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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Besluitenlijst raadsvergadering 8 november 2021
Besluiten
	 De	raad	heeft	kennis	genomen	van	de	‘Bestuursrapportage	2021’	en	ingestemd	met	
de	aangegeven	sturingsvoorstellen	(bedragen)	in	de	begroting	2021	en	heeft	het	po-
sitieve resultaat (€ 767.800) toegevoegd aan het begrotingsresultaat 2021. De raad 
heeft dit voorstel aangenomen met 10 stemmen voor en 9 stemmen tegen;

 De raad heeft ingestemd met de aanbevelingen uit de 'tussenevaluatie Woonvisie'. Het 
voorstel is aangenomen met 16 stemmen voor en 3 stemmen tegen;

	 De	motie	‘Woonvizier	op	de	kernen’	over	wooninitiatieven	in	de	kernen	is	met	alge-
mene stemmen aangenomen;

	 De	motie	‘Sneller,	schoner	en	goedkoper’	over	duurzaam	en	circulair	bouwen	is	aan-
genomen met 15 stemmen voor en 4 stemmen tegen;

	 De	motie	‘Een	huis	om	in	te	wonen’	over	het	tegengaan	van	speculatie	is	met	algemene	
stemmen aangenomen;

	 De	motie	‘Nieuwe	woonruimte	in	het	buitengebied’	over	meergeneratie-erven	is	met	
algemene stemmen aangenomen;

	 De	raad	heeft	het	voorstel	voor	de	 ‘Meerjarenprogrammabegroting	2022	–	2025’	
aangenomen met 10 stemmen voor en 9 stemmen tegen;

	 De	motie	 ‘De	vouwen	uit	de	broek’	over	vrij	 liggende	fietspaden	is	met	algemene	
stemmen aangenomen;

	 De	motie	‘Houd	cultuur	levend,	juist	nu’	over	de	cultuurcoach	is	met	algemene	stem-
men aangenomen.

Verworpen	motie	en	amendementen
	 Het	amendement	over	‘nul	op	de	meter	woningen’	van	PvdA-GroenLinks,	CDA	en	Lijst	
Arend	is	verworpen;	

	 De	motie	 ‘Bouwen	naar	behoefte’	over	behoefteonderzoek	met	kernen	van	PvdA-
GroenLinks,	CDA	en	Lijst	Arend	is	verworpen;

	 De	motie	‘Reageer	met	scherp	doel	op	de	woningmarkt’	van	D66	en	Lijst	Arend	over	
de	volkshuisvestelijke	verantwoordelijkheid	is	verworpen;

	 Het	amendement	over	‘de	fysieke	bedrijvenstructuur’	van	Lijst	Arend	is	verworpen;
	 De	motie	‘alles	op	zijn	tijd	over	revitalisatie	Industriegebied	Nijverheid	–	’t	Belt’	van	
PvdA-GroenLinks	is	verworpen;

	 De	motie	over	de	‘Onroerende	Zaak	Belasting’	van	VVD-Liberaal2000,	Fractie	Suel-
mann,	CDA	en	PvdA-GroenLinks	is	verworpen;

	 De	motie	‘OZB,	wat	doen	we	er	mee?’	over	alternatieve	scenario’s	voor	een	meevaller	
in	de	begroting	van	het	CDA	is	verworpen.

Besluitenlijst
Op	https://voorst.raadsinformatie.nl	staat	de	volledige	besluitenlijst	bij	de	agenda	van	
de	vergadering	van	de	raad	op	8	november	2021.	Klik	hiervoor	op	de	pijl	rechts	naast	
‘agendadocumenten’.	Met	een	tablet	of	smartphone	kunt	u	de	QR	code	scannen	om	
direct	bij	de	besluitenlijst	te	komen.
 
