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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Digitale openbare raadsvergadering 
maandag 20 december 2021 vanaf 19.30 uur 

Op 20 december gaan de raadsleden met elkaar in debat en neemt de raad beslui-
ten. Vanwege corona voeren de raadsleden dat debat tijdens een digitale openbare 
raadsvergadering. De digitale raadsvergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda 
staan onder meer twaalf inhoudelijke onderwerpen. Deze raadsvergadering is een 
vervolg op de ronde-tafelgesprekken van 6 december 2021.

Gasten op afstand 
Gasten zijn altijd welkom bij een raadsvergadering. Bijeenkomsten van democratische 
organen horen in principe openbaar te zijn. Vanwege corona is fysiek vergaderen 
helaas niet mogelijk. Gasten kunnen het debat en de beraadslaging thuis digitaal 
via https://voorst.raadsinformatie.nl volgen. Klik hiervoor op de datum 20 decem-
ber 2021 en daarna op ‘live’. Op deze webpagina staan ook de stukken die bij de 
onderwerpen horen.  

Actuele agenda
Op de agenda staan twaalf inhoudelijke onderwerpen. Tijdens de raadsvergadering 
van 29 november staakten de stemmen over een motie. Die motie komt nu weer in 
stemming. Op https://voorst.raadsinformatie.nl staat de actuele conceptagenda met 
de achterliggende informatie. Klik hiervoor op de datum 20 december 2021 in de 
agenda. De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda definitief vast. De 
gemeenteraad kan dan nog wijzigingen aanbrengen in de te bespreken onderwerpen 
en de volgorde van behandeling veranderen. 

Onderwerpen
	Bestemmingsplan Veluwsedijk 55, Nijbroek
	Mutaties fractievertegenwoordigers
	Bestemmingsplan Wilpsedijk - N790
	Cleantech Regio Regionale Energie Strategie 1.0
	Actualisering Beleidsregels subsidie Leefbaarheid Kleine Kernen 
 gemeente Voorst 2021
	Wijziging van zeven verordeningen
 Algemene Plaatselijke Verordening
 Verordening onroerendezaakbelastingen Voorst 2022
 Verordening rioolheffing Voorst 2022
 Legesverordening Voorst 2022 met tarieventabel
 Verordening toeristenbelasting Voorst 2022
 Verordening reinigingsheffingen Voorst 2022
 Verordening lijkbezorgingsrechten Voorst 2022

Opvattingen
Na de ronde-tafelgesprekken op 6 december laten de fracties op 20 december 
weten wat ze van de voorstellen vinden. Op 20 december zal blijken of de fracties 
mogelijkheden voor verbetering zien en of ze dingen anders willen. De meerderheid 
van de gemeenteraad kan met een amendement een wijziging aanbrengen in het 
voorstel van burgemeester en wethouders. Met een motie kan de meerderheid van 
de raadsleden duidelijk maken op welke manier het college dingen hoort te doen of 
dat er iets anders moet gebeuren. 

Volgen
Via https://voorst.raadsinformatie.nl kunt u de raadsvergadering op 
20 december live volgen. U klikt op 20 december en vervolgens op 
de knop ‘live’. Gebruikers van een smartphone of een tablet kun-
nen de QR-code scannen om direct bij de livestream en de stukken 
te komen. 

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

Informatie
In het raadsinformatiesysteem https://voorst.raadsinformatie.nl/dashboard staan 
alle stukken die betrekking hebben op de vergaderingen van de gemeenteraad. De 
griffie heeft een e-mailservice waarmee de griffie u attendeert op de agenda’s van 
de komende ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen. Stuur een e-mail naar 
raad@voorst.nl om u hiervoor aan te melden. Heeft u vragen of suggesties? Neem 
gerust contact op met Bernadette Jansen (griffier) 0571-27 92 17 of Dini Vriezekolk 
(locogriffier) 0571-27 93 87.

