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Duurzaam uw huis verkoelen

Het is weer zomer! We hebben al een paar weken met warme dagen 
gehad. Volop genieten, maar aanhoudende warme dagen met oplo-
pende temperaturen zorgen ook voor hittestress. Tijdens deze hete 
dagen in de zomer wilt u natuurlijk dat uw huis lekker koel blijft. 
Maar hoe zorgt u hiervoor? Wij geven u handige tips om uw hoofd en 
huis koel te houden. 

Een groene tuin en dak
Een koel huis begint bij een groene tuin en dak. Groen houdt warmte 
buiten de deur. Groene klimplanten langs de gevel zorgen voor een 
extra isolatielaagje. Door muren uit de zon te houden en het isolerend 
effect kan klimop de maximale temperatuur van een gebouw flink 
verlagen. Heeft u een plat dak, dan is het helemaal zaak dit koeler te 
houden. U kunt een sedumdak aanplanten. Laat u goed informeren 
over de mogelijkheden van beplanting op een dak. Een sedumdak 
slaat ook regenwater op.

Goed isoleren helpt
Een effectieve en milieuvriendelijke oplossing om een woning koel te 
houden, is isolatie. Naast een warm huis in de winter zorgt de juiste 
isolatie er namelijk ook voor dat het huis in de zomer koeler blijft. 
De isolatielaag houdt dan de warmte buiten.

Lucht de kamers op een slimme manier
Sluit de ramen wanneer de zon schijnt. Zo kan er geen hete lucht 
binnendringen. Na zonsondergang kunnen ze open om de ruimte 
af te koelen met frisse nachtlucht. Verder helpen ook zonwerende 
gordijnen goed.

Kies energiezuinige lampen
Standaard gloeilampen geven veel warmte af. Energiezuinige lam-
pen, zoals spaarlampen en LED-lampen stralen veel minder warmte 
uit waardoor je huis koeler blijft. Wist u al dat u nu met de Groene 
Bon van gemeente Voorst ter waarde van 60 euro LED-lampen kunt 
aanschaffen bij de lokale bouwmarkten? 
Kijk snel op www.voorst.groenebon.nl voor meer informatie en vraag 
vanaf maandag 3 augustus een Groene Bon aan! 

Voorkom hittestress
Het is natuurlijk ook belangrijk om goed voor uzelf te zorgen tijdens 
hete dagen. Drink voldoende, vermijd inspanning tijdens de warmste 
uren van de dag en blijf uit de hitte. Zorg dat uw huis koel is voordat 
de hete dagen aanbreken.  ■

Bermen en bewoners

Het gaat slecht met de vlinders, 
bijen, kevers, vliegen en alle an-
dere kriebelbeestjes die zo be-
langrijk zijn voor de natuur. Het 
gaat ook niet goed met veel vo-
gels en plantensoorten. Daarom 
zet de gemeente Voorst zich in 
voor een omgeving waarin plan-
ten en dieren meer leefgebieden 
hebben. Een betere biodiversi-
teit, zowel in de dorpen als in het 
buitengebied. Zo is de gemeente 
gefaseerd bezig met ecologisch 
bermbeheer. En voor boeren en 
particuliere grondeigenaren is 
er extra geld beschikbaar om 
kruidenrijke akkerranden aan te 
leggen.

Project ‘Bloembermen 
Voorst’
De vorige weken bespraken we al 
de bloemrijke akkerranden. Ook 
legden we uit wat er verandert aan 
het bermbeheer van de Gemeente 
Voorst. Het nieuwe bermbeheer 
gaat zorgen voor meer kruiden-
rijke bermen en daarmee meer 
leefruimte voor planten en dieren. 
Maar naast de gemeente kunnen 
inwoners ook zelf een bijdrage le-
veren. Zo zetten al veel inwoners 
zich in voor kruidenrijke bermen. 
Gerit Moll richtte bijvoorbeeld 
vanuit de werkgroep Groene Kerk 
van de Protestantse Gemeente 
Twello het project ‘Bloember-
men’ op. Voorstenaren konden 
een zaaipakket ophalen om thuis 
planten mee te kweken. Tijdens 
dit project kregen zij begelei-
ding. Toen de planten voldoende 
gegroeid waren zijn ze allemaal 

tegelijk, op de eerste ‘plant-
je-plant-dag’ op 19 september 
2019, in een berm in Twello ge-
plaatst om de berm om te toveren 
tot een bloemrijke berm geschikt 
voor allerlei insecten.

