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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Openbare raadsvergadering maandag 20 september 
vanaf 19.30 uur in Multi Functioneel Centrum Klarenbeek 

Op 20 september gaan de raadsleden met elkaar in debat. Dat doen ze tijdens 
een openbare raadsvergadering in Multi Functioneel Centrum Klarenbeek. De 
raadsvergadering begint om 19.30 uur. De raadsleden debatteren met elkaar 
over de onderwerpen die eerst beeldvormend zijn besproken tijdens een ronde-
tafelgesprek. 

Beperkte ruimte voor gasten
Wilt u de vergadering bijwonen vanaf de publieke tribune? Stuur dan uiterlijk vrij-
dag 17 september voor 12.00 uur een e-mail naar raad@voorst.nl onder vermel-
ding van uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarvoor u belangstelling 
heeft. Vanwege de coronamaatregelen is er beperkt ruimte voor gasten. U kunt 
daarom alleen de vergadering bijwonen met een bevestigingsmail van de griffie. 

Agenda 
Op de agenda van de raad voor 20 september 2021 staan de volgende onderwer-
pen:
 Bestemmingsplan Rijksstraatweg 69, Twello [besluit]
 Regionale Energie Strategie 1.0 (RES 1.0) [1e ronde debat]
 Verkeersveiligheid, een verhaal apart [finaal debat]
 Kansenkaart Bussloo (voorhangprocedure) [finaal debat]
 Programma Milieu, Afval en Duurzaamheid [finaal debat]
 Snipperroute [finaal debat]
 Actualisatie bodemfunctieklassenkaart/bodemkwaliteitskaart en Nota bodem-

beheer Apeldoorn Brummen Epe Voorst [finaal debat]
De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. De gemeenteraad 
kan dan nog wijzigingen aanbrengen in de onderwerpen of de volgorde van be-
handeling. Kijk voor de actuele agenda op https://voorst.raadsinformatie.nl (klik 
op 20 september in de kalender). 

Audioverslag
Van de raadsvergadering op 20 september wordt een audioverslag gemaakt. Op 
https://voorst.raadsinformatie.nl kunt u dit audioverslag de volgende dag terug-
luisteren. Na enkele dagen is het audioverslag bewerkt en kunt u ook zoeken op 
agendapunt en spreker. 

Vervolg?
Het kan zijn dat er te weinig tijd is voor alle onderwerpen. De bespreking gaat 
dan de volgende dag (21 september) digitaal verder. De digitale vervolg-verga-
dering start ook om 19.30 uur. Dat gesprek wordt direct live in beeld en geluid 
uitgezonden via https://voorst.raadsinformatie.nl (klik hiervoor op 21 september 
in de raadskalender). 

Besluiten na finaal debat
Tijdens een raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten over de onder-
werpen waarover de raadsleden het finale debat hebben gevoerd en het onder-
werp besluitrijp is. Over sommige voorstellen kan de raad zonder finaal debat 
een besluit nemen. Deze voorstellen zijn al direct besluitrijp. In een enkel geval 
wordt geen besluit gevraagd van de raad maar wordt alleen een debat gevoerd.
 

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor 
bieden de ronde-tafelgesprekken wel ruimte. De gemeenteraad houdt als regel 
twee weken voor een raadsvergadering de ronde-tafelgesprekken. 

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst? 
Laat u zelf horen bij de lokale politiek. Benader raadsleden, praat mee in de ronde-
tafelgesprekken of stuur een brief of e-mail via raad@voorst.nl naar de raad. Het 
adres voor brieven aan de gemeenteraad is: Postbus 9000, 7390 HA Twello. Volg de 
gemeenteraad via het twitteraccount: @RaadVoorst. U kunt telefonisch of per e-mail 
contact opnemen met de raadsleden en de raadsfracties.

