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

Gemeentelijke informatie

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 

bezoekers gereserveerd is. Deze 
parkeermogelijkheden staan met 
borden aangegeven: 

	parkeerruimte dicht bij het 
gebouw aan de achterzijde,

	parkeerruimte aan de zijkant 
van het gebouw. 

Als u Jupiter 2  in Twello invoert in 
uw navigatie, dan komt u vanzelf 
bij de parkeerruimte van het 
gemeentehuis uit. 

Het is niet toegestaan om uw 
auto bij aangrenzende bedrijven 
te parkeren.  ■

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?    
Laat u zelf horen bij de lokale politiek. Dat is mogelijk door raadsleden te benaderen, mee te praten 
in de ronde-tafelgesprekken of een bericht te sturen aan de raad: raad@voorst.nl of Postbus 9000, 
7390 HA Twello. De gemeenteraad heeft een twitteraccount: @RaadVoorst. 
Vanwege de richtlijnen rond het coronavirus kunt u op dit moment alleen telefonisch of per e-mail 
contact opnemen met raadsleden en raadsfracties.

Vergaderingen
Momenteel vergadert de gemeenteraad afwisselend fysiek en digitaal. De manier van vergaderen is 
afhankelijk van de actuele situatie met het coronavirus. Houd www.voorst.nl  daarvoor in de gaten.
De ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming’ maakt digitaal vergaderen mogelijk. Via 
https://voorst.raadsinformatie.nl kunt u de digitale vergaderingen live volgen (beeld + geluid). In 
de kalender kiest u de vergadering en daarna klikt u op ‘live’. 
	maandag 31 mei vanaf 18.00 uur ronde-tafelgesprekken (digitaal)
	maandag 14 juni   vanaf 10.00 uur raadsvergadering (digitaal) [let op: afwijkend tijdstip]
	maandag 21 juni  vanaf 19.30 uur raadsvergadering (digitaal)

Contact met de raadsfracties
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties: 
www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling   
	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
	Véronique Groothuis - Beijer, fractievoorzitter CDA, v.groothuis@voorst.nl , 06-15 49 44 90
	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 email service. Dankzij die service kunt u een e-mail ontvangen met een directe link 
naar de vergaderstukken. Vraag de 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.

Naar het gemeentehuis? Maak altijd eerst (online) een afspraak
we werken alleen op afspraak 

Het gemeentehuis is alleen op af-
spraak geopend. Dit is nodig om 
verspreiding van het coronavirus 
te voorkomen. Online en telefo-
nisch zijn we gewoon bereikbaar. 
Maak eerst online een afspraak op 
voorst.nl of telefonisch om langs 
te komen. 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. Bijvoorbeeld 
een uittreksel Basisregistratie 
of uw verhuizing. 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 online op voorst.nl of tele-
fonisch een afspraak met ons. U 
kunt nu ook digitaal een afspraak 
maken voor de bouwbalie van de 
gemeente Voorst op voorst.nl

Frontoffice CJG en 
MNVoorst
Ook de frontoffice van het Maat-
schappelijk Netwerk Voorst (MN-

Voorst) en het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) in het Kul-
turhus is alleen op afspraak ge-
opend. Bel eerst als u langs wilt 
komen. Zonder afspraak naar het 
Kulturhus gaan heeft geen zin, 
omdat de medewerkers u dan niet 
mogen helpen. De frontoffice is 
telefonisch gewoon bereikbaar. 

Heeft u een vraag aan de 
gemeente? 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 frontoffice CJG: 0571-74 
51 50  ■

Gewijzigde openingstijden Burgerzaken

Weer open op maandagavond
Met ingang van maandag 31 
mei is Burgerzaken weer iedere 
maandagavond van 17.00 tot 
20.00 uur geopend. Ook tijdens 
de avondopenstelling werken 
wij uitsluitend op afspraak. Plan 
dus op tijd uw afspraak online 
of telefonisch. Zonder afspraak 
mogen de medewerkers u niet 
helpen. Dit geldt ook voor het 
afhalen van documenten.

Check uw reisdocument
Overweegt u een buitenlandse 
vakantie? Denk dan ook aan een 
geldig paspoort of identiteitskaart! 
Vaak realiseren mensen zich pas 
op het laatste moment dat hun 
reisdocument (bijna) verlopen is. 

Vergeet daarom niet om tijdig een 
nieuw reisdocument aan te vragen. 
Het kost u namelijk extra geld 
wanneer u een spoeddocument 
of zelfs een nooddocument moet 
aanvragen. 

