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

Gemeentelijke informatie

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 21 december 2020 tot en met 
donderdag 24 december 2020.

Bekendmakingen

Week 53: 30-12-2020

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Legesverordening Voorst 2021 met de daarbij  
behorende Tarieventabel 2021

Vastgesteld Z-20-10272_2020-77277

Gemeente Voorst Subsidieplafonds en verdeelregels 2021 Vastgesteld Z-20-12778_2020-77609

Gemeente Voorst Verordening onroerende-zaakbelastingen Voorst 2021 Vastgesteld Z-20-10573_2020-77277

Gemeente Voorst Verordening reinigingsheffingen Voorst 2021 Vastgesteld Z-20-10503_2020-77277

Gemeente Voorst Verordening rioolheffing Voorst 2021 Vastgesteld Z-20-10039_2020-77277

Gemeente Voorst Verordening toeristenbelasting Voorst 2021 Vastgesteld Z-20-10229_2020-77277

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Blankematerweg 3 in Nijbroek Bouwen stal Vastgesteld NL.IMRO.0285.20293-
VS00

Zonnenbergstraat 47 in Wilp Bouwen extra woning op erf in ruil voor sloop  
bedrijfsgebouwen en aanplant 1 ha bos

Ontwerp NL.IMRO.0285.20295-
OW00 

Milieumelding

Klarenbeekseweg 1 in Voorst Verzoek maatwerkvoorschriften vetafscheider Melding ontvangen Z-MELD840-2020-001313

Omgevingsvergunning

Achter ‘t Holthuis 3 in Twello Bouwen overkapping Aanvraag ontvangen SXO-2020-0861

Achter ‘t Holthuis 34 in Twello Bouwen fietsenschuur Aanvraag ontvangen SXO-2020-0836

Beethovenlaan 49 in Twello Aanleggen inrit/uitweg Vergunning verleend SXO-2020-0832

Boevenbrinkstraat 3A in Terwolde Herbouwen schuur Aanvraag ontvangen SXO-2020-0838

Bongerdstraat 11A in Steenenkamer Realiseren dakopbouw Aanvraag ontvangen SXO-2020-0849

Dorpszicht, kavel 6/f1, Dorpszicht in Terwolde Bouwen linkerhelft van twee-onder-een-kapwoning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0847

Dorpszicht, kavel 7/f1, Dorpszicht in Terwolde Bouwen rechterhelft van twee-onder-een-kapwoning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0848

Eendenkooiweg kavel 1 (NIJBROEK B 2019)  
in Nijbroek

Bouwen vrijstaande woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0853

Fokkerstraat F2/K10 in Teuge Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0854

het Wildezand 12 in Wilp Veranderen bestemming bedrijfswoning  
naar plattelandswoning

Aanvraag ontvangen SXO-2020-0842

Houtwalstraat 2 in Wilp Renoveren bestaande hooiberg Vergunning verleend SXO-2020-0756

Kasteelweg 104 in Wilp Bouwen dorpshuis met dagbesteding Aanvraag ontvangen SXO-2020-0852

Klarenbeekseweg 24 in Voorst Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0857

Marktstraat 4 in Twello Verbouwen appartementen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0840

Molenallee 30 in Wilp Plaatsen dakkapel Vergunning verleend SXO-2020-0555

Sint Maartenserf 85 in Twello Verbouwen verpleeghuisdependance  
(wijzigingsaanvraag op SXO-2020-0457)

Aanvraag ontvangen SXO-2020-0794

Teuge Oost fase 2, kavel 21, Fokkerstraat in Teuge Bouwen linkerhelft van twee-onder-een-kapwoning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0845

Teuge Oost fase 2, kavel 22, Fokkerstraat in Teuge Bouwen rechterhelft van twee-onder-een-kapwoning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0846

Teuge Oost fase 2, kavel 23, Fokkerstraat in Teuge Bouwen linkerhelft van twee-onder-een-kapwoning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0843

Teuge Oost fase 2, kavel 24, Fokkerstraat in Teuge Bouwen rechterhelft van twee-onder-een-kapwoning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0844

Twelloseweg 1A in Steenenkamer Wijzigen openingstijden terrassen  
(wijzigingsaanvraag)