Informatie

Op	https://voorst.raadsinformatie.nl	staat	het	audioverslag	van	de	
raadsvergadering	van	8	november.	Klik	hiervoor	in	de	kalender	op	de	
gewenste	datum.	
Heeft	u	vragen?	Neem	gerust	contact	op	met	de	raadsgriffier,	Bernadette	
Jansen:	0571-27	92	17,	de	loco-griffier,	Dini	Vriezekolk:	0571-27	93	
87 of stuur een e-mail naar raad@voorst.nl

Hoe	komt	u	in	contact	met	de	politiek	in	Voorst?				
Laat	u	zelf	horen	bij	de	lokale	politiek.	Benader	de	raadsleden,	praat	mee	in	de	ronde-
tafelgesprekken	of	stuur	een	e-mail	of	brief	naar	de	raad:	raad@voorst.nl	 ,	Post-
bus	9000,	7390	HA	Twello.	U	kunt	de	gemeenteraad	volgen	via	het	twitteraccount:	 
@RaadVoorst

Contact	met	de	raadsfracties
U	kunt	telefonisch	of	per	e-mail	contact	opnemen	met	de	raadsleden	en	raadsfrac-
ties.	Op	www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling	staat	meer	
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
	De	gemeenteraad	vindt	fysiek	vergaderen	niet	meer	verantwoord.	Daarom	vergadert	
de	gemeenteraad	voorlopig	weer	digitaal.	De	bijeenkomsten	zijn	weer	live	te	volgen	
via	het	raadsinformatiesysteem:	https://voorst.raadsinformatie.nl

De	komende	bijeenkomsten	van	de	raad	zijn	op:

 maandag 29 november vanaf 19.30 uur  raadsvergadering
	 maandag	6	december	 vanaf	19.30	uur	 	 ronde-tafelgesprekken
	 maandag	20	december	 vanaf	19.30	uur	 	 raadsvergadering

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

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.

Help	de	brandweer	en	vul	de	enquête	in	

Denkt	u	wel	eens	na	over	brand?	
Heeft	u	rookmelders	in	huis?	De	
brandweer	 hoort	 graag	 hoe	 u	
denkt	 over	 brandveiligheid,	 en	
wat	u	zelf	al	doet	aan	brandbe-

veiliging. Daarom heeft de Brand-
weer	Noord-	en	Oost-Gelderland	
een	korte	enquête	gemaakt	om	dit	
te	onderzoeken.	Uw	informatie	en	
kennis	helpt	de	brandweer	om	de	
communicatie,	de	dienstverlening	
en	 de	 voorlichtingscampagnes	
verder	te	verbeteren.	Zo	worden	
we	ons	allemaal	meer	bewust	van	
de	risico’s	op	brand,	en	helpen	we	
elkaar bij het brandveiliger maken 
van	onze	leefomgeving.	

Kans	op	een	unieke	
ovenwant
Het invullen duurt enkele minu-
ten en kan geheel anoniem. Wilt u 
kans	maken	op	een	unieke	oven-

want	van	de	brandweer?	Vul	dan	
wel	uw	e-mailadres	in,	na	de	actie	
worden	deze	gegevens	dan	als-
nog	verwijderd.	

Scan	de	QR-code	met	uw	mobiel	
of	 ga	naar	 vnog.nl/brandweer/
brandveilig-leven  ■



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	8	november	2021	tot	
en met vrijdag 12 november 2021.

Bekendmakingen

Week	46:	17-11-2021

Meer	informatie
Wilt	u	meer	weten	over	een	be-
kendmaking/publicatie?	 Kijk	
dan	op	overheid.nl	onder	Be-
leid & regelgeving 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	
mogelijk	 is	om	een	 inspraak-
reactie,	zienswijze,	bezwaar-
schrift	 of	 beroepschrift	 in	 te	
dienen.	En	zo	ja,	tijdens	welke	
periode	dit	kan.

Ziet	 u	 de	 elektronische	 be-
kendmaking/publicatie	 niet	 op	 
overheid.nl	staan?	Neem	dan	ge-
rust	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.	Met	enkele	stappen	
schrijft	u	zich	in.	U	ontvangt	dan	
dagelijks	per	e-mail	een	overzicht	
van	besluiten	en	andere	berich-
ten	die	onder	meer	gemeenten,	
provincies	en	waterschappen	via	
overheid.nl	publiceren.	U	stelt	het	
type	bericht	in	en	van	welke	orga-
nisatie	u	deze	berichten	wilt	ont-

vangen. Daarbij is het ook moge-
lijk	een	afstand	ten	opzichte	van	
uw	adres	aan	te	geven.	U	krijgt	
dan	bericht	over	de	actuele	 lo-
catiegebonden	bekendmakingen/
publicaties	binnen	de	door	u	aan-
gegeven afstand. 