Digitaal regelen via voorst.nl
Veel producten kunt u online op 
voorst.nl regelen. Bijvoorbeeld 
een uittreksel Basisregistratie of 
uw verhuizing. 
Verloopt uw reisdocument of 
rijbewijs binnen twee weken? 
Of is het absoluut noodzakelijk 
dat u in persoon langskomt om 
een product aan te vragen? Maak 
dan eerst online op voorst.nl of 
telefonisch een afspraak met 
ons. ■

Eénrichting looproute op de weekmarkt

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

Bezoek de markt 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 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.  ■
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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: 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 
organisatie u deze berichten wilt 

ontvangen. Daarbij is het ook 
mogelijk een afstand ten opzich-
te van uw adres aan te geven. U 
krijgt dan bericht over de actuele 
locatiegebonden bekendmakin-
gen/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) 
maken wij op voorst.nl bekend. 

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

Houd er als derde belanghebben-
de rekening mee dat een inge-
diend 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 10 mei 2021 tot en met 
vrijdag 14 mei 2021.

Bekendmakingen

Week 20: 19-05-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Hoofdweg 84A en 86 in Klarenbeek Uitbreiding bestaande winkels Voornemen bestemmingsplan 
voor te bereiden

Z-19-05681_2021-29485

Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Bussloselaan 20 in Voorst Aanleggen bodemenergiesysteem Melding ontvangen Z-HZ_MGBBI-2021-0011

Milieumelding

Nabij Stationsweg 4 in Teuge Plaatsen aardgas reduceerstation Melding ontvangen Z-MELD840-2021-000638

Koppelstraat 49 in Twello Bouwen wasstraat Melding ontvangen Z-MELD840-2021-000640

Omgevingsvergunning

Beekzichtweg 44C in Voorst Uitbreiden bedrijfspand Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0174

Blériotstraat 46 in Teuge Plaatsen dakkapel voor- en achterzijde woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0310

Dorpsstraat 36 in Wilp Realiseren aanbouw Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0177

H.W. Iordensweg 91 in Wilp Plaatsen 6 dakramen Vergunning verleend SXO-2021-0092

Holthoevensestraat 20 in Teuge Vervangen kozijnen en voordeur in voorgevel Aanvraag ontvangen SXO-2021-0307

Linthorststraat 6 in Twello Wijzigen voorgevel Vergunning verleend SXO-2021-0212

Molenallee 53 in Wilp Plaatsen opslagcontainer Vergunning verleend SXO-2021-0224

Quabbenburgerweg 25 in Terwolde Herbouwen bijgebouw Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0110

Rijksstraatweg 41 in Wilp Plaatsen winkelunit Aanvraag ontvangen SXO-2021-0312

Rijksstraatweg 45 in Voorst Bouwen schuur Vergunning verleend SXO-2021-0163

Stationsstraat 4 in Twello Plaatsen gevelreclame Vergunning verleend SXO-2021-0223

Stobbenakker 19 in Twello Bouwen berging Vergunning verleend SXO-2021-0204

Ter hoogte van Withagenweg 40 in Wilp Realiseren inrit Vergunning verleend SXO-2021-0172

Vaassenseweg 36 in Nijbroek Verbouwen woning Vergunning verleend SXO-2021-0192

Sloopmelding

Burgemeester van der Feltzweg 27 in Twello Slopen aanbouw achterzijde Melding ontvangen SXO-2021-0315

Korenmolenweg 7 in Twello Verwijderen asbest gevelpanelen en grondkering 
schuur/houtopslag

Melding ontvangen SXO-2021-0308

Molenallee 23 in Wilp Verwijderen asbest dakbedekking schuur Melding ontvangen SXO-2021-0309

Verkeersbesluit

Ter hoogte van Michiel de Ruyterstaat 5 in Twello Opheffen individuele gehandicaptenparkeerplaats Besluit genomen Z-21-04769_2021-27823

Wet geluidhinder

Noordijkpad in Wilp Hogere grenswaarde Wet geluidhinder voor bouw 
woning

Besluit genomen Z-21-02209_2021-27852

Gesloten op maandag 24 mei

Het gemeentehuis, CJG Voorst 
(Centrum voor Jeugd en Gezin) en 
Maatschappelijk Netwerk Voorst 
zijn de gehele dag gesloten op 2e 
Pinksterdag maandag 24 mei.   