Proef inzaaien
Ook is de gemeente bezig met 
verschillende proeven door in-
zaaien van verschillende meng-
sels. In de zoden frezen en zaaien 
we kleine stroken van 10 centi-
meter breed. Hierdoor wordt het 
bodemleven in tact gelaten. De 
mineralen blijven in de grond en 
er komen versneld bloemen in 
bermen. Dit laat mooie resultaten 
zien. Het idee is dat de kruiden 
zelf buiten de gezaaide rijen gaan 
groeien.

Wat kunt u zelf doen?
Dit zijn mooie voorbeelden van 
wat iedereen kan doen om mee 
te helpen aan het omtoveren 
van bermen in een kruidenrijke 
omgeving voor planten en die-
ren. Maar ook los van projecten 
kunnen inwoners een steentje 
bijdragen. Wij vragen u daarom 
de bermen niet meer volledig te 
maaien. Voor verkeersveiligheid is 
70 centimeter vanaf de rand van 
het asfalt voldoende.

Ook is het beter om minder vaak 
te maaien. Dan hebben de krui-
den in de bermen meer tijd om te 
groeien. Zo komen er meer ver-
schillende soorten planten in de 
berm en ook weer meer insecten 
en vogels. Ook is het goed om 

maaisel een tijdje te laten liggen 
zodat de zaden en insecten op de 
grond kunnen vallen.

Eikenprocessierupsplaag
Meer verschillende dieren en 
plantensoorten in een gebied 
helpt bij het bestrijden van pla-
gen. Bijvoorbeeld die van de ei-
kenprocessierups. Daarnaast 
geven kruidenrijke bermen het 
landschap kleur, en zorgen daar-
mee voor een voor een vrolijk 
beeld in uw buurt!

Meer informatie
Heeft u vragen of suggesties? 
Neem dan contact op met 
Monique Loeters 
(m.loeters@voorst.nl) of 
Eddie Rijckenberg 
(e.rijckenberg@voorst.nl)   ■

CAK: komende maanden facturen voor eigen Wmo-bijdrage

Mensen die hulp en/of onder-
steuning krijgen vanuit de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) moeten een eigen bijdrage 
betalen. Deze bijdrage is in 2020 
maximaal € 19 per maand. Het 
Centraal administratie kantoor, 
kortweg CAK, verstuurt hiervoor 
facturen. Door een technisch pro-
bleem heeft het CAK nog niet alle 
facturen verstuurd. De komende 
maanden verstuurt het CAK stap 
voor stap de facturen. 

Geen factuur voor april en mei
In verband met de landelijke 

coronamaatregelen is niet alle 
Wmo-hulp en ondersteuning ge-
leverd. Daarom heeft de minister 
van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport besloten de eigen bijdrage 
voor de maanden april en mei niet 
in rekening te brengen. Mensen 
betalen over 2020 dus maximaal 
€ 190 (10 maanden x € 19).

Voorkom betalingsproblemen
Leg alvast € 19 per maand opzij 
en voorkom betalingsproblemen.  
Het is ook mogelijk om kosteloos 
een betalingsregeling met het 
CAK af te spreken. Informatie over 

het regelen van een betalingsre-
geling staat op de factuur die u 
ontvangt. Vanaf dat moment is 
het mogelijk om hier afspraken 
over te maken. 