WELSTAND
Burgemeester	 en	 wethouders	
van Voorst maken het volgende 
bekend:

Iedere	maandag	in	de	even	weken	
houdt	de	welstandscommissie	een	
mandaatvergadering in het ge-
meentehuis	in	Twello	(Hietweide-

weg	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.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Avervoordseweg 12 in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
28/10/21

Z-21-10695_2021-63869

de Zanden 13 in Teuge, in en om Teuge Teuge Runs 4 Life op 8 januari 2022 Melding ontvangen BW-2021-0122

Grotenhuisweg 51 in Wilp Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
28/10/21

Z-21-10748_2021-63878

Holthoevensestraat 16 in Teuge Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
28/10/21

Z-21-10894_2021-63861

Rijksstraatweg t.h.v. huisnr. 190 in Voorst Hoge Hoed Verkiezing op 26 november 2021 Toestemming verleend BW-2021-0116

Milieumelding

Appenseweg 7 in Voorst Telen gewassen in open lucht Melding ontvangen Z-MELD840-2021-001258

Omgevingsvergunning

Bussloselaan 6 in Voorst Bouwen materieel loods Aanvraag ontvangen SXO-2021-0659

Hoenweg in Voorst - percelen K 78 en K 80 Vervangen en repareren pijpleiding Aanvraag ontvangen SXO-2021-0651

Hoenweg 9 in Voorst Kappen walnootboom Aanvraag ontvangen SXO-2021-0655

Hooistraat in Voorst - perceel H552 Ophogen grond Aanvraag ontvangen SXO-2021-0667

Kervelstraat in Voorst - perceel E3834 Bouwen vrijstaande woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0665

Leigraaf 22 in Twello Bouwen nieuwbouw woning Vergunning verleend SXO-2021-0571

Marktplein 2 in Twello Plaatsen lucht afvoerpijp en 2 koelmotoren op dak Aanvraag ontvangen SXO-2021-0663

Ossenkolkweg 10 in Terwolde Verbouwen woning en legaliseren dakkapellen Aanvraag ontvangen SXO-2021-0666

Perceel naast de Ziele 4 in Twello Verbouwen ketelhuis en kapschuur Aanvraag ontvangen SXO-2021-0668

Rijksstraatweg 249 in Teuge Afsplitsen bedrijfswoning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0662

Rijksstraatweg 99 in Twello Kappen esdoorn Vergunning verleend SXO-2021-0548

Uiverstraat 20 in Teuge Aanleggen inrit Aanvraag ontvangen SXO-2021-0661

Vermeersweg 14 in Twello Uitbreiden woning Vergunning verleend SXO-2021-0559

Sloopmelding

Kerkstraat 22 in Terwolde Verwijderen asbest dakbedekking 2 schuren Melding ontvangen SXO-2021-0669

Weemehof 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 10 in Voorst Verwijderen asbest vloerluiken uit woningen Melding ontvangen SXO-2021-0656

Tijdelijke verkeersmaatregel

Dorpsplein, vanaf kerk tot Middendijk tot aan  
Dijkhuizenweg in Nijbroek

Afsluiten voor alle verkeer op 10 december 2021 
van 16.00-21.30 uur

Besluit genomen BW-2021-0104
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Verkeersonderzoek	met	camera’s	in	Twello

Verkeerskundig adviesbureau 
BonoTraffics	voert	 in	opdracht	
van	 de	 Gemeente	 Voorst	 een	
verkeersveiligheidsonderzoek	
uit	op	twee	locaties	in	Twello.	De	
onderzoeklocaties	zijn	het	kruis-
punt	Maarten	Tromplaan	-	H.W.	
Iordensweg	en	de	Kerklaan	nabij	
Basisschool	Martinus	Twello.	

