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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Besluit raadsvergadering 13 december 2021

Gemeenteraad draagt Paula Jorritsma – Verkade (53 jaar) voor 
als burgemeester van Voorst

De gemeenteraad van Voorst beveelt de minister van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijkrelaties aan om drs. Paula Jorritsma 
– Verkade voor te dragen om te benoemen tot burgemeester van 
Voorst. Dat is de uitkomst van de besloten raadsvergadering van 
maandag 13 december 2021.

Paula Jorritsma – Verkade is sinds januari 2019 wethouder van de heringedeelde 
gemeente Altena en was daarvoor sinds mei 2014 wethouder in Woudrichem (één 
van de 3 later gefuseerde gemeentes). Ze is historica en heeft ruime ervaring in 
het openbaar bestuur, ook als raadslid. Ze sluit goed aan op het profiel van de 
burgemeester die de gemeente Voorst zoekt, maar waarschuwt zelf dat ze niet het 
schaap met de 5 poten is. In haar sollicitatiebrief getuigt ze van haar belangstelling 
voor cultuurhistorie en landschap. Het karakter van Voorst, met zijn noaberschap, 
gastvrijheid en samenwerking spreken haar aan. Ze is net zo zelfbewust als onze 
plattelandsgemeente. Haar credo ‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’ 
past goed bij onze gemeenschap. Ze kijkt liever naar de overeenkomsten dan de 
verschillen en is daarmee een echte verbinder. Ze zoekt aansluiting bij de samenle-
ving en krijgt daar energie van. Ze blijft zichzelf, durft zich kwetsbaar op te stellen 
en toont lef. Ze laat zelfreflectie zien en heeft humor. 

De gemeenteraad van Voorst draagt Paula Jorritsma – Verkade graag voor om  
burgemeester van Voorst te worden.

De verwachte installatie is februari 2022.

Informatie
Het korte verslag van de raadsvergadering van 13 december 2021 
kunt u via https://voorst.raadsinformatie.nl terugkijken. Klik hier-
voor in de kalender op de datum 13 december 2021 of scan de 
QR-code met een tablet of smartphone. 
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de raadsgriffier, Ber-
nadette Jansen: 571-27 92 17 of 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 raadsleden, praat mee in de ronde-tafel-
gesprekken 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
U kunt telefonisch of per e-mail contact opnemen met de raadsleden en de raads-
fracties. 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
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 eerst op de juiste datum en daarna op ‘live’.  
 
De komende bijeenkomsten van de raad zijn op:
maandag 24 januari 2022  vanaf 18.00 uur ronde-tafelgesprekken
maandag 31 januari 2022  vanaf 19.30 uur raadsvergadering
maandag 7 februari 2022  vanaf 19.30 uur  raadsvergadering

E-mailservice raadsstukken
Met de e-mailservice ontvangt u een bericht met een directe link naar de 
vergaderstukken. Vraag deze e-mailservice aan door een e-mail te sturen naar: 
raad@voorst.nl

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.

Voorstel aanvullende maatregelen 
Rijksstraatweg in Voorst

Afgelopen zomer zijn de stuurgroep 
‘Verder met dorp Voorst’, enkele 
aanwonenden van de Rijksstraatweg 
in Voorst en de gemeente Voorst 
met elkaar in gesprek gegaan over 
de verkeerssituatie van de Rijks-
straatweg in Voorst. Hieruit kwam 
de vraag welke aanpassingen nodig 
zijn voor een betere handhaving van 

de snelheid. Samen met de politie 
is onderzocht welke aanpassingen 
hiervoor minimaal nodig zijn. Deze 
aanpassingen heeft de gemeente 
Voorst nu in een voorstel verwerkt.

De gemeente Voorst wilde dit 
voorstel graag nog dit jaar met 
de stuurgroep bespreken. Helaas 
is dit nu niet mogelijk vanwege de 
aangescherpte coronamaatregelen. 
Daarom hebben we dit gesprek op-
geschoven naar januari 2022. Als 
dit gesprek heeft plaatsgevonden 
gaat de gemeente Voorst ook alle 
inwoners hierover informeren. Ui-
teraard is er dan ook de gelegen-
heid voor inwoners om op het voor-
stel te reageren. Daarna neemt het 
college van B&W een besluit over 
het voorstel met de aanvullende 
maatregelen.  ■

Politie waarschuwt voor bankhelpdeskfraude
oplichting door nep bankmedewerkers

Bankhelpdeskfraude is een vorm 
van oplichting die de afgelopen 
tijd al veel slachtoffers heeft ge-
maakt. De financiële en emotio-
nele schade bij deze, overwegend 
oudere, slachtoffers is groot. De 
politie waarschuwt en geeft tips 
om te voorkomen dat u slachtoffer 
wordt van bankhelpdeskfraude. 

Hoe gaat de oplichter te 
werk?
De oplichter belt met een vervalst 
telefoonnummer waardoor het in 
uw scherm lijkt alsof uw bank u 
belt. De oplichter doet zich voor 
als bankmedewerker en vertelt u 
dat uw bankrekening gehackt is 
omdat er verdachte transacties 
op uw rekening te zien zijn. De 
oplichter vraagt u om uw geld 
over te maken naar een ‘kluis-

rekening’ of ‘veilige rekening’. 
Deze rekeningen bestaan echter 
niet. In werkelijkheid zijn dit de 
rekeningnummers van de oplich-
ter zelf. De oplichter biedt aan u 
te helpen bij het overboeken. Zo 
komt uw geld op de rekening van 
de oplichter terecht.