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 e-mail of brief naar de raad: raad@voorst.nl 
of Postbus 9000, 7390 HA Twello. U kunt de gemeenteraad volgen via het  
twitteraccount: @RaadVoorst

Contact met de raadsfracties
Met de raadsleden en de raadsfracties kunt u telefonisch of per e-mail contact op-
nemen. Op www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling staat 
informatie over de fracties en de raadsleden. U kunt rechtstreeks contact opnemen 
met de onderstaande contactpersonen van de raadsfracties:
	Robin Hafkamp, fractievoorzitter Gemeente Belangen, via r.hafkamp@voorst.nl 

of 06-53 11 65 06
	Emiel de Weerd, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, via e.deweerd@voorst.nl  

of 06-13 46 48 23
	Bertine Grevinga, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, via b.grevinga@voorst.nl 

of 06-15 41 54 47
	 Jürgen Wolff van Wülfing, fractievoorzitter CDA, via j.wolffvanwulfing@voorst.nl  

of 06-43 90 39 27
	Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, via p.jonkman@voorst.nl of 0571-23 82 62
	Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, via a.jansen@voorst.nl of 
 06-50 66 66 01
	Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann, via m.suelmann@voorst.

nl of 06-37 31 54 22

Scan de QR-code met uw tablet of smartphone voor meer informatie 
over de raadsleden.

 
Vergaderingen
Vanwege de coronamaatregelen vergadert de gemeenteraad momenteel  
digitaal. De digitale vergaderingen zijn via een livestream te volgen. Ga naar 
https://voorst.raadsinformatie.nl en klik op de juiste datum en daarna op ‘live’.   
 
De komende bijeenkomsten van de raad zijn op:
maandag 20 december 2021 vanaf 19.30 uur raadsvergadering
maandag 24 januari 2022  vanaf 18.00 uur ronde-tafelgesprekken
maandag 31 januari 2022  vanaf 19.30 uur raadsvergadering

E-mailservice raadsstukken
Met de e-mailservice van de griffie ontvangt u een e-mail met een directe link naar 
de vergaderstukken. Stuur een e-mail naar raad@voorst.nl om u hiervoor aan te 
melden. 

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).

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



voorstwijzervoorstwijzer
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 december 2021 tot 
en met vrijdag 10 december 2021.

Bekendmakingen

Week 50: 15-12-2021

 
Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk dan 
op overheid.nl, onder Beleid & re-
gelgeving 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 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 
mogelijk op overheid.nl. 

LET OP: per 1 december 2021 
functioneert de app 'Over uw 

buurt' niet meer. Kijk hiervoor 
in de plaats op overheid.nl/
berichten-over-uw-buurt.

Op overuwbuurt.overheid.nl kunt u 
zich aanmelden voor een e-mail-
service. Met enkele stappen schrijft 
u zich in. U ontvangt dan dage-
lijks per e-mail een overzicht van 
besluiten en andere berichten die 
onder 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:

Iedere maandag in de even we-
ken houdt de welstandscommis-
sie een mandaatvergadering in het 
gemeentehuis in Twello (Hietwei-
deweg 20). De vergadering begint 

om 10.00 uur. 

De agenda (met daarin de lijst 
met te behandelen bouwplannen) 
maken wij op voorst.nl bekend. 

Volgens artikel 12 van de Wo-
ningwet is deze vergadering 
openbaar. Wilt u hierbij aanwe-
zig zijn? Dan horen wij dat graag 
van u. 

Houd er als derde belanghebben-
de rekening mee dat een inge-
diend bouwplan al behandeld kan 
zijn in een welstandsvergadering.