Meer informatie
Op hetcak.nl/wmo2020 staat 
meer informatie over de Wmo en 
de antwoorden op de meest ge-
stelde vragen. Heeft u vragen? Bel 
gerust met het CAK: 0800-19 25 
(gratis maandag tot en met vrij-
dag 08.30 uur tot 17.00 uur.  ■

Wegafsluiting spoorwegovergang Voorst
 
In de nacht van dinsdag 4 augustus op woensdag 5 augustus 2020 
is de spoorwegovergang Enkweg – Gravenstraat in Voorst van 0.15 
uur tot 05.30 uur afgesloten voor alle verkeer. Strukton gaat in op-
dracht van ProRail B.V. onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de 
spoorwegovergang. 

Omleiding
Het doorgaande verkeer op de Enkweg en Gravenstraat wordt omge-
leid via de Noord Emperweg, Hezeweg en Beekzichtweg.

Meer informatie
Wilt u als omwonende op de hoogte gehouden worden over de werk-
zaamheden aan het spoor? Via prorail.nl/omwonenden/check-het-
spoorwerk-in-uw-buurt kunt u zich hiervoor aanmelden.  ■



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 20 juli 2020 tot en met vrijdag 
24 juli 2020.

Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk dan 
op overheid.nl en ga naar de pa-
gina 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 bekendmaking/
publicatie staat of het mogelijk 
is om een inspraakreactie, ziens-
wijze, bezwaarschrift of beroep-
schrift in te dienen. En zo ja, tij-
dens welke periode dit kan.

Ziet u de elektronische bekendma-
king/publicatie niet op overheid.nl 
staan? Neem dan gerust contact op 
met de gemeente Voorst: 0571-27 
99 11. 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 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 behan-
delen wij bouwplannen zoveel 
mogelijk 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 tijde-
lijk 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.

Bekendmakingen/
publicaties
Week 31: 29-07-2020

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Kadijk 20 in Terwolde Zomerkamp 2020 van 24 juli 2020 t/m 28 juli 
2020

Melding ontvangen BW-2020-0107

Kolkweg tussen Dorpsstraat tot Everwijnstraat in Terwolde Buurtfeest op 5 september 2020 van 15-23 uur Melding ontvangen BW-2020-0110

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio 
Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) 15 juli 2020

Vastgesteld Z-20-03266_2020-44847

Melding brandveilig gebruik

Rijksstraatweg 155 in Twello Melding brandveilig gebruik Melding ontvangen SXO-2020-0451

Milieumelding

Hietweideweg 14 in Twello Gebruiken warmtepomp Melding ontvangen Z-MELD840-2020-000824

Veenhuisweg 30 in Twello Oprichten autogarage Melding ontvangen Z-MELD840-2020-000813

Omgevingsvergunning

Bottenhoekseweg 9A in Teuge Bouwen woning Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0331

Deventerweg 44 in Voorst Plaatsen grondgebonden zonnepanelen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0455

Diederikweg 4 in Voorst Bouwen schuur en herinrichten buitenruimte Vergunning verleend SXO-2020-0355

Donizettiplaats 28 in Twello Kappen boom Vergunning verleend SXO-2020-0356

Frans Halsstraat 15 in Twello Kappen esdoorn Vergunning verleend SXO-2020-0343

Grotenhuisweg 20 in Wilp Bouwen buitenberging met carport Aanvraag ontvangen SXO-2020-0450

H.W. Iordensweg 17 in Twello Renoveren gemeentehuis Vergunning verleend SXO-2020-0293

H.W. Iordensweg 17 in Twello Bouwen installatieruimte/ijskelder Vergunning verleend SXO-2020-0389

H.W. Iordensweg 85 in Wilp Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0315

Lariksweg 29 in Klarenbeek Bouwen berging met veranda Vergunning verleend SXO-2020-0324

Lochemsestraat 5B in Terwolde Plaatsen kunstwerk Aanvraag ontvangen SXO-2020-0463

Meester Zwiersweg 4 in Twello Plaatsen bijenstal Aanvraag ontvangen SXO-2020-0460

N791 Molenallee (kad. WIL C 1643) in Wilp Kappen 3 bomen Vergunning verleend SXO-2020-0447

Oudhuizerstraat 32B in Klarenbeek Verbouwen bedrijfsgebouw Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0341