Spoedeisende zaken
Bij spoedeisende zaken in de 
openbare ruimte (zoals een gevaarlijke 

wegverzakking, rioolstoring of 
omgewaaide 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 buiten de 
openingstijden zijn Veilig Thuis en 
Spoedeisende Zorg (voor jeugd) via 
de gebruikelijke telefoonnummers 

bereikbaar:
	 als er sprake is van dreigend 

geweld: politie: 112 of Veilig 
Thuis: 0800 -20 00

	 spoedeisende Zorg (voor jeugd): 
0900 – 99 55 599

	 spoedeisende hulp bij psychiatrische- 
en psychosociale problemen: via 
dienstdoende huisarts(enpost).■
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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

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Adviesrapporten energiezuinig wonen

De gemeente Voorst heeft samen 
met het Regionaal Energieloket 
in  ve rsch i l l ende  w i jken 
Buurtacties Energiezuinig Wonen 
georganiseerd. In deze acties is 
een aantal voorbeeldwoningen 

onderzocht door technisch 
adviseurs. Op basis van dit 
onderzoek zijn adviesrapporten 
samengesteld. Hierin staan 
slimme stappen om uw woning 
energiezuiniger te maken.

Kunt u ook energie besparen?
Bent u benieuwd hoe u energie kan 
besparen? De kans is groot dat één 
van de adviesrapporten ook te 
gebruiken is voor uw woning. Kijk 
hierbij niet alleen naar de wijk, 
maar ook naar het bouwjaar van 
de woning. De rapporten zijn te 
downloaden via het Regionaal 
Energieloket: 
https://regionaalenergieloket.nl/voorst  
■

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM
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Transitievisie Warmte

In 2050 is aardgas niet meer be-
schikbaar om woningen en gebou-
wen te verwarmen. In de meeste 
huishoudens is aardgas nu nog 
een vanzelfsprekende keuze voor 
verwarmen en koken. Daar komt 
de komende 30 jaar verandering in 
met de Transitievisie Warmte. Niet 
in één keer, maar geleidelijk, stap 
voor stap, met een wijkgerichte 
aanpak. 

Wat is een Transitievisie 
Warmte?
De Transitievisie Warmte beschrijft 
hoe Voorst de route naar een aard-
gasvrije gemeente ziet. Zowel op 
de korte als op de middellange 
termijn. Een aanpak om voortaan 
op een duurzame manier te ko-
ken en het huis te verwarmen. De 
Transitievisie Warmte helpt ons om 
dit op een duidelijke manier aan te 
pakken. Waar starten we? In welk 
tempo? En wat zijn de alternatie-
ven voor aardgas? De Transitievisie 
Warmte is een tijdspad voor de wij-
ken in de verschillende dorpen om 
deze aardgasvrij te maken.

Waarom een Transitievisie 
Warmte?
De Transitievisie Warmte geeft 
bewoners en huiseigenaren 

een eerste beeld van het 
stapsgewijze tijdpad richting 
aardgasvrij. In de Transitievisie 
Warmte staan de toekomstige 
energievoorziening(en) welke 
kansrijk zijn met de mogelijke 
kosten. Dit helpt huis- en 
gebouweigenaren om keuzes te 
maken in de mogelijkheden die 
hun huis duurzamer maken. Zoals 
het vervangen van bijvoorbeeld 
de cv-ketel. Hiervoor is het 
belangrijk om te weten wat er in 
de toekomst verandert. Gemeente 
Voorst onderzoekt op dit moment 
welke alternatieven hier mogelijk 
zijn om het aardgas te vervangen. 
Eind 2021 worden de uitkomsten 
van dit onderzoek in de eerste 
Transitievisie Warmte vastgelegd.

Samen
Als inwoner speelt u een belang-
rijke rol in de overgang naar een 
100% aardgasvrije gemeente. Nadat 
de eerste wijken zijn uitgekozen, 
volgt een traject van twee jaar met 
bewoners, ondernemers en instel-
lingen om een wijkuitvoeringsplan 
te maken. Daarna hebben alle ei-
genaren van woningen en bedrijven 
in de wijk nog acht jaar de tijd om 
over te gaan op gasvrij wonen. U 
kunt meepraten, meedenken, mee-

werken en aangeven wat u belang-
rijk vindt. Door begeleiding, subsi-
dies en collectieve inkoop zorgt de 
gemeente voor betaalbaarheid en 
goede garanties voor leveringsze-
kerheid en veiligheid.