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

Rijksstraatweg 46 in Wilp Tijdelijke standplaats verkopen oliebollen Melding ontvangen BW-2021-0128

Startlocatie FC Klarenbeek, Bosweg 12-14 in Klarenbeek Merida ATB tocht op 16 januari 2022 Toestemming verleend BW-2021-0106

Omgevingsvergunning

Bachstraat in Twello Kappen 10 esdoorns Aanvraag ontvangen SXO-2021-0709

Bloemenksweg in Voorst Realiseren tijdelijke pop-up Glamping Vergunning geweigerd SXO-2021-0108

Bongerdskamp 11 in Voorst Plaatsen 80 zonnepanelen op grond Vergunning verleend SXO-2021-0621

Broekstraat 25 in Klarenbeek Aanpassen erfinrichting en beplantingsplan Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0614

Broekstraat 25 in Klarenbeek Bouwen schapenstal Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0615

Buddezand 25 in Wilp Plaatsen houten voetgangersbrug over de Fliert Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0562

Landweg in Klarenbeek - kadastrale percelen H484, H487, 
G1927 en G1928 Voorst

Uitvoeren werkzaamheden aan terrein Aanvraag ontvangen SXO-2021-0715

Lariksweg 3 en 5 in Klarenbeek Plaatsen carport tussen 2 woningen Aanvraag ontvangen SXO-2021-0705

Mulderserf in Twello Kappen 3 kersenbomen Aanvraag ontvangen SXO-2021-0710

Nijenbeekseweg 20B in Voorst Plaatsen overkapping Aanvraag ontvangen SXO-2021-0707

Ter hoogte van Weteringstraat 16 in Twello Verlengen Weteringstraat Aanvraag ontvangen SXO-2021-0712

Twelloseweg 100 in Terwolde Verbouwen winkelpand tot woning Vergunning verleend SXO-2021-0644

Verdistraat en Thorbeckelaan in Twello Kappen 3 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2021-0708

Voordersteeg 16 in Twello Legaliseren bestaande schuur Vergunning verleend SXO-2021-0406

Voordersteeg in Twello Kappen 2 populieren Aanvraag ontvangen SXO-2021-0711

Weteringserf 26 in Terwolde Bouwen vrijstaande woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0706

Wijkseweg 49 in Terwolde Kappen 1 esdoorn Aanvraag ontvangen SXO-2021-0716

Zutphenseweg - kadastraal perceel 756R Voorst Aanleggen groenstrook Vergunning verleend SXO-2021-0642

Sloopmelding

Stationsdwarsstraat 10 in Twello Verwijderen restanten asbest uit tuin Melding ontvangen SXO-2021-0714

Zwarte Kolkstraat 47 in Wilp Verwijderen asbest dakbedekking garage Melding ontvangen SXO-2021-0704



voorstwijzervoorstwijzer voorstwijzervoorstwijzer
Eénrichting looproute op de weekmarkt
 

Tijdens de vrijdagmarkt in Twello 
moeten bezoekers zich weer aan 
de éénrichting looproute hou-
den. Deze looprichting staat met 
bewegwijzering aangegeven. Op 
deze manier is het gemakkelijker 
om een veilige afstand van elkaar 
te houden.

Bezoek de weekmarkt al-
leen
Bezoek de markt zoveel mogelijk 
alleen, dus niet in gezelschap. 

Volg deze oproep in het belang 
van uw eigen gezondheid en die 
van uw medemens.

Veiligheidsmaatregelen
Verder gelden ook de volgende 
maatregelen op de markt:

	Het openbaar toilet is gesloten 
voor publiek.

	Eet en drink niet op het 
marktplein.

 Houd  anderha l ve  me-
ter afstand van elkaar en 
van onze marktlieden.

	Ga niet in groepjes bij elkaar 
staan.

	Voorkom drukte bij de kramen. 
	Betaal bij voorkeur met pin-

pas/smartwatch/ of mobiele 
telefoon.

	Blijf thuis als u verkouden bent, 
of koorts of griepverschijnselen 
heeft.