Park van Teuge kavel 15/fase 2 (kad. VOO P 736) in Teuge Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0454

Plan de Schaker Oost II kavel 1/fae 5 (TLO B 9618) in Twello Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0467

Polveensweg 23 in Klarenbeek Bouwen schuur Vergunning verleend SXO-2020-0309

Rijksstraatweg 209 in Teuge Kappen boom Vergunning verleend SXO-2020-0381

Schaepmanstraat en Scholtenshoek in Twello Kappen 3 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0468

Sint Maartenserf 85 in Twello Verbouwen verpleeghuisdependance Aanvraag ontvangen SXO-2020-0457

Tussen Voordersteeg en Vermeersweg in Twello Aanleggen fietspad langs de Fliert Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0130

van Limburg Stirumstraat 28-30 in Twello Verbouwen en uitbreiden zorgappartementen Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0347

Sloopmelding

Kruisweg 25 in Twello Verwijderen asbesthoudend plafond in garage Melding ontvangen SXO-2020-0466

Stationsweg 6 in Teuge Verwijderen asbesthoudende golfplaten afdak Melding ontvangen SXO-2020-0469
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Ernstige hinder A1 Twello - Deventer Oost 

Rijkswaterstaat verbreedt de 
A1 tussen Apeldoorn en Azelo. 
Tot en met zondag 23 augustus 
vinden werkzaamheden plaats 
op het traject Twello - Deventer 
Oost. Om het werk veilig uit te 
voeren zijn de rijstroken ver-
smald, geldt een lagere snel-
heid en zijn op- en afritten afge-
sloten. Weggebruikers moeten 
rekening houden met ernstige 
verkeershinder en een extra 
reistijd die kan oplopen tot 30 
minuten. 

Versmalde rijstroken
Tot en met zondag 23 augustus:
▪ versmalde rijstroken tra-

ject Twello (22) en Deven-
ter-Oost (24) en lagere 
maximumsnelheid.

Op- en afritten afgeslo-
ten
Tot en met vrijdag 31 juli: 
▪ oprit Deventer (23) richting 

Hengelo afgesloten;
▪ afrit Deventer-Oost (24) vanuit 

Apeldoorn afgesloten. 

Zaterdag 1 augustus tot en met 
zondag 23 augustus: 
▪ oprit Deventer-Oost (24) rich-

ting Apeldoorn afgesloten;
▪ afrit Deventer (23) vanuit Hen-

gelo afgesloten. 

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

Adviesroute doorgaand 
verkeer 
▪ Verkeer vanuit Utrecht en Arn-

hem (A12) richting Hengelo/
Osnabrück wordt geadviseerd 
om te rijden via de A12 rich-
ting Oberhausen, A18 richting 
Enschede, de N18 richting 
Enschede en de A35 richting 
Hengelo/Osnabrück.

▪ Verkeer vanuit Osnabrück 
en Enschede/Hengelo (A35) 

richting Utrecht en Arnhem 
wordt geadviseerd om te rij-
den via de A35 bij aansluiting 
Enschede-West (26), de N18 
richting Doetinchem, A18 
richting Arnhem en A12 rich-
ting Arnhem en Utrecht.

▪ Verkeer vanuit Amsterdam 
(A1) richting Almelo en Hen-
gelo/Osnabrück wordt gead-
viseerd om te rijden via A1, 
A28, N35, A35 richting Al-
melo en Hengelo/Osnabrück.

▪ Verkeer vanuit Amersfoort 
(A28) in de richting van Hen-
gelo/Osnabrück wordt ge-
adviseerd om te rijden via de 
A28 richting Zwolle en N35 
Almelo naar A35 richting 
Hengelo/Osnabrück.

▪ Verkeer vanuit Apeldoorn 
(A50) richting Almelo en 
Hengelo/Osnabrück wordt 
geadviseerd om te rijden via 
A50, A28, N35 en de A35 
richting Almelo en Hengelo/
Osnabrück.