Reductie Energie voorop
Onafhankelijk van de mogelijke al-
ternatieven voor aardgas: minder 
energie gebruiken is altijd zinvol. 
Hoe minder energie we verbruiken, 
hoe minder we moeten opwekken. 
Energie besparen door het huis te 
isoleren (en het energielabel naar A 
of B te brengen) is dus sowieso een 
goede investering. Voor hulp bij het 
verduurzamen van uw woning kijkt 
u op www.regionaalenergieloket.
nl/voorst

En nu?
De gemeente onderzoekt nu samen 
met de woningcorporatie IJsseldal 
Wonen, netbeheerder Liander, Wa-
terschap Vallei en Veluwe en ener-
gie coöperatie EnergieRijk Voorst 
wat de mogelijkheden zijn. De 
adviesbureaus APPM en Buro Loo 
helpen ons hierbij. Na de zomer 
geven wij meer inzicht in de resul-
taten. Dat doen we in een ontwerp 
Transitievisie Warmte. De komende 
maanden leggen wij in een aantal 
artikelen in het Voorster Nieuws al-
vast uit wat dit voor u als inwoner 
of bedrijf betekent.   ■

Voorkom te hard rijden: check regelmatig uw snelheid 

Te hard rijden is een belangrijke 
oorzaak van verkeersongevallen. U 
kunt te hard rijden voorkomen door 
regelmatig uw snelheid te checken. 

Nat wegdek en 30 of 40 
km/u maken een groot 
verschil
Een nat wegdek en een snelheid 
van 30 km/u of 40 km/u ma-
ken een groot verschil voor de 
lengte van de remweg. Een paar 
kilometer boven de limiet lijkt 
onschuldig, maar kan al gauw 
ernstige gevolgen hebben. Zeker 
in de drukke bebouwde kom met 
fietsers, voetgangers en spelen-
de kinderen. Het gedrag van alle 
verkeersdeelnemers is niet altijd 

voorspelbaar. Bij een aanrijding 
is de kans groot dat ze gewond 
raken. Een aanrijding met een 
voetganger bij 30 km/u is ver-
gelijkbaar met een val van de 
eerste verdieping van een flatge-
bouw. Zo’n ongeluk kost één op 
de tien voetgangers het leven. Bij 

50 km/u komt de klap overeen 
met een val van de derde verdie-
ping. De helft van de voetgan-
gers overleeft dat niet. En bij 80 
km/u overlijdt zelfs 90% van de 
voetgangers. Voorkom daarom te 
hard rijden, en check regelmatig 
uw snelheid!  ■

Wereld Bijendag 20 mei: Doe mee en win!

Donderdag 20 mei is het Wereld 
Bijendag. Op deze dag vieren we de 
belangrijke rol die bijen en andere 
bestuivers vervullen in het ecosys-
teem. Bestuiving is namelijk een 
belangrijk proces voor het leven 
van veel planten en dieren en dus 
ook voor de mens!

Niet alleen wilde bloeiende plan-
tensoorten zijn afhankelijk van 
bestuiving door dieren, maar ook 
voedselgewassen en landbouw-
grond. Bestuivers dragen niet al-
leen bij aan de voedselzekerheid, 
maar ze zijn ook belangrijk voor 
het behoud van de biodiversiteit. 
Helaas worden bestuivers, zoals 
bijen, steeds meer bedreigd.

Wat kunt u doen?
	Creëer bewustwording: de ach-

teruitgang van bijen treft ons 
allemaal;

	Plant diverse soorten inheem-
se planten die in verschillende 
maanden bloeien;

	Gebruik geen giftige stof-
fen om onkruid en/of dieren te 
bestrijden;

	Haal pure honing bij de lokale 
imker;

	Voorkom uitdroging bij bijen 
door het maken van een bijenbar.

Bijenbar
Veel mensen kennen het ‘bijenho-
tel’. Maar wat is een hotel zonder 
een bar? Ook bijen kunnen dorst 
krijgen; helemaal wanneer het lang 

droog is. Bijen kunnen niet zwem-
men. Zet daarom een bijenbar in uw 
tuin! Een bijenbar is eenvoudig te 
maken: vul een laag bakje of diep 
bord met water en knikkers en/of 
kiezels en plaats deze in de tuin. 
Door de knikkers of kiezels verdrin-
ken de bijen niet!

Winactie
Wilt u de bij een handje helpen? 
Doe dan mee met de winactie en 
maak kans op een ‘Help-de-Bij-
startpakket’ ter waarde van € 35,00. 
Het pakket bevat een bijenhotel, 
bijenbar én een cadeautje van uw 
lokale imker.

Meedoen
Beantwoord de onderstaande prijs-
vraag en stuur het antwoord naar 
duurzaam@voorst.nl

Hoe heet de suikerrijke 
vloeistof die bijen uit plan-
ten halen?

Iedereen mag gratis aan deze win-
actie meedoen. De looptijd van 
deze actie is van 5 mei tot en met 
21 mei 2021. Uit de goede inzen-
dingen trekt de gemeente Voorst 
drie winnaars. De trekking is na 21 
mei en volledig onpartijdig. De prijs 
is persoonsgebonden en niet over-
draagbaar, en niet inwisselbaar of 
uit te keren in geld of voor andere 
producten of diensten. De gemeen-
te Voorst neemt contact op met de 
winnaars. ■
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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


