
te spreken of de vergadering vanaf de publieke tribune bij kunt wonen.

Contact met de raadsfracties
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties, 
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, 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 , 
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.

We helpen u graag, maak wel eerst online 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. 
Online en telefonisch zijn we 
gewoon bereikbaar. Maak eerst 
online een afspraak op voorst.
nl of telefonisch om langs te ko-
men. Zonder afspraak naar het 
gemeentehuis gaan heeft geen 
zin. De medewerkers mogen u 
dan niet helpen. 

Regel het online op 
voorst.nl
Veel producten kunt u online op 
voorst.nl regelen. Bijvoorbeeld 
een uittreksel Basisregistratie 
of uw verhuizing. Verloopt uw 
product binnen twee weken? Of 
is het absoluut noodzakelijk dat 
u in persoon langskomt om een 
product aan te vragen? Maak dan 
eerst online op voorst.nl of te-
lefonisch een afspraak met ons. 

Frontoffice CJG en 
MNVoorst
Ook de frontoffice van het Maat-
schappelijk Netwerk Voorst (MN-
Voorst) en het Centrum voor Jeugd 
en Gezin (CJG) in het Kulturhus is 
alleen op afspraak geopend. Bel 
eerst als u langs wilt komen. Zon-
der afspraak naar het Kulturhus 
gaan heeft geen zin, omdat de me-
dewerkers u dan niet mogen hel-
pen. De frontoffice is telefonisch 
gewoon bereikbaar. 

Heeft u een vraag aan de gemeen-
te? Regel het online op voorst.nl 
Wilt u langskomen? Maak eerst 
een afspraak op voorst.nl of bel  
0571-27 99 11.

Heeft u een vraag aan het MNV? Bel 
de frontoffice MNV: 0571-74 51 11

Heeft u een vraag aan het CJG?  
Bel de frontoffice CJG: 
0571-74 51 50  ■

Benoeming lid van de gemeenteraad

De voorzitter van het centraal 
stembureau voor de verkiezing 
van de leden van de raad van 
de gemeente Voorst, heeft op 
7 september 2020 de heer G.A. 
(Toon) Rutgers benoemd als lid 
van de raad van de gemeente 
Voorst. 

De voorzitter maakt deze benoe-
ming bekend volgens artikel W 7 
van de Kieswet. De heer Rutgers 
woont in Voorst. Het gaat om de 
benoeming in de vacature die ont-
staan is door het overlijden van de 
heer R.W. (Ruud) Kooij, raadslid 
voor VVD-Liberaal 2000. ■

Gladde wegen door modder maisoogst

In de laatste week van september 
en de eerste twee weken van ok-
tober wordt vaak mais geoogst. 
Tijdens het oogsten van mais is 
het mogelijk dat er modder op 
de weg komt. Vooral als het re-
gent worden de vervuilde wegen 

glad en ontstaan er gevaarlijke 
verkeerssituaties. Weggebruikers 
moeten in deze periode daarom 
alert zijn op gladde (land)wegen.

Modderborden
De gemeente heeft met de agra-
rische bedrijven afgesproken 
dat zij modderborden plaatsen 
om de overige weggebruikers te 
waarschuwen voor een vervuild 
wegvak. Daarnaast maken de 
agrariërs, na afloop van de werk-
zaamheden, zelf de openbare 
weg schoon. De politie en mede-
werkers van de gemeente Voorst 
gaan hier nauwlettend op toezien. 
Ziet u een gevaarlijke (weg)situ-
atie? Maak hier dan melding van 
op verbeterdebuurt.nl  ■



voorstwijzer
De gemeente Voorst geeft dagelijks op overheid.nl alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm volledig 
weer. 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 14 september 2020 tot en 
met vrijdag 18 september 2020.

Bekendmakingen

Week 39: 23-09-2020

Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/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 
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 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 bericht 
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 bekend-
makingen/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 behandelen bouwplannen) 

maken we op voorst.nl bekend. 