▪ Verkeer vanuit Almelo (A35) 
richting Amsterdam wordt 
geadviseerd om te rijden via 
A35, N35, A28 en de A1 rich-
ting Amsterdam.

▪ Verkeer vanuit Almelo (A35) 
richting Amersfoort wordt 
geadviseerd om te rijden via 
A35, N35 en de A28 richting 
Amersfoort.

▪ Verkeer vanuit Almelo (A35) 
richting Apeldoorn wordt 
geadviseerd om te rijden via 
A35, N35, A28 en de A50 
richting Apeldoorn.

Advies aan 
weggebruikers
▪ Vermijd de A1 rond Deventer 

zoveel mogelijk.

▪ Maak gebruik van de ad-
viesroutes voor doorgaand 
verkeer.

▪ Raadpleeg voor vertrek de ac-
tuele verkeersinformatie.

▪ Houd rekening met extra reis-
tijd en vermijd zoveel moge-
lijk de spits.

▪ Pas de snelheid aan en houd 
voldoende 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;

▪ een inhaalverbod voor 
 vrachtverkeer.
▪ Afsluiting van op- en afrit-

ten Deventer en Deventer-
Oost gedurende 3 weken per 
richting

Vergroten capaciteit A1 
Apeldoorn-Azelo
Toenemend vrachtverkeer zorgt 
voor veel vertraging op de A1 
Oost tussen Apeldoorn en Aze-
lo. Dit traject is een belangrijke 
verbinding tussen economische 
gebieden binnen en buiten Ne-
derland. Goede doorstroming 
op deze route is belangrijk voor 
de bereikbaarheid en economi-
sche 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: tus-
sen Apeldoorn en Deventer naar 
2x4 rijstroken en tussen Deven-
ter en knooppunt Azelo naar 
2x3 rijstroken. Achtergrond-
informatie over de uitbreiding 
van de A1 Apeldoorn-Azelo: 
A1Oost.nl.

Meer informatie
Actuele verkeersinformatie: 
rijkswaterstaatverkeersinformatie.nl 
Informatie over 
wegafsluitingen:  
rijkswaterstaat.nl wegwerkzaamheden
Of bel het gratis informatienum-
mer van Rijkswaterstaat 0800-
8002 van maandag 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.  ■

Enquête voor mantelzorgers 
in de gemeente Voorst
Het Steunpunt Mantelzorg bij 
Mens en Welzijn Voorst verzorgt 
in opdracht van de gemeente 
de mantelzorgondersteuning 
en mantelzorgwaardering in de 
gemeente Voorst. Over die twee 
onderwerpen horen we graag de 
mening van alle mantelzorgers. 
Daarvoor stelden we een korte 
vragenlijst op. We hopen dat zo-
veel mogelijk mantelzorgers deze 
enquête invullen. De antwoorden 
helpen ons namelijk bij het ver-
beteren van de dienstverlening.

In onze gemeente noemen we ie-
mand mantelzorger als deze per-
soon minimaal 8 uur per week én 
minimaal 3 maanden lang zorgt 
voor een naaste. Die zorg kan bij-
voorbeeld zijn voor iemand met 
een lichamelijke ziekte of han-
dicap. Het kan ook voor iemand 
met psychische problemen of een 
verslaving zijn. Elke mantelzorger 
weet uit ervaring dat het iedereen 
kan overkomen om mantelzorger 
te worden. 
Het lijkt heel normaal om een an-
der een handje te helpen. Maar 

het is niet vanzelfsprekend. Zeker 
omdat mantelzorger zijn ook een 
grote invloed kan hebben op ie-
mands eigen leven. 

Enquête in te vullen tot en 
met 31 augustus
De enquête is anoniem online in 
te vullen via de link https://bit.ly/
mantelzorgvoorst. Dit kan tot en 
met 31 augustus. In de enquête 
stellen we een aantal vragen over 
de mantelzorgondersteuning en 
de mantelzorgwaardering in onze 
gemeente. Het invullen van de 
vragenlijst duurt 5 tot 10 minu-
ten. Wij danken u nu alvast voor 
het invullen van de vragenlijst!