Vergaderingen
De gemeenteraad vergadert soms fysiek en soms digitaal. Kijk in de 
raadskalender voor de actuele informatie. Digitale vergaderingen zijn 
in beeld en geluid live via 
https://voorst.raadsinformatie.nl te volgen. Kies hiervoor in de kalender 
de vergadering en klik daarna op ‘live’. Van fysieke vergaderingen wordt 
een audioverslag gemaakt. Dit audioverslag kunt u een dag later via 

https://voorst.raadsinformatie.nl terugluisteren. 

De komende bijeenkomsten van de raad zijn op:
 maandag 20 september vanaf 19:30 uur raadsvergadering
 dinsdag 21 september vanaf 19:30 uur digitaal vervolg raadsvergadering 
  20/9 (indien nodig)
 maandag 11 oktober vanaf 18:00 uur  ronde-tafelgesprekken

Contact met de raadsfracties
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties: 
www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling
 
Contactpersonen:
 Robin Hafkamp, fractievoorzitter Gemeente Belangen, r.hafkamp@voorst.nl , 
 06-53 11 65 06
 Emiel de Weerd, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, e.deweerd@voorst.nl , 
 06-13 46 48 23
 Bertine Grevinga, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, b.grevinga@voorst.nl , 
 06-15 41 54 47
 Jürgen Wolff van Wülfing, fractievoorzitter CDA, j.wolffvanwulfing@voorst.nl , 
 06-43 90 39 27
 Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, p.jonkman@voorst.nl , 0571-23 82 62
 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
De raad biedt een e-mail service. Hiermee ontvangt u een e-mail met een directe link 
naar de vergaderstukken. Vraag deze email service aan door een e-mail naar 
raad@voorst.nl te sturen. 

Vragen?
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met raadsgriffier, Bernadette Jansen: 
0571-27 92 17, of locogriffier, Dini Vriezekolk:0571-27 93 87.

Uitnodiging vaccinatie voor jongens en meisjes

Binnenkort ontvangen jongens en 
meisjes in de gemeente Voorst, 
die in 2012 geboren zijn, een uit-
nodiging van het RIVM voor een 
DTP- en BMR-vaccinatie. Ook kin-
deren geboren in 2011, die vo-
rig jaar niet de vaccinaties gehad 
hebben, ontvangen een uitnodi-
ging van het RIVM. 

Vaccineren op 23 septem-
ber in Sportcafé Jachtlust
De vaccinaties DTP-BMR worden 

gegeven op 23 september 2021 in 
Sportcafé Jachtlust aan het Jacht-
lustplein in Twello. Kinderen wor-
den uitgenodigd in tijdsblokken 
van 5 minuten. GGD Noord- en 
Oost-Gelderland voert de vacci-
naties uit.

Vaccinatie gemist
Jongeren die nog geen 18 jaar zijn 
en een vaccinatie gemist hebben 
die zij alsnog willen halen kun-
nen contact opnemen met de GGD 

(contactgegevens staan hieronder 
bij Meer informatie). 

Bescherming tegen 
ernstige en besmettelijke 
infectieziektes
Een vaccinatie beschermt tegen 
ernstige en besmettelijke infec-
tieziektes. Veel van deze ziektes 
kennen we nu bijna niet meer. Met 
een vaccinatie beschermt u niet 
alleen uzelf, maar ook anderen. 
Bijvoorbeeld ernstig zieken en 

baby’s die (nog) niet gevaccineerd 
kunnen worden. Zo zorgen we er 
samen voor dat infectieziekten 
geen kans krijgen in Nederland.

Meer informatie
Heeft u vragen, of wilt u meer 
informatie over vaccineren? Op 
rijksvaccinatieprogramma.nl staat 
betrouwbare informatie over vac-
cineren en de afzonderlijke vac-
cinaties. Kijk op 
ggdnog.nl/kind-en-opvoeden/vaccinaties 

voor meer informatie over het 
vaccineren van 4-18 jarigen of 
bel de medewerkers van Jeugd-
gezondheid GGD NOG op werkda-
gen tussen 8.00 uur en 12.00 uur 
als u vragen heeft. Verian Jeugd-
gezondheidszorg geeft informatie 
over vaccinaties van kinderen 0-4 
jaar.  ■
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Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk dan 
op overheid.nl, onder Beleid & 
regelgeving  en ga naar de pagi-
na 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 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 
mogelijk op overheid.nl. 