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

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Diverse straten door Teuge Dorpsfeest Teuge komt naar je toe deze zomer op 12  
september 2020 van 14.30-1 uur en 13 september 2020 
van 10-20 uur

Vergunning verleend BW-2020-0134

Dorpsplein in Twello Plaatsen 1 grote kerstboom en 50 kleine kerstbomen in en 
rond Twello centrum op 7 december 2020

Melding ontvangen BW-2020-0137

Milieuvergunning

Koperdijk 3 en 5 in Klarenbeek Intrekken milieuvergunning door saneringsregeling  
varkenshouderij

Ontwerpvergunning Z-WM-INTR-2020-000970

Milieumelding

Zeedijk 11 in Nijbroek Plaatsen werktuigenberging Melding ontvangen Z-MELD840-2020-000999

Omgevingsvergunning

Bekendijk 5 in Terwolde Renoveren kap van schuur Vergunning verleend SXO-2020-0435

Breestraat 30 in Voorst Plaatsen zonnepanelen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0574

de Zanden 94 in Teuge Uitvoeren fysiotherapeutische behandelingen en voeren van 
systeemtherapeutische gesprekken

Vergunning verleend SXO-2020-0479

Fokkerstraat 27 in Teuge Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0454

H.W. Iordensweg 108 in Wilp Restaureren woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0569

Henri Dunantstraat 34 in Twello Bouwen erker Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0438

Hessenlaan 24 in Teuge Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0432

Hessenlaan 26 in Teuge Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0431

Lange Klarenbeekseweg 29 in Voorst Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0572

Lochemsestraat 5B in Terwolde Plaatsen kunstwerk Vergunning verleend SXO-2020-0463

Middendijk 18 in Nijbroek Plaatsen zonnepanelen op dak schuur Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0369

Middendijk 79 in Nijbroek Bouwen werktuigenberging Vergunning verleend SXO-2020-0482

Plan de Schaker (Twello - B - 1044) kavels 1 t/m 
10 in Twello

Bouwen 10 rug-aan-rugwoningen en bergingen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0564

Plan de Schaker Oost II kavel 1/fase 5 (TLO B 
9618) in Twello

Bouwen woning Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0467

van Limburg Stirumstraat 28-30 in Twello Verbouwen en uitbreiden zorgappartementen Vergunning verleend SXO-2020-0347

Weteringstraat 14 0001 tot en met 14 0015 in 
Twello

Bouwen bedrijfsverzamelgebouw Vergunning verleend SXO-2020-0337

Withagenweg 40B in Wilp Plaatsen brandstoftank Aanvraag ontvangen SXO-2020-0571

Zeedijk 23 in Nijbroek Uitbreiden woning Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0478

Zwarte Kolkstraat 100 in Wilp Milieuneutraal wijzigen stoomketel Vergunning verleend Z-819-2020-000912

Sloopmelding

H.W. Iordensweg 108 in Wilp Verwijderen asbesthoudende materialen uit woning Melding ontvangen SXO-2020-0568

Middendijk 22 in Nijbroek Gedeeltelijk slopen woning Melding ontvangen SXO-2020-0570

Stationsstraat 30 in Twello Verwijderen asbesthoudende materialen uit vogelkooien Melding ontvangen SXO-2020-0529

Zandenallee 3 in Teuge Verwijderen asbesthoudende materialen uit verdeelstation Melding ontvangen SXO-2020-0573

Verkeersbesluit

Binnenweg in Twello Realiseren individuele gehandicaptenparkeerplaats Besluit genomen Z-20-09118_2020-55116
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Bezoek het gemeentehuis
alleen op afspraak
Maak eerst een afspraak online op voorst.nl
of telefonisch via 0571 - 27 99 11.

Veel producten kunt u online regelen op voorst.nl

Regel het
online op

voorst.nl

Meedenken met ondernemers

De coronamaatregelen hebben 
nog steeds een grote impact op 
onze ondernemers. We probe-
ren hen zoveel mogelijk te on-
dersteunen. Zo denken we met 
horeca ondernemers mee in de 
mogelijkheden om het terras wat 
langer in het naseizoen open te 
houden. Of het terras tijdelijk uit 
te breiden. Maar we denken ook 
mee met ondernemers in ande-
re sectoren die door de corona 

worden getroffen. 

Heeft u een vraag of een idee voor 
uw onderneming? Neem gerust 
contact op met de bedrijfscon-
tactfunctionaris van de gemeente 
Voorst, Ellen Dijkman: 06 -15 21 
38 83. Bent u inwoner en heeft u 
vragen over de coronamaatrege-
len? Neem dan contact op met de 
gemeente door een e-mail te stu-
ren naar coronaloket@voorst.nl  ■

LekkerBoer Foodcamp

Zaterdag 12 september bezochten 
ruim 60 deelnemers een Food-
camp op tuinderij de Zonnegaard 
in Voorst. Veel deelnemers kwamen 
uit de buurt. Zo ook een aantal kin-
deren en ouders die via de BSO’s 
Smallsteps en Ut Trepke van de ge-
meente vrijkaartjes voor de Food-
camp hebben gekregen.