	Gebruik papieren zakdoekjes, 
en nies in uw elleboog. ■

Zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen

Inwoners van de gemeente Voorst 
met een netto-inkomen tot 125% 
van de bijstandsnorm kunnen in 
aanmerking komen voor de Ge-
meentepolis. Deze collectieve 
zorgverzekering heeft de gemeen-
te met Salland Zorgverzekeringen 
afgesloten. De Gemeentepolis 
biedt aantrekkelijke voordelen. Via  
gezondverzekerd.nl/voorst kunt 
u de premie berekenen en u 
aanmelden.

Voordelen van de Ge-
meentepolis
De collectieve Gemeentepolis 
heeft een aantal voordelen:
 Een zorgverzekering met extra 

ruime vergoedingen.
 Geen eigen risico.
 De gemeente Voorst betaalt mee 

aan uw zorgverzekering.
 U hoeft bijna niets voor te schie-

ten; vrijwel alle rekeningen 
gaan rechtstreeks naar Salland 
Zorgverzekeringen.

 Kinderen tot 18 jaar zijn gratis 
meeverzekerd voor de basisver-
zekering (ook voor de uitgebrei-
de aanvullende verzekeringen 
en de tandartsverzekering als u 
deze heeft afgesloten). 

Extra vergoedingen:
 Vijf extra behandelingen alge-

mene fysiotherapie en oefen-
therapie per kalenderjaar.

 Maximaal € 75 extra vergoeding 
van de kosten voor brillen en 
lenzen per 2 kalenderjaren.

  Voor mondzorg een aanvul-
ling tot maximaal € 250,- per 

kalenderjaar. 

Stap ook over
Komt u in aanmerking? Stap dan 
voor 1 januari 2022 over. Salland 
Zorgverzekeringen zegt uw hui-
dige zorgverzekering automatisch 
voor u op. Lopende machtigingen 
bij uw huidige zorgverzekeraar 
worden overgenomen.

Meer informatie en aan-
melden
Kijk op gezondverzekerd.nl/
voorst voor meer informatie, de 
premieberekening en om u aan te 
melden. Wilt u weten of u in aan-
merking komt voor de Gemeente-
polis? Neem dan contact op met 
de gemeente Voorst, Eva van Dijk: 
0571-27 92 81.  ■

 Oud papier

December is de cadeaumaand. Schoen zetten, pakjesavond, ca-
deautjes onder de kerstboom. Met de huidige corona-beperkin-
gen winkelen meer mensen online. Hierdoor is er meer kartonafval 
van dozen in de papiercontainer, waardoor de containers eerder 
vol zijn. In de maanden december 2021 en januari 2022 worden 
daarom de bij plaatsingen van papier naast de papiercontainer 
wel meegenomen. Na januari gelden de oude regels weer: dan 
worden bij plaatsingen niet meer meegenomen.

Maak papier en karton zo klein mogelijk
Het kost de inzamelaars extra werk en tijd om alle bij plaatsingen 
mee te nemen. Help de inzamelaars en maak uw papier en karton 
klein zodat zo veel mogelijk papierafval in de container past. Snij 
of scheur grote kartonnen dozen in stukken en plet uw pakketje. 

Wat hoort in de papiercontainer?
Kranten, folders, enveloppen, wc-rolletjes en kartonnen dozen: 
het mag allemaal bij het oud papier. Papier dat u weggooit, moet 
schoon en droog zijn. Gebruikte tissues of vieze pizzadozen 
horen dus niet in de papierbak. Geplastificeerd papier kan niet 
gerecycled worden en hoort bij het restafval.

Heeft u ruimte te kort in de container?
 Tegen eenmalige kosten is het mogelijk om een, of meerdere 

extra blauwe container(s) te bestellen. De eenmalige kosten 
voor een container zijn € 53,00. Neem hiervoor contact op met 
Circulus-Berkel: 0900-9552 of kijk op circulus-berkel.nl

 Het is ook mogelijk om uw oud papier zelf weg te brengen en 
gratis in te leveren bij een van de recyclepleinen van Circulus-
Berkel (de adressen staan op circulus-berkel.nl)

 Maak karton zo klein mogelijk zodat de container minder snel 
vol is. 

afvalinformatie

Dry January: zeg ‘ja’ tegen een alcoholpauze
gemeente Voorst & IkPas dagen u uit!