LET OP: door een landelijke storing 

in de app 'Over uw buurt' komen 
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. 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, pro-
vincies 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 mo-
gelijk een afstand ten opzichte van 
uw adres aan te geven. U krijgt dan 
bericht over de actuele locatiege-
bonden bekendmakingen/publi-
caties binnen de door u aangege-
ven 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 be-
handelen bouwplannen) maken 
wij op voorst.nl bekend. Volgens 
artikel 12 van de Woningwet 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.

De gemeente Voorst geeft dagelijks op overheid.nl alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm vol-
ledig 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 6 september 2021 tot 
en met vrijdag 10 september 2021.

Bekendmakingen

Week 37: 15-09-2021

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

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Fokkerstraat 50 in Teuge Dorpsfeest Teuge Vergunning verleend BW-2021-0081

Helmbloem 6 in Twello Buurtfeest Melding ontvangen BW-2021-0092

Rijksstraatweg 1 in Wilp Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend
31/08/21

Z-21-08582_2021-50508

Jachtlustplein en route door Twello centrum Muziekoptocht en sponsorloop Vergunning verleend BW-2021-0053

Zwarte Kolkstraat 100 in Wilp 50-jarig Jubileumfeest CV de Lollebroek Vergunning verleend BW-2021-0018

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Rijksweg A1 Opnemen maatregelen Tracébesluit voor verbreding A1 
in nieuw bestemmingsplan, met enkele ondergeschikte 
aanpassingen 

Ontwerp NL.IMRO.0285.20284-OW00 

Twello-Noord Nieuw Basselt en Fliertlanden, Twello Ontwerp NL.IMRO.0285.171052-OW00 

Zutphenseweg 8/8A in Klarenbeek Wijziging van bedrijfsbestemming 
naar woonbestemming

Vastgesteld NL.IMRO.0285.20304-VS00

Omgevingsvergunning

Bandijk 48 in Terwolde Nieuw bouwen schuur Vergunning verleend SXO-2021-0457

Broekstraat 14 en 14A in Klarenbeek Bouwen woonboerderij Vergunning verleend SXO-2021-0387

Derk Brouwerstraat 3 in Twello Veranderen achter- en zijgevel woning Aanvraag ontvankelijk SXO-2021-0542

Molendwarsstraat 9 in Twello Kappen dode boom Aanvraag ontvangen SXO-2021-0547

Monnikenweg 11N in Nijbroek Nieuw bouwen woning Vergunning verleend SXO-2021-0447

Teugseweg 5 in Teuge Kappen esdoorn Aanvraag ontvangen SXO-2021-0539

van Limburg Stirumstraat 28 0017 en 28 0018
in Twello

Uitbreiden bestaande zorgunits 
(wijzigingsaanvraag voor SXO-2020-0347)

Aanvraag ontvangen SXO-2021-0545

Wijkseweg 7 in Terwolde Realiseren verkooppunt van vloeibare motorbrandstoffen Vergunning verleend SXO-2021-0358

Zeedijk 23 in Nijbroek Bouwen woning met 2 bijgebouwen Aanvraag ontvangen SXO-2021-0541

Tijdelijke verkeersmaatregel

Helmbloem tussen Stinzenlaan en Narcis in Twello Afsluiten voor alle verkeer op 25 september 2021 
van 15.00-23.00 uur