Aanvraag ontvangen SXO-2020-0864

Twelloseweg 51 in Terwolde Bouwen bijgebouw Aanvraag ontvangen SXO-2020-0856

Uiverstraat ong. K6/F2 in Teuge Bouwen woning Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0725

Uiverstraat ong. K7/F2 in Teuge Bouwen woning Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0726

Uiverstraat ong. K8/F2 in Teuge Bouwen woning Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0724

Uiverstraat ong. K9/F2 in Teuge Bouwen woning Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0723

Veluwsedijk 33 in Nijbroek Bouwen vrijstaande woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0841
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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 

LET OP: door een landelijke sto-
ring in de app 'Over uw buurt' ko-
men niet alle berichten via deze 

app goed door. Daarom adviseren 
wij u om voorlopig geen gebruik te 
maken van de app '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 bouwplan-
nen) maken we op voorst.nl 
bekend.

Volgens artikel 12 van de Wo-
ningwet is deze vergadering 
openbaar. Door de corona-
uitbraak kunt u daar helaas 
tijdelijk niet bij aanwezig zijn. 
Een telefonische toelichting 
geven mag natuurlijk wel.

Houd er als derde belang-
hebbende rekening mee dat 
een ingediend bouwplan al 
behandeld kan zijn in een 
welstandsvergadering.

Parkeren bij het gemeentehuis

Heeft u een afspraak gemaakt 
en komt u met de auto naar het 
gemeentehuis? Maak dan alleen 
gebruik van de parkeerruimte bij 
het gemeentehuis die voor be-
zoekers gereserveerd is. Deze 
parkeermogelijkheden staan met 
borden aangegeven: 

▪ parkeerruimte dicht bij het ge-

bouw aan de achterzijde,
▪ parkeerruimte aan de zijkant 

van het gebouw. 

Als u Jupiter 2  in Twello invoert 
in uw navigatie, dan komt u van-
zelf bij de parkeerruimte van het 
gemeentehuis uit. Het is niet toe-
gestaan om uw auto bij aangren-
zende bedrijven te parkeren.  ■

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

Vergunning verleend  
(revisie)

SXO-2020-0190

Weteringserf in Terwolde Kappen afgekeurde bomen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0837

Weteringserf kavel 4/f2 in Terwolde Bouwen twee-onder-een-kapwoning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0851

Weteringserf kavel 5/f2 in Terwolde Bouwen twee-onder-een-kapwoning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0850

Weteringstraat 10 in Twello Bouwen bedrijfspand Aanvraag ontvangen SXO-2020-0855

Zwarte Kolkstraat 104 in Wilp Verbouwen zaal tot bed & breakfast Aanvraag ontvangen SXO-2020-0860

Sloopmelding

Gravenstraat 8 in Voorst Verwijderen asbesthoudende toepassingen uit woning 
en dakbedekking 2 schuren

Melding ontvangen SXO-2020-0817

Marktstraat 4 in Twello Slopen tuinkas winkel Melding ontvangen SXO-2020-0839

Stellen maatwerkvoorschriften

Twelloseweg 1A in Steenenkamer Wijzigen openingstijden terrassen  
(wijzigingsaanvraag)

Aanvraag ontvangen Z-MAAT-
WERK-2020-001481

Verkeersbesluit

Gemeente Voorst Ontheffing van Reglement verkeersregels  
en verkeerstekens 1990

Besluit genomen Z-20-12986_2020-77138

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

Geen spoedaanvragen op 31 december 

Vanaf 1 januari 2021 wordt de 
Nederlandse identiteitskaart met 
een inlogfunctie DigiD (eNIK) uit-
gegeven. Hiervoor moet de ap-
paratuur aangepast worden. Deze 
aanpassing wordt op donderdag 

31 december 2020 gedaan. Daar-
om is het helaas niet mogelijk om 
een spoedaanvraag paspoort of 
Nederlandse identiteitskaart te 
doen op donderdag 31 decem-
ber 2020.  ■

Gratis vuurwerk inleveren woensdagmiddag 30 december 

Op woensdag 30 december 2020 
kunnen inwoners van de ge-
meente Voorst van 12.00 uur tot 
16.00 uur gratis vuurwerk inle-
veren op het parkeerterrein van 
Sportpark Zuiderlaan, Zuiderlaan 
5 in Twello. 