Foodcamp voor een 
gezonde leefstijl
Het idee van LekkerBoer is om van 
voedsel een avontuur te maken op 
een boerenerf. Lekker naar buiten, 

kinderen en ouders voor een ge-
zonde leefstijl. Foodcamps wor-
den georganiseerd voor scholen 
en kinderopvang. Niet alleen voor 
basisonderwijs, maar ook voor 
voortgezet onderwijs en mbo. Hier-
voor is subsidie vanuit het lande-
lijke programma Jong Leren Eten 
beschikbaar. Van 1 t/m 30 sep-
tember kunnen scholen aangeven 
dat zij belangstelling hebben voor 
de subsidieregeling. Op vrijdag 16 
oktober is er weer een Foodcamp 
op melkveebedrijf De Bolkhorst in 
Teuge. Hier zijn nog plaatsen voor 

vrij. Aanmelden: lekkerboer.nl/
foodcamp

Foodtrailer, bootcamp en 
workshop
De kinderen begonnen met het 
oogsten van pompoen, sla, toma-
ten en frambozen op de tuinderij. 
Daarna maakten de kinderen en ou-
ders samen met koks van Charme 
Hotel Oranjeoord een verrassend 
lekkere groenteburger (met spi-
nazie, biet of champignon) klaar 
in de foodtrailer. Samen genoten 
zij van de gezonde groenteburger 
op een broodje met zelf geoogste 
groenten en daarbij een milkshake 
met zelf geplukte frambozen. Na 
al dat heerlijks was het tijd voor 
een bootcamp tussen de groentes. 
Bootcamp055 had een parcours 
over de tuinderij uitgezet met 
bonenstokken, groentekratjes en 
touwen. De dag eindigde met een 
mini-workshop moestuinieren. De 
kinderen zaaiden radijsjes en kre-
gen ook allemaal een pakketje mee 
voor thuis. ■

Praat mee over PlusOV

Reist u op afroep met PlusOV? 
Bijvoorbeeld om een avondje 
te kaarten of om bij iemand op 
bezoek te gaan? Uw mening en 
ideeën over deze manier van 
reizen vinden wij erg belangrijk. 
Daarom zoeken wij 2 inwoners 
die 4 keer per jaar willen mee-
doen aan het reizigerspanel van 
PlusOV. Het gaat hier overigens 
niet om reizigers in het leerlin-
genvervoer, dagbestedingsver-
voer of jeugdwetvervoer. Als lid 
van het reizigerspanel heeft u 
direct invloed op de kwaliteit van 
PlusOV. Wilt u meedoen? Meld u 
dan voor 15 oktober 2020 aan.

Meedenken
Het reizigerspanel bestaat uit een 
groep inwoners die meedenkt 
over de dienstverlening van Plus-
OV. PlusOV is een samenwerking 
van 9 gemeenten. Elke gemeente 
kiest 2 inwoners die aan het pa-
nel meedoen. Daarnaast stuurt de 
Adviesraad Sociaal Domein per 
gemeente een vertegenwoordi-
ger. Ook PlusOV is erbij. Zo hoort 
u wat er zoal komt kijken bij het 
organiseren van uw ritten.

Waar en wanneer?
Het reizigerspanel komt maxi-
maal 4 keer per jaar bij elkaar. 
De onderwerpen die we be-
spreken, zijn telkens verschil-
lend. Denk bijvoorbeeld aan de 
kwaliteit van de taxi’s. Of aan 
het verbeteren van de website. 
Elke bijeenkomst duurt onge-
veer 2 uur. De bijeenkomsten 
worden afwisselend in Deven-
ter en Apeldoorn georganiseerd. 
Ze vinden plaats op de laatste 
woensdag van de 2e maand van 
het kwartaal (start woensdag 
25 november 2020 in Deventer, 
woensdag 24 februari 2021 in 
Apeldoorn).

Wat gebeurt er met de 
uitkomsten?
PlusOV gebruikt de uitkomsten 
om het reizen voor u prettiger 
te maken. Van elke bijeen-
komst komt een kort verslag. 
Als lid van het reizigerspanel 
krijgt u dit verslag als eerste 
te zien. U ziet dan meteen wat 
PlusOV met de uitkomsten gaat 
doen. De uitkomsten komen 
ook op plusov.nl te staan.

Meedoen is gratis
Meedoen aan het reizigerspanel 
is gratis. U kunt vanzelfspre-
kend met PlusOV naar de bij-
eenkomst reizen. Elke keer dat 
u erbij bent, krijgt u reiskosten 
vergoed. Ook koffie en thee zijn 
gratis.