Tijdens	het	onderzoek	brengen	
wij,	op	de	genoemde	 locaties,	
al het verkeer in beeld met be-
hulp	van	camera’s.	De	camera’s	

zijn	 in	 werking	 van	 maandag	
29 november tot en met vrij-
dag	3	december	2021.	De	ca-
merabeelden	gebruiken	wij	om	
verkeerssituaties te observeren 
en	te	analyseren.	We	registre-
ren geen kentekens of andere 
persoonsgegevens.	Alle	came-
rabeelden	worden	na	afronding	
van	het	onderzoek	 vernietigd.	
Neem	gerust	contact	op	met	de	
gemeente als u vragen heeft over 
dit	onderzoek:	Jelle	Koopman	via	
0571-27 93 94.  ■

Inloopavond	Herinrichting	Dorpsstraat	&	Schoolstraat	in	Twello

Samen	 met	 de	 ondernemersver-
eniging	Twello	Centrum	werkt	de	
gemeente	Voorst	aan	de	herinrich-
ting	 van	het	 centrum	van	Twello.	
De	 herinrichting	wordt	 gefaseerd	
uitgevoerd.	Na	de	eerste	fase	Duis-
tervoordseweg,	 de	 tweede	 fase	
Stationsstraat	en	Marktstraat	en	de	
derde	fase	de	Van	Ghentstraat	volgt	
in 2022 de uitvoering van de herin-
richting	van	de	Dorpsstraat	en	de	
Schoolstraat.	Voordat	wij	de	plan-
nen	definitief	maken,	nodigen	wij	
u	uit	om	op	maandag	22	november	
2021 tussen 18.00 uur en 20.00 uur 
het	ontwerpplan	te	bekijken	bij	De	
Waardige	Waard	aan	de	Dorpsstraat	
23	in	Twello.

Centrumplan	Twello
De	ondernemersvereniging	Twello	
Centrum	 en	 de	 gemeente	 Voorst	
vinden	het	belangrijk	dat	het	cen-
trum	van	Twello	aantrekkelijk	blijft	
voor	 ondernemers,	 bewoners	 en	
bezoekers	 om	 te	 winkelen	 en	 te	
verblijven.	Ook	wordt	de	riolering	
vervangen	en	een	regenwaterriool	
aangelegd.	Het	ontwerp	is	opgesteld	
door	architect	Kor	Zijnstra,	samen	
met	 vertegenwoordigers	 van	 on-
dernemers	uit	de	Dorpsstraat	en	de	
Schoolstraat	en	met	de	gemeente.	

Informatie	en	uitleg	over	
de	inrichting
Tijdens	de	 inloopavond	kunt	u	

het	 ontwerp	herinrichtingsplan	
bekijken.	De	opstellers	van	het	
plan	 (de	 architect,	 een	 aantal	
betrokken ondernemers en me-
dewerkers	van	de	gemeente)	zijn	
aanwezig	om	het	plan	toe	te	lich-
ten	en	uw	eventuele	vragen	te	be-
antwoorden.	Er	zijn	formulieren	
om	direct	tijdens	de	inloopavond	
uw	reactie	op	het	ontwerpplan	te	
geven. 

Aanmelden
Wij	willen	u	de	kans	bieden	om	
op	een	veilige	manier	de	 infor-
matiebijeenkomst	 te	bezoeken.	
Voor	 een	 goede	 spreiding	 van	
het	aantal	bezoekers	delen	wij	de	
avonden	op	in	twee	tijdsblokken	
van	een	uur,	namelijk	van	18.00	
uur tot 19.00 uur en van 19.00 
tot	20.00	uur.	Stuur	een	e-mail	
naar h.vanveldhuisen@voorst.nl 
(onder	vermelding	van	uw	naam	
en	uw	voorkeur	voor	een	tijds-
blok) om u aan te melden voor 
de	inloopavond.	Wij	sturen	u	een	
bevestiging	waarin	we	u	informe-
ren	of	uw	gewenste	tijdsblok	nog	
beschikbaar	is.