Algeheel vuurwerkverbod
Het kabinet heeft voor deze jaar-
wisseling een algeheel vuurwerk-
verbod ingesteld. Het is verbo-
den om vuurwerk te bezitten, 
af te steken en te vervoeren. Dit 
vuurwerkverbod is ingesteld om 
ziekenhuizen, huisartsenposten 
en handhavers te ontzien tijdens 
de jaarwisseling van 2020-2021.

Eenmalige mogelijkheid
Om te voorkomen dat er onvei-
lige situaties ontstaan is er voor 
inwoners van de gemeente Voorst 
een eenmalige mogelijkheid om 
vuurwerk gratis in te leveren. 
Dit is zonder enige consequen-

ties mogelijk op woensdag 30 
december 2020. Hiervoor wordt 
een tijdelijke brengvoorziening 
geplaatst die aan de benodigde 
veiligheidseisen voldoet. Na in-
nemen, en veilig verpakken wordt 
het vuurwerk op dezelfde dag nog 
afgevoerd door een gespeciali-
seerd en gecertificeerd bedrijf.

Spelregels
Voor deze actie gelden de vol-
gende spelregels:
▪ Er kan maximaal 25 kg vuur-

werk ingeleverd worden.
▪ De inleveractie is alleen voor 

inwoners van de gemeente 
Voorst.

▪ Neem uw ID mee en toon deze 
op verzoek. 

▪ Het vervoeren van vuurwerk is 
verboden, als de persoon aan-
nemelijk kan maken dat hij/
zij onderweg is naar dit inle-
verpunt wordt niet overgegaan 
tot vervolging.

 
Gratis zwembadkaartje
Inwoners die hun vuurwerk in-
leveren op 30 december 2020 
ontvangen een gratis zwembad-
kaartje (maximaal 1 per persoon, 
het zwembadkaartje geeft 1 x 
toegang en is geldig tot 1 sep-
tember 2021).
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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

Aanscherping regels carbidschieten 

Gezien de landelijke situatie qua 
coronabesmettingen is de oproep 
van het kabinet om zoveel mo-
gelijk thuis te blijven en sociale 
contacten te beperken. Dit geldt 
dus ook in de gemeente Voorst. 
Oók tijdens de komende jaarwis-
seling! De ziekenhuizen, zorg-
hotels etc. zijn of raken vol met 
coronapatiënten. Dat geldt zeker 
ook in deze regio. Daarom een 
oproep om het carbidschieten dit 
jaar over te slaan. Als je tóch vindt 
dat je het moet doen, hou je dan 
aan de regels die we hieronder 
benoemen.

In de gemeente Voorst mag op 
31 december carbid worden 
verschoten binnen de geldende 
coronamaatregelen. De regels 
zijn dus aangescherpt. Dit heeft 
de gemeenteraad maandag 14 
december besloten tijdens de 
raadsvergadering. 
 
Het schieten mag alleen plaats-
vinden op oudejaarsdag tussen 

10.00 en 18.00 uur. Daarnaast 
heeft de gemeenteraad ermee 
ingestemd dat het college van 
B&W nadere regels stelt voor het 
carbidschieten. Zo geldt er dit 
jaar in de gemeente Voorst een 
meldplicht. 
 
Veiligheid en volksge-
zondheid 
De nieuwe voorschriften zijn het 
gevolg van de landelijke corona-
maatregelen en richten zich vooral 
op veiligheid en volksgezondheid. 
Het is dan ook niet toegestaan om 
in grote groepen bij elkaar te ko-
men om naar het carbidschieten 
te kijken. Wat is wel toegestaan? 
Volgens de nu geldende lande-
lijke coronamaatregelen is het 
toegestaan om in de openbare 
ruimte met maximaal 2 perso-
nen carbid te schieten als je niet 
één huishouden bent. Dus geen 
toeschouwers daarbij aanwezig!  
 