Besluit genomen BW-2021-0092

Geen veteranenbijeenkomst op 24 september

Helaas gaat de geplande veteranenbijeenkomst op vrijdag 24 septem-
ber niet door. De veteranenbijeenkomst van de gemeenten Apeldoorn, 
Epe en Voorst is vanwege de coronamaatregelen geannuleerd. Het 
plan is nu om de bijeenkomst te houden op vrijdag 22 april 2022. 
Heeft u als veteraan hier nog geen bericht over ontvangen? Bel dan 
de gemeente Apeldoorn: telefoonnummer 14055.  ■
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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

Bestemmingsplan voor woningbouw in Twello Noord ter inzage

Op 25 en 27 maart van dit jaar 
vonden digitale inloopavonden 
plaats voor de nieuwe woning-
bouwlocaties in Twello Noord. 
Met de ontvangen reacties, on-
der andere via het digitale prik-
bord, in het achterhoofd zijn de 
plannen verder uitgewerkt. Om de 
woningbouw mogelijk te maken, 
is een nieuw bestemmingsplan 
nodig. In het bestemmingsplan 
staan de regels voor het gebruik 
van de grond, en de gebouwen die 
daarop komen te staan. In deze 
bestemmingsplanprocedure is er 
ruimte om uw mening te geven.

Plannen ter inzage
Vanaf 16 september 2021 ligt 
het ontwerpbestemmingsplan 
‘Nieuw Basselt en Fliertlanden, 
Twello’ ter inzage. Dit bestem-
mingsplan maakt woningbouw 
mogelijk in Twello Noord. Het 
plangebied kent twee plandelen, 
die verbonden worden door de 
Fliert. Het plandeel Nieuw Bas-
selt bevindt zich bij de Kruisweg, 
Kruisvoorderweg en Basseltlaan. 
Het plandeel Fliertlanden bij de 
Holthuizerstraat, Rijksstraatweg, 
Dernhorstlaan en de Parallelweg. 
Het plan heeft een gevarieerd en 
gedifferentieerd woningbouwpro-
gramma en voorziet hiermee in 
de behoefte voor de kern Twel-
lo. Ook andere stukken die met 
het bestemmingsplan verband 
houden liggen ter inzage. Het 
gaat om het ontwerpbeeldkwa-
liteitsplan, het ontwerpexploita-
tieplan en het besluit vormvrije 
m.e.r.-beoordeling.

Ontwerpbeeldkwaliteits-
plan bekijken
Door de corona-uitbraak mogen 
niet teveel mensen tegelijk in het 
gemeentehuis aanwezig zijn. Het 
ontwerpbestemmingsplan en het 
ontwerpbeeldkwaliteitsplan kunt 
u daarom op 
www.ruimtelijkeplannen.nl bekij-
ken. Als u dat wilt, mailen wij u de 

verschillende (ontwerp)besluiten. 
Neem hiervoor contact op met de 
gemeente Voorst, Wouter IJssel-
dijk, via w.ijsseldijk@voorst.nl 
of bel 0571-279848. Mail of bel 
hem ook gerust als u vragen heeft 
over de plannen, of de verschil-
lende stukken toch liever komt 
inzien in het gemeentehuis (hier-
voor moet u namelijk vooraf een 
afspraak maken). 

Ontwerpexploitatieplan
Het ontwerpexploitatieplan kunt 
u op www.ruimtelijkeplannen.nl 
bekijken. Als u dat wilt, mailen wij 
u de stukken. Neem hiervoor con-
tact op met de gemeente Voorst, 
Arjan Klein, via a.klein@voorst.nl 
of bel 0571-279265. Mail of bel 
hem ook gerust als u vragen heeft 
over het plan of als u het ontwer-
pexploitatieplan toch liever komt 
inzien in het gemeentehuis (hier-
voor moet u namelijk vooraf een 
afspraak maken). 