Coronatoegangsbewijs
Om	de	inloopavond	bij	te	kunnen	
wonen,	moet	u	een	coronatoe-
gangsbewijs	hebben.	Dit	houdt	in	
dat	u	volledig	gevaccineerd	bent,	
een	recente	negatieve	testuitslag	

heeft	of	dat	u	onlangs	corona	heeft	
gehad en daarvan bent hersteld. 
Het	coronatoegangsbewijs	kunt	
u	 aanmaken	 via	 CoronaCheck.
nl	of	met	de	CoronaCheck-app.	
Op	 https://www.rijksoverheid.
nl/onderwerpen/coronavirus- 
covid-19/coronabewijs	 staat	
meer informatie over het maken 
van	een	coronatoegangsbewijs.	
Kijk	op	www.coronatest.nl	als	u	
een	 testafspraak	wilt	maken	of	
meer	 informatie	zoekt	over	het	
testen. 

Heeft	 u	geen	QR-code	of	 kunt	
u om andere redenen de avond 
niet	bijwonen?	Bekijk	dan	vanaf	
23	november	2021	het	plan	op	
www.voorst.nl		

Reageren
Reageren	is	mogelijk	tot	en	met	
10	december	2021	door	een	mail	
te sturen naar gemeente@voorst.
nl	of	door	een	reactie-formulier	
in	 te	 vullen	 tijdens	 de	 inloop-
avond	op	22	november.	

Meer	informatie
Heeft	u	vragen?	Neem	gerust	con-
tact	op	met	de	gemeente	Voorst:	
Geert	Meijerink	via	0571-27	93	
28	of	g.meijerink@voorst.nl	 ,	of	
Henri van Veldhuisen via 0571-
27 93 73 of h.vanveldhuisen@
voorst.nl  ■

Online	informatieavond	‘Energiebesparing	
voor	huurders’

VOORST	GAAT	VOOR	DUURZAAM

Steeds	meer	mensen	gaan	aan	de	
slag	met	energiezuinig	wonen.	
En	dat	 is	goed	nieuws	voor	de	
portemonnee	én	het	milieu.	Ook	
als	huurder	kunt	u	uw	energie-
verbruik verlagen. De gemeente 
Voorst,	 IJsseldal	Wonen	en	het	
Regionaal	Energieloket	helpen	u	
graag.	Daarom	organiseren	zij	
op	woensdag	1	december	van	
19.30 uur tot 20.30 uur een di-
gitale informatieavond over de 
verschillende	mogelijkheden	om	

energie	te	besparen.	

Hoe	kies	 ik	de	 juiste	 ledlamp?	
Hoe	 gebruik	 ik	 radiatorfolie?	
Tijdens	de	digitale	 informatie-
avond	krijgt	 u	 de	 antwoorden	
op	dit	soort	vragen.	Medewer-
kers	 van	de	gemeente	Voorst,	
het	 Regionaal	 Energieloket	 en	
IJsseldal	Wonen	geven	handige	
tips	en	beantwoorden	graag	uw	
andere	vragen.	Na	afloop	krijgt	
u	een	informatiepakket.	

Datum:	1	december	2021	
Tijdstip	:	19.30	uur	tot	20.30	uur	
Locatie	 :	online	

Aanmelden
1.	Ga	naar	
www.regionaalenergieloket.nl/
voorst
2.	Klik	op	‘Informatieavond	voor	
huurders’	
3.	Klik	op	‘Aanmelden	informa-
tieavond	Voorst’.		■

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

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	
alleen
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.		■

Gaat	uw	kind	naar	het	voortgezet	onderwijs?	
praat	samen	over	alcohol	en	roken!

De eerste maanden van het nieu-
we	schooljaar	zijn	alweer	voorbij.	
Voor veel kinderen (en hun ou-
ders!)	 is	dit	een	spannende	tijd.	
Een	 nieuwe	 school	 en	 nieuwe	
vrienden.	Maar	ook	nieuwe	verlei-
dingen.	Het	is	de	fase	waarin	veel	
kinderen	voor	het	eerst	alcohol	
drinken of beginnen met roken. 
Kortom:	dit	is	hét	moment	om	sa-
men	over	deze	onderwerpen	te	
praten.	Hoe	pakt	u	dat	aan?	Bin-
nenkort ontvangen alle ouders en 
verzorgers	van	12-jarigen	meer	
informatie	en	tips	om	hierover	in	
gesprek	te	gaan.	