De dagen worden korter, we zit-
ten meer binnen en we maken 
het gezellig thuis. Misschien wel 
met een glaasje wijn aan het eind 
van de middag, want dat hoort bij 
deze tijd van het jaar, toch? Of is 
het stiekem een gewoonte gewor-
den? Bent u ook benieuwd wat een 
maand niet drinken met u doet? 
Doe dan, net als duizenden ande-
ren, mee met Dry January! 

Inschrijven op ikpas.nl
Veel mensen drinken wel eens 
alcohol. Vaak is dit gewoontege-

drag. Een glas wijn of bier drinken 
is nu eenmaal lekker ter ontspan-
ning. Maar wat nu als we in de 
maand januari helemaal geen al-
cohol drinken? Zou het moeilijk 
zijn om de alcohol te laten staan? 
Heeft het écht een positief effect 
op het lichaam? Vanaf nu is het 
mogelijk om u in te schrijven op 
ikpas.nl voor Dry January.  

IkPas helpt
Succesvol pauzeren tijdens Dry 
January kan een uitdaging zijn. 
In die maand ligt er namelijk een 
dipje op de loer. Iedereen die zich 
inschrijft op ikpas.nl ontvangt 
tips, artikelen, recepten en bad-
ges die helpen en stimuleren om 
geen alcohol te drinken. Uit on-
derzoek blijkt dat ruim driekwart 
van de deelnemers aan IkPas dit 
de hele maand volhoudt. Boven-
dien voelt 60% van de deelnemers 
zich mentaal of lichamelijk fitter, 
55% slaapt beter, 32% voelt zich 
gezonder en 31% valt af in ge-
wicht. Doe mee aan IkPas en er-

vaar zelf wat een alcoholpauze 
met u doet. 

Meedoen: alleen of samen
Doe alleen mee of als team. Sti-
muleer uw familieleden, vrien-
den of sportteam om ook mee te 
doen. Zo wordt de uitdaging voor 
iedereen leuker en makkelijker.

Meer ondersteuning no-
dig?
Maakt u zich zorgen over uw 
eigen alcoholgebruik, of het al-
coholgebruik van iemand in uw 
omgeving? Dan kun je (gratis) in 
gesprek met een professional van 
Tactus: Evelien Meijer 
e.meijer@tactus.nl en 
jeroen.jansen@tactus.nl  ■

afvalinformatie
Lege batterijen en KCA gescheiden inleveren
voorkom brandgevaar

Misschien heeft u het afgelopen 
week in het nieuws gelezen of ge-
hoord: in Apeldoorn moest een 
vuilnisman zijn complete lading 
pmd-afval op straat lozen om-
dat er brand ontstaan was in zijn 
lader. Batterijen tussen het afval 
waren hoogstwaarschijnlijk de 
oorzaak van de brand. Batterijen 

kunnen ontploffen of openbarsten 
waardoor brand ontstaat. Batterij-
en zijn schadelijk voor het milieu 
en vallen onder klein chemisch af-
val (KCA). KCA mag nooit bij ander 
afval ingeleverd worden. U kunt al 
uw KCA inleveren bij de chemokar 
of een van de recyclepleinen van 
Circulus-Berkel. Daarnaast staat 
op legebatterijen.nl een overzicht 
van inleverpunten voor losse, lege 
batterijen. 

Chemisch afval
U kunt uw lege batterijen, accu’s, 
verfpotten en resten schoonmaak-
middelen of olieproducten inleve-
ren bij de chemokar of bij een van 
de recyclepleinen van Circulus-
Berkel. Grote hoeveelheden che-
misch afval kunt u wegbrengen 

naar het recycleplein van Circu-
lus-Berkel in Apeldoorn, Zutphen 
en Deventer. Inwoners van de ge-
meente Voorst hebben geen mi-
lieupas en hoeven deze dus ook 
niet te tonen. Kijk op circulus-
berkel.nl voor een overzicht van 
de recyclepleinen.  