Meer informatie
Het Steunpunt Mantelzorg infor-
meert de bij haar bekende man-
telzorgers over deze vragenlijst. 
Heeft u vragen? Neem dan contact 
op met Annet Reimert, Mantel-
zorgconsulent bij het Steunpunt 
Mantelzorg van Mens en Welzijn 
Voorst. Zij is bereikbaar via e-mail: 
mantelzorg@mensenwelzijn.nl of 
telefonisch:  (0571) 28 77 52.  ■

Basisregistratie personen en geheimhouding

In de Basisregistratie personen (BRP) staan de persoonsgegevens van 
iedereen die in Nederland woont. De gemeente is verantwoordelijk 
voor het bijhouden van de persoonsgegevens.

In de BRP staan niet alleen adresgegevens. Ook nationaliteit, een hu-
welijk of partnerschap en informatie over ouders en kinderen staan 
er in. Deze gegevens worden vaak automatisch verstrekt aan over-
heidsinstellingen. Enkele bijzondere maatschappelijke instellingen 
zoals pensioenfondsen krijgen deze gegevens ook, voor zover dat 
noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze instellingen, die auto-
matisch alle belangrijke wijzigingen in uw persoonsgegevens krijgen 
aangeleverd, baseren hun beslissingen vaak direct op deze informatie 
uit de BRP. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre-
laties bepaalt welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt.

Geheimhouding
U kunt deze gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden 
niet voorkomen, omdat deze verplicht is. In enkele gevallen kunnen 
ook anderen vragen om uw BRP-gegevens. Dit zijn' verstrekkingen 
aan 'verplichte derden' (zoals een curator of advocaat die een dag-
vaarding aan uw adres wil uitbrengen) of aan 'vrije derden' (niet com-
merciële instellingen, zoals woningbouwverenigingen, bibliotheken 
of ziekenhuizen). Wilt u niet dat zij uw adres ontvangen? Dan kunt u 
de gemeente verzoeken om geheimhouding. Dit kan via het formulier 
op onze website.

Uw persoonsgegevens inzien
Wilt u uw eigen persoonsgegevens of die van uw minderjarige kinderen 
zien? Dan kunt u op mijn.overheid.nl onder 'Persoonlijke gegevens' 
zien hoe u of uw kinderen geregistreerd staan in de BRP. Hiervoor 
moet u zich eerst aanmelden met een DigiD. Heeft u geen DigiD? 
Registreer u dan eerst via digid.nl. U kunt ook bij de gemeente na-
vragen hoe u geregistreerd staat. Inzage in uw gegevens is gratis. 
Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, dan kunt u dat schriftelijk 
opvragen bij de gemeente. Wij nemen dan contact met u op om een 
afspraak te maken.
Wilt u weten aan wie in de afgelopen jaren over u gegevens zijn 
verstrekt uit de basisregistratie, dan kunt u daarvan schriftelijk een 
overzicht opvragen bij de gemeente. Binnen enkele weken krijgt u 
dat overzicht dan kosteloos thuisgestuurd.
Het is belangrijk dat uw gegevens in de BRP juist en actueel zijn. 
Twijfelt u daaraan? Neem dan contact op met de afdeling Publieks-
zaken van de gemeente. Meer informatie over de BRP is te vinden op
www.rijksoverheid.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. 

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

We helpen u graag, maak wel eerst een afspraak

Onze openingstijden zijn an-
ders 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. Bel ons eerst als u langs 

wilt komen, zodat we een afspraak 
kunnen maken. 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. 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 telefonisch een afspraak met 
ons. We maken dan ook meteen 
een afspraak met u voor het op-
halen van het document. 

Frontoffice CJG en MN-
Voorst
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 Hietweide-
weg 20. Zo houden we één loca-
tie 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 nummers. 

Algemeen telefoonnummer ge-
meente Voorst: 0571 27 99 11
Telefoonnummer frontoffice MNV: 
0571 74 51 11
Telefoonnummer frontoffice CJG: 
0571 74 51 50