Inloopdagen
Wij vinden het belangrijk u ook 
persoonlijk te woord te staan bij 
eventuele vragen over de plan-
nen en/of de procedure. Daarom 
organiseren wij een tweetal in-
loopsessies. We houden hierbij 
rekening met de dan geldende 
coronamaatregelen. Tijdens 
deze inloopsessies kunt u in ge-

sprek met de gemeente over dit 
ontwerpbestemmingsplan. Er 
zijn twee momenten voor deze 
inloopsessies:
 Donderdag 30 september van 

14.00 tot 21.00 uur
 Vrijdag 1 oktober van 10.00 

tot 16.00 uur
De inloopsessies vinden plaats bij 
Linthorst in Twello, Rijksstraat-
weg 25. 

Stappen in dit proces
Het ontwerpbestemmingsplan en 
de bijbehorende stukken liggen 
6 weken ter inzage. Deze termijn 
begint op 16 september en ein-
digt op 28 oktober 2021. Ieder-
een kan tijdens de inzagetermijn 
op de plannen reageren door 
een zienswijze in te dienen. De 
gemeenteraad stelt het bestem-
mingsplan (eventueel in gewij-
zigde vorm) na de zienswijzen-
termijn vast. Naar verwachting 
vindt dat begin 2022 plaats. Na de 
beslissing van de gemeenteraad 
over de vaststelling van het be-
stemmingsplan en de bijbehoren-
de stukken is er binnen 6 weken 
beroep mogelijk bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Als er een beroep wordt 
ingediend doet de Raad van State 
hier uitspraak over. Afhankelijk 
van de uitspraak van de Raad van 
State, start daarna de bouw.  ■

Wie verdient er een Voorster Jeugdlintje?

De gemeente Voorst heeft een 
nieuwe onderscheiding voor de 
jeugd: het Voorster Jeugdlintje! 
Vrijwilligers zijn onmisbaar in 
onze samenleving. Volwassenen 
die zich jarenlang vrijwillig inzet-
ten voor de samenleving kunnen 
in aanmerking komen voor een 
Koninklijke onderscheiding, ofte-
wel een ‘lintje’. In onze gemeente 
wonen ook kinderen en jongeren 
die zich belangeloos inzetten voor 
anderen. Dit doen zij bijvoorbeeld 
met een bijzondere prestatie of 
een goed initiatief. En daar is de 
gemeente Voorst trots op! Vanaf 
nu kan de gemeente deze kinde-
ren en jongeren van 6 tot en met 
18 jaar in het zonnetje zetten met 
het Voorster Jeugdlintje. De jeugd 
heeft de toekomst en hopelijk 
motiveert het Voorster Jeugdlintje 
ook andere kinderen en jongeren 
om iets goeds te doen voor de 
samenleving. 

Uitreiking eerste Voorster 
Jeugdlintje in november
De burgemeester reikt dit jaar 
voor het eerst het Voorster Jeugd-
lintje uit. Een jury, die onder an-
dere bestaat uit de burgemeester, 
beoordeelt de voordracht en be-
slist welke voorgedragen kinde-
ren en/of jongeren het Voorster 
jeugdlintje ontvangen. De feeste-
lijke uitreiking gaat jaarlijks rond 
of op de Dag van de Rechten van 
het Kind plaatsvinden. Dit jaar is 
dat op zaterdag 20 november. 

Wie komt er in aanmerking 
voor een jeugdlintje?
Inwoners van de gemeente Voorst 
kunnen een kind of jongere van 
6 tot en met 18 jaar voordra-
gen voor het Voorster jeugdlintje 
wanneer dit kind of deze jongere:
 zich buitengewoon en langdu-

rig (minimaal 1 jaar) vrijwillig 
inzet voor (een) ander(en) of 
voor de gemeente Voorst en/
of:

 een bijzondere prestatie heeft 

geleverd of een goed initiatief 
heeft genomen en daardoor:

 een voorbeeldfunctie voor an-
deren vervult en:

 in de gemeente Voorst woont.
Overige voorwaarden zijn dat de 
activiteit of prestatie niet langer 
dan één jaar geleden heeft plaats-
gevonden én de inzet niet al door 
een andere (overheids)instantie 
officieel beloond is. Het is ook een 
voorwaarde dat de kandidaat van 
onbesproken gedrag is (strafrech-
telijk op basis van de Wet justiti-
ele en strafvorderlijke gegevens 
én er geen signalen bestaan van 
onbehoorlijk gedrag vanuit de sa-
menleving). Als er geen geschikte 
kandidaten zijn, worden er geen 
jeugdlintjes uitgereikt.