Let op: Op eigen terrein geldt nu 
landelijk de norm dat men per dag 

maximaal 2 gasten mag ontvan-
gen. Als u dus op uw eigen erf 
met uw gezin carbid wilt schie-
ten, mag u dus maximaal 2 gasten 
uitnodigen. En u moet uiteraard 
hebben voldaan aan de meldplicht 
èn ondergenoemde aanvullende 
regels:

Alleen in aanwezigheid van per-
sonen vanaf 18 jaar die in de 
gemeente Voorst wonen mag er 
carbid verschoten worden. De 
melkbus(sen) waarmee wordt 
geschoten, mogen niet worden 
afgesloten door middel van een 
deksel of ander hard voorwerp. 
Het carbidschieten mag ook geen 
gevaar opleveren voor de volks-
gezondheid van mens en dier.

Meldplicht
De meldplicht is een nieuwe regel 
waar het college zich over heeft 
uitgesproken. Dat betekent dat 
iedereen die op 31 december car-
bid wil afschieten, dit vooraf moet 
melden bij de gemeente Voorst. 
Gebruik hiervoor het meldings-
formulier op voorst.nl. Aanmel-
den kan tot uiterlijk 28 december 
10.00 uur.
 
Mocht u carbid willen afschieten 
op 31 december, meld dit dan zo 
snel mogelijk. Zo hebben wij zelf 
het overzicht, maar kunnen we u 
ook goed informeren over de laat-
ste ontwikkelingen met betrek-
king tot de coronamaatregelen.  ■

Inzameling kerstbomen

Inwoners van de gemeente Voorst 
kunnen na de feestdagen gratis 
hun kerstboom inleveren. Dit kan 
tijdens de KCA op vrijdag 8 januari 
tussen 15.00 en 18.00 uur op het 
parkeerterrein van Sportpark Zui-

derlaan, Zuiderlaan 5 in Twello. 

Verwijder potten en plastic en ver-
geet niet eerst de slingers, haakjes 
en engelenhaar uit de kerstboom te 
verwijderen!  ■

IkPas, doe ook mee en drink geen alcohol in januari 

Veel mensen drinken alcohol. Op 
feestjes, na het sporten, tijdens 
het eten, na het werk of voor het 
slapen gaan. Misschien voor de 
gezelligheid, of omdat mensen 
stress hebben of zich eenzaam 
voelen. Alcohol drinken is voor 
veel mensen een gewoonte ge-
worden, waar ze niet meer zo vaak 
bij stilstaan. Drinkt u weleens al-
cohol? En bent u benieuwd wat er 
gebeurt als u daarmee stopt? Doe 
dan op 1 januari mee aan IkPas. 

Stoppen heeft veel voor-
delen
Wist u dat (tijdelijk) stoppen met 
alcohol veel voordelen heeft?
▪ Het scheelt geld.
▪ Een fitter gevoel; geen ‘kater’ 

meer de volgende dag.
▪ Beter doorslapen.
▪ U kunt altijd autorijden, ook 

na een feestje

Ondersteuning
Ervaar zelf welke voordelen IkPas 
voor u heeft. Doe ook mee op 1 
januari. Schrijf u in op ikpas.nl 
of download de IkPas app voor 
ondersteuning. 
Na inschrijving krijgt u via een 
persoonlijke online omgeving of 
de app gratis advies van een IkPas 
coach en ontvangt u nieuwsbrie-

ven met tips. Zo helpt IkPas u om 
het vol te houden!

Meer nodig?
Maakt u zich zorgen over uw 
drankgebruik of het drankgebruik 
van iemand in uw omgeving? Praat 
erover met een professional en 
neem contact op Tactus, Jaimie 
Grouwe: j.grouwe@tactus.nl    

Digitale bouwbalie open op afspraak

Sinds de komst van het corona-
virus is de ‘inloopbalie’ in het 
gemeentehuis gesloten om ver-
dere verspreiding van het virus te 
voorkomen. Maar uw bouwwen-
sen en vragen zijn niet gestopt. 
Er is zelfs een sterke toename in 
het aantal telefonische vragen, e-
mails en verzoeken om voorover-
leg. Wij merken daarbij dat er vaak 
behoefte is aan een persoonlijk 
gesprek met een medewerker. 
Daarom hebben we de bouwbalie 
digitaal op afspraak geopend.