Chemokar
Kleine hoeveelheden KCA (niet 
meer dan één doos vol) kunt u 
inleveren bij de chemokar. Deze 
staat elke tweede vrijdag van 
de maand, tussen 15.00 uur en 
18.00 uur, op het parkeerterrein 
van Sportpark Zuiderlaan, aan de 
Zuiderlaan 5 in Twello. Breng uw 
klein chemisch afval regelmatig 
weg. Zo voorkomt u grote hoe-
veelheden.  ■
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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

Openingstijden rond de feestdagen

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 ge-

meente? 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 front-
office MNV: 0571-74 51 11. Heeft 
u een vraag aan het CJG? Bel de 
frontoffice CJG: 0571-74 51 50.

Rond kerst
 Het gemeentehuis is op vrij-

dag 24 december geopend van 
08.30 uur tot 12.00 uur. Het 
gemeentehuis is gesloten van-

af vrijdagmiddag 24 december 
12.00 uur tot maandag 27 de-
cember 08.30 uur. 

 De Frontoffice van het MNV en 
het CJG in het Kulturhus is op 
vrijdag 24 december geopend 
van 08.30 uur tot 12.30 uur. 
De Frontoffice is gesloten van-
af vrijdagmiddag 24 december 
12.30 uur tot maandag 27 de-
cember 08.30 uur. 

Rond de jaarwisseling
 Het gemeentehuis is op vrij-

dag 31 december geopend van 
08.30 uur tot 12.00 uur. Het 
gemeentehuis is gesloten van-
af vrijdagmiddag 31 december 

12.00 uur tot maandag 3 janu-
ari 08.30 uur.

 De Frontoffice van het MNV en 
het CJG in het Kulturhus is op 
vrijdag 31 december geopend 
van 08.30 uur tot 12.30 uur. 
De Frontoffice is gesloten van-
af vrijdagmiddag 31 december 
12.30 uur tot maandag 3 janu-
ari 08.30 uur. 

Spoedeisende zaken
Bij spoedeisende zaken in de 
openbare ruimte (zoals een ge-
vaarlijke wegverzakking, een 
rioolverstopping of een omge-
waaide boom) die niet kunnen 
wachten tot de eerstvolgende 

werkdag, belt u de Calamiteiten-
lijn 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 psychiatri-
sche- en psychosociale proble-
men: dus: via de dienstdoende 
huisarts(enpost).  ■

afvalinformatie
Afvalinzameling tijdens de feestdagen

In verband met de feestdagen zamelt Circulus-Berkel geen oud papier in op 25 
december en 1 januari. Deze inzameldata worden ingehaald op 28 december en 3 
januari. Raadpleeg uw persoonlijke afvalkalender op circulus-berkel.nl of kijk in de 
Afvalvrij app zodat u goed op de hoogte blijft van de inzameldata.

Oud papier
Zet u normaal gesproken de eerste óf de vierde zaterdag van de maand de papier-

container aan de straat? Dan geldt er voor u een gewijzigde inzameldatum:
 Vierde zaterdag van de maand: zaterdag 25 december wordt dinsdag 28 december;
 Eerste zaterdag van de maand: zaterdag 1 januari wordt maandag 3 januari.

Openingstijden Recyclepleinen en KCC
De Recyclepleinen van Circulus-Berkel zijn op Eerste Kerstdag en op Nieuwjaarsdag 
gesloten. Op 24 en 31 december gaan de recyclepleinen ’s middags eerder dicht. Kijk 
op circulus-berkel.nl voor het volledige overzicht van de openingstijden. Het Klant 
Contactcentrum van Circulus-Berkel sluit op 24 december om 16.00. 