NIX	18:	‘Niet	roken	en	niet	
drinken	onder	de	18	jaar’
Uit	onderzoek	blijkt	dat	ouders	
veel	 invloed	hebben	op	het	al-
coholgebruik	en	het	rookgedrag	
van	hun	kind.	Steeds	meer	ouders	
maken	de	afspraak	‘niet	roken	en	
niet	drinken	onder	de	18	jaar’.	En	
dat	doen	zij	niet	voor	niets,	want	
het	 werkt!	 Deze	 kinderen	 be-
ginnen	later	met	drinken,	en	als	
zij	gaan	drinken	dan	drinken	zij	
minder.	Ook	roken	deze	kinderen	
minder vaak.

Praat	met	uw	kind
Met	een	puber	praten	over	alco-
hol	en	roken	kan	best	lastig	zijn.	
Hoe	reageert	u	bijvoorbeeld	op	
vragen	van	uw	kind?	Wat	zegt	u	
tegen	uw	kind	als	u	zelf	ook	(wel	
eens)	 rookt	 of	 drinkt?	Maakt	 u	
afspraken	 over	 alcoholgebruik	
en	roken?	En	wat	doet	u	als	uw	
kind	zich	niet	aan	de	afspraken	
houdt?	De	preventiemedewerkers	
van	Tactus	beantwoorden	graag	
uw	 vragen:	 preventiewerkers	
Evelien	 Meijer:	 e.meijer@tactus.

nl en	Jaimie	Grouwe:	 j.grouwe@
tactus.nl	of	neem	contact	op	met	
de	jeugdverpleegkundige	van	de	
GGD	Noord-	en	Oost-Gelderland:	
088- 443 31 01.

Meer	informatie
Op	helderopvoeden.nl	staan	tips	
en	voorbeeldgesprekken	over	al-
cohol	en	roken.	Betrouwbare	in-
formatie hierover staat ook in de 
Groeigids	App	(gratis	te	downloa-
den	via	de	Appstore)	met	 infor-
matie	over	alcohol	en	roken,	en	
informatie	over	andere	 thema’s	
zoals	weerbaarheid,	pesten,	de	
lichamelijke	en	seksuele	ontwik-
keling,	slapen	en	het	social	me-
diagebruik.  ■
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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

Geannuleerd:	bijeenkomst	veiligheid	rond	spoorlijn	Apeldoorn	–	Zutphen

Vorige	 week	 nodigden	 de	 ge-
meente	Voorst	 en	 ProRail	 u	uit	
voor	een	fysieke	bijeenkomst	op	
25	november	2021	in	het	MFC	te	
Klarenbeek.	Vanwege	de	aange-
scherpte	coronamaatregelen	en	
de	toegenomen	besmettingscij-
fers	 is	het	niet	verstandig	deze	
bijeenkomst	fysiek	te	laten	plaats-
vinden.	Daarom	annuleren	wij	de	
bijeenkomst van 25 november. 
Iedereen	die	zich	al	heeft	aange-

meld,	ontvangt	een	persoonlijk	
bericht	over	de	annulering.

Fysieke	bijeenkomst	op	
een later moment
Wij	 hechten	 er	waarde	 aan	 om	
de	bijeenkomst	 fysiek	plaats	 te	
laten	vinden.	Daarom	verplaat-
sen	wij	de	bijeenkomst	naar	een	
later moment. Het is nog niet 
duidelijk	 wanneer	 de	 omstan-
digheden	het	weer	 toelaten	om	

een	fysieke	bijeenkomst	te	orga-
niseren.	Zo	gauw	dit	bekend	 is,	
informeren	wij	u	over	de	nieuwe	
datum	in	de	Voorstwijzer	 in	het	
Voorster	Nieuws,	via	onze	social	
media en via de belangenvereni-
gingen.	 Iedereen	 die	 zich	 voor	
de	bijeenkomst	op	25	november	
2021	heeft	aangemeld,	ontvangt	
een	persoonlijke	uitnodiging	voor	
de	nieuwe	datum	als	deze	bekend	
is.  ■