Voordragen
Inwoners van de gemeente Voorst 
kunnen tot 1 oktober 2021 een 
kind of jongere voordragen voor 
het Voorster jeugdlintje. Na deze 
sluitingsdatum beoordeelt de jury 
welke kinderen/jongeren in aan-
merking komen voor het Voorster 
jeugdlintje. De jury, die onder an-
dere bestaat uit de burgemeester, 
beoordeelt de voordracht en let 
daarbij in elk geval op de bijzon-
derheid van de activiteit, de uit-
straling van de verdiensten voor 
de gemeente Voorst en de voor-
beeldfunctie naar anderen.

Aanvraagformulier
Kent u iemand die misschien in 
aanmerking komt voor het Voor-
ster jeugdlintje? Draag hem of 
haar dan voor door het aanvraag-
formulier op 
www.voorst.nl/jeugdlintje in te 
vullen en een aanvullende moti-
vatie toe te voegen.

Vragen
Heeft u vragen? Neem gerust con-
tact op met de gemeente Voorst, 
Monique Rogier:  
m.rogier@voorst.nl of 
0571-27 92 53.  ■
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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 ook 
op maandagavond telefonisch bereikbaar 
17.00-20.00 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

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

Stoptober: stoppen met roken 
vanaf 1 oktober. Doet u mee?
Rookt u, maar wilt u graag stop-
pen? Doe dan mee aan Stoptober 
en stop vanaf 1 oktober met ro-
ken. Stoptober geeft deelnemers 
op allerlei manieren steun om 
het vol te houden. Daardoor is 
de kans dat u blijvend stopt wel 
5x groter! 

Stoppen met roken doet u 
niet alleen
U kunt gratis gebruik maken van 
de app Stoptober. In deze app 
leest u wat stoppen met roken 
betekent voor uw gezondheid en 
er staan verschillende tips in die 
helpen bij het stoppen met roken. 
De app heeft ook een groepsfunc-
tie, waarmee u steun kunt krijgen 
van bijvoorbeeld uw vrienden-
groep, voetbalteam, de buren of 

van collega’s. Ook via social me-
dia (Facebook, Twitter, Instagram) 
is het mogelijk om uw ervaringen 
met andere stoppers te delen.  

Stoptoberhuis
Ieder jaar organiseert Stopto-
ber ook het ‘Stoptoberhuis’ in 
Vinkeveen. De eerste dagen van 
oktober sluiten 25 stoppers zich 
vrijwillig dag en nacht in dit huis 
op. In het ‘Stoptoberhuis’ krijgen 
zij deskundige begeleiding bij het 
stoppen met roken. Via Stoptober.
tv kunt u de stoppers in het ‘Stop-
toberhuis’ volgen.

Meedoen aan Stoptober
Doet u mee aan Stoptober? Schrijf 
u dan in op www.stoptober.nl 

Extra ondersteuning
Heeft u extra ondersteuning of 
begeleiding nodig bij het stop-
pen met roken? De meeste zorg-
verzekeraars vergoeden eenmaal 
per jaar een stoppen met roken 
cursus vanuit de basisverzeke-
ring. De begeleiding, en ook de 
hulpmiddelen (zoals nicotine-
pleisters), zijn dan helemaal gra-
tis. Check bij uw verzekeraar hoe 
het geregeld is. 

Meer informatie
Kijk op www.stoptober.nl voor 
meer informatie of neem contact 
op met uw huisarts.  ■