Aanmelden voor 15 
oktober
Stuur voor 15 oktober 2020 een 
mail naar r.vanderplank@voorst.
nl  waarin u aangeeft waarom u 
aan het reizigerspanel wilt mee-
doen. Zet in deze mail uw naam, 
adres, telefoonnummer én uw 
pasnummer. Uit alle aanmel-
dingen kiezen wij 2 inwoners. 
Bent u gekozen, dan krijgt u van 
PlusOV een uitnodiging voor de 
bijeenkomsten. Als u niet ge-
kozen bent, krijgt u hierover 
bericht van ons.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem gerust con-
tact op met de gemeente Voorst, 
Ruud van der Plank (projectleider 
basismobiliteit) via 0571-27 93 
39 of 06-52 07 10 55. ■

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

Voor het bezoeken van de we-
kelijkse markt vragen we u om 
zoveel mogelijk alleen te komen. 
Dit is in het belang van uw eigen 
gezondheid en van die van uw 
medemens. 

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 week-
markt: voorst.nl 

Oproep voor gezinnen:

Laatste kans deelname ‘Junior Energiecoach’

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Thuis zo leuk en zo gemakkelijk 
mogelijk energie besparen? Doe 
mee met ‘Junior Energiecoach’, 
een leuk en leerzaam spel voor 
gezinnen om thuis energie 
te besparen. In de gemeente 
Voorst kunnen 50 gezinnen 
gratis hieraan meedoen. Gezin-
nen kunnen zich nog tot en met 
27 september aanmelden op  
juniorenergiecoach.nl . Doe 
mee, voor een schoner milieu 
en vollere portemonnee. 

Met energie kun je 
lachen
Doel van het Junior Energie-
coachspel is een schoner milieu 
en een vollere portemonnee. 
Deelnemende gezinnen krij-
gen meer inzicht in de moge-
lijkheden om thuis gemakkelijk 
energie te besparen. Het spel 
start op 3 oktober en duurt 
vijf weken. Elke week staat in 
het teken van een andere op-
dracht. Het is een project voor 

en door het hele gezin, waarbij 
Junior Energiecoach gelooft in 
het kind als motor voor ener-
giebesparing. Kinderen (onge-
veer 7-12 jaar) en ouders spelen 
met Junior Energiecoach on- en 
offline een spel met leuke, leer-
zame opdrachten, puzzels, ex-
perimenten en winacties. Kennis 
en bewustwording over energie 
nemen toe. Het motto is: met 
energie kun je lachen!  ■
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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. 

Tijdelijke locatie 2:
Sociaal domein 
Kulturhus
Jachtlustplein 11
7391 BW  TWELLO 
0571-74 51 11

Op de fiets naar school maakt de buurt blijer 

Veilig Verkeer Nederland is een 
campagne gestart om de school-
omgevingen in Nederland veiliger 
te maken. Met de slogan ‘Op de 
fiets naar school maakt de buurt 
blijer’ en het bijbehorende motto 
‘Meedoen is makkelijk’ herinnert 
Veilig Verkeer Nederland wegge-
bruikers eraan dat iedereen kan 
bijdragen aan veilig verkeer, zodra 
je de deur uitstapt.

Ga lopend of op de fiets 
naar school
U kent het vast wel: drukte bij 
de basisschool als de kinderen 
gebracht en opgehaald worden. 
Overal kinderen, ouders, fietsers 
en automobilisten. Hoe fijn zou 
het zijn als het overzichtelijker, 
rustiger én veiliger voor de kin-
deren wordt. Daarom roept Vei-
lig Verkeer Nederland ouders en 

kinderen op: kom lopend of op 
de fiets naar school. Zo wordt de 
schoolomgeving veiliger en doen 
kinderen belangrijke verkeerser-
varing op. 

Meedoen is makkelijk
Verkeer is mensenwerk. Daarom 
kan iedereen een steentje bijdra-
gen aan veiligheid in het verkeer. 
Speciaal voor ouders en kinderen 

zijn deze vijf ‘Vergeet me nietjes’ 
die helpen voor meer veiligheid 
onderweg naar school. Meedoen 
is makkelijk!

1.  Spreek af op welke dagen jul-
lie samen naar school lopen 
of fietsen. 

2. Toch een keer met de auto 
naar school? Parkeer iets 
verderop en loop het laatste 

stukje.
3.  Parkeer waar het mag en waar 

uw kind veilig kan uitstappen. 
4. Veel samen oefenen helpt 

uw kind naar zelfstandige 
verkeersdeelname. 

5.  Is uw kind wat ouder? Bespreek 
dan thuis hoe je omgaat met 
smartphonegebruik in het ver-
keer en hoe uw kind om kan 
gaan met groepsdruk.  ■