Persoonlijk digitaal  
gesprek
Wij bieden u graag weer de mo-
gelijkheid om uw bouwwensen en 
vragen in een persoonlijk gesprek 
te bespreken. Dit kan nu digitaal. 
U maakt op voorst.nl een afspraak 
door op de knop ‘Afspraak maken’ 
te klikken. Daarna kiest u voor 

‘Bouwbalie’. U komt dan in een 
scherm waarin u een dag en tijd-
stip kiest en uw gegevens invult. 
U ontvangt daarna van ons een e-
mail met een link om deel te ne-
men aan het gesprek, en verdere 
instructies. Voorlopig bieden wij 
deze mogelijkheid aan op dins-
dagmiddag en woensdagmiddag.

Wat heeft u nodig?
U heeft een goede internetverbin-
ding en een computer, laptop of 
tablet met microfoon en camera 
nodig. Zorg voor een rustige om-
geving. Wij maken gebruik van 
Microsoft Teams, u hoeft hiervoor 
zelf niets te downloaden.

Wij ontvangen u graag bij onze 
digitale balie! Op deze manier 
kunnen wij u weer van dienst 
zijn zoals u dat van ons gewend 
was.  ■
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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

Openingstijden rond de feestdagen Weekmarkt Twello alleen met levensmiddelen 
en primaire levensbehoeften
De weekmarkt in Twello wordt 
gedurende de lockdown aange-
past. Alleen marktkramen met 
levensmiddelen en primaire le-
vensbehoeften zijn toegestaan. 
Bezoek de markt zoveel mogelijk 
alleen, dus niet in gezelschap. 
Deze oproep is noodzakelijk van-
wege de landelijke toename in het 
aantal coronabesmettingen. Volg 
deze oproep in het belang van uw 
eigen gezondheid en die van uw 
medemens.
 
Eénrichting looproute
Tijdens de vrijdagmarkt in Twel-
lo moeten bezoekers zich nog 
steeds aan de éénrichting loop-
route houden. Deze looprichting 
staat met bewegwijzering aan-
gegeven. Op deze manier is het 
gemakkelijker om een veilige af-

stand van elkaar te houden.
 
Veiligheidsmaatregelen
Daarnaast gelden er nog een  
aantal maatregelen:
▪  Het openbaar toilet is gesloten 

voor publiek.
▪ Eten en drink niet op 
 het marktplein.
▪ Houd anderhalve 
 meter afstand van elkaar en 

van onze marktlieden.
▪ Ga niet in groepjes bij elkaar 

staan.
▪ Voorkom drukte bij kramen 
▪ Betaal bij voorkeur met 
 pinpas/smartwatch/ of mobiele 

telefoon.
▪ Blijf thuis als u verkouden bent, 

koorts of griep heeft.
▪ Gebruik papieren zakdoekjes, 

en nies in uw elleboog.  ■

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

Het gemeentehuis, de frontoffice 
van het Maatschappelijk Netwerk 
Voorst (MNVoorst) en het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Voorst in het Kulturhus, hebben 
afwijkende openingstijden rond 
de feestdagen. Tijdens de ope-
ningstijden zijn het gemeentehuis 
en de frontoffice van het MNV en 
het CJG alleen op afspraak ge-
opend. Online en telefonisch zijn 
we gewoon bereikbaar. Maak 
eerst online of telefonisch een 
afspraak om langs te komen.
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 frontof-
fice CJG: 0571-74 51 50

Rond de jaarwisseling
▪ Het gemeentehuis is op don-

derdag 31 december geopend 
van 08.30 uur tot 12.00 uur. 
Het gemeentehuis is geslo-
ten vanaf donderdagmiddag 

31 december 12.00 uur tot 
maandag 4 januari 08.30 uur.

▪ De Frontoffice van het MNV en 
het CJG in het Kulturhus is op 
donderdag 31 december ge-
opend van 08.30 uur tot 12.30 
uur. De Frontoffice is geslo-
ten vanaf donderdagmiddag 
31 december 12.30 uur tot 
maandag 4 januari 08.30 uur. 

Spoedeisende zaken
Bij spoedeisende zaken in de 
openbare ruimte (zoals een ge-
vaarlijke wegverzakking, een ri-
oolverstopping of een omgewaai-
de 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 dreigend ge-
weld: bel de 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)  ■