Waar moet ik op letten?
 Uw bank vraagt nooit naar uw 

saldo, ook niet als controlevraag.
 Uw bank vraagt u nooit om uw 

geld over te maken naar een an-
dere rekening, een ‘kluisreke-
ning’ of een ‘veilige rekening’. 
Deze rekeningen bestaan na-
melijk niet. 

 Uw bank zal u nooit onder druk 
zetten om zo snel mogelijk te 
handelen. Een bank heeft na-
melijk zelf de mogelijkheid om 

een rekening te blokkeren als 
dat nodig is.

• Krijgt u een zogenaamde lei-
dinggevende aan de lijn? Let op, 
dat is namelijk ook een oplich-
ter die in het complot zit. 

Wat moet ik doen?
Hang direct op en bel zelf uw 
bank via het algemeen bekende 
telefoonnummer. Wacht tot u ie-
mand aan de lijn krijgt en contro-
leer dan of datgene wat u verteld 
is wel klopt. 

Slachtoffer van 
bankhelpdeskfraude?
Doe altijd aangifte bij de politie. 
Bijvoorbeeld telefonisch 0900 - 
8844. Meer informatie over aan-
gifte doen? Kijk op 
www.politie.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 13 december 2021 tot 
en met vrijdag 17 december 2021.

Bekendmakingen

Week 51: 22-12-2021

 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. 

Op overheid.nl/berichten-over-
uw-buurt kunt u zich aanmelden 
voor een e-mailservice. Met en-
kele stappen schrijft u zich in. U 
ontvangt dan dagelijks per e-mail 
een overzicht van besluiten en 
andere berichten die onder meer 
gemeenten, provincies en water-
schappen via overheid.nl publi-
ceren. 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 belang-
hebbende rekening mee dat 
een ingediend bouwplan al 
behandeld kan zijn in een 
welstandsvergadering.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Marktplein in Twello Standplaatsvergunning branche vis en aanverwante producten Besluit genomen Z-21-12193_2021-69471

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Kwijtschelding gemeentelijke vorderingen voor gedupeerde  
ouders kinderopvangtoeslagaffaire

Vastgesteld Z-21-12226_2021-70452

Milieumelding

Boevenbrinkstraat 4 in Terwolde Geen varkens meer houden Zaak afgehandeld Z-MELD840-2021-001343

Omgevingsvergunning

Bandijk 60B 43 in Terwolde Bouwen overkapping Aanvraag ontvangen SXO-2021-0720

Bloemenksweg 35 in Voorst Afwijken bestemmingplan voor gebruik mobilisatiecomplex Aanvraag ontvangen SXO-2021-0725

Bongerdskamp 11 in Voorst Verplaatsen garage Aanvraag ontvangen SXO-2021-0730

Eendenkooiweg 12 in Nijbroek Bouwen vrijstaande woning Vergunning verleend (revisie) SXO-2020-0808

H.W. Iordensweg 17 in Twello Wijzigen enkele scheidingswanden (wijzigingsaanvraag op  
SXO-2020-0293)

Aanvraag ontvangen SXO-2021-0719

Lindelaan 25 in Twello Kappen esdoorn Vergunning verleend SXO-2021-0616

Molenweg 29 in Terwolde Verbouwen schuur tot bed & breakfast Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0646

Oude Veldjes 23 in Twello Uitbreiden woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0735

Oude Veldjes 25 in Twello Uitbreiden woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0733

Rijksstraatweg 180 in Teuge Verbouwen en uitbreiden woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0721

Stationsstraat 19A in Twello Aanbouwen 2 bedrijfsunits Aanvraag ontvangen SXO-2021-0727

Stationsstraat 39A in Twello Plaatsen handelsreclame Aanvraag ontvangen SXO-2021-0728

Twelloseweg 52 in Terwolde Verbouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0722

Uiverstraat 20 in Teuge Aanleggen inrit Vergunning verleend SXO-2021-0661

Sloopmelding

Bosweg 29 in Klarenbeek Verwijderen asbesthoudende plaat Melding ontvangen SXO-2021-0717

de Kar 9 in Klarenbeek Verwijderen asbest dakbedekking schuur en afdak Melding ontvangen SXO-2021-0723

Ganzevlesweg 6 in Teuge Afvoeren asbestplaten Melding ontvangen SXO-2021-0726

Stationsstraat 30 in Twello Verwijderen asbest en totaal slopen alle opstallen Melding ontvangen SXO-2021-0729

Parkelerweg 36 in Twello Verwijderen en afvoeren asbest dakplaten Melding ontvangen SXO-2021-0731

Oude Veldjes 25 in Twello Verwijderen en afvoeren asbest platen Melding ontvangen SXO-2021-0732

Oude Veldjes 23 in Twello Verwijderen en afvoeren asbest platen Melding ontvangen SXO-2021-0734

Verkeersbesluit

Kortenaerstraat 6 in Twello Opheffen individuele gehandicaptenparkeerplaats Besluit genomen Z-21-12964_2021-70898

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 voorstwijzervoorstwijzer
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 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 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 psychia-
trische- en psychosociale pro-
blemen: via de dienstdoende 
huisarts(enpost).  ■

 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 papiercontainer 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 recy-
clepleinen ’s middags eerder dicht. Kijk op circulus-berkel.nl voor 
het volledige overzicht van de openingstijden. Het Klant Contact-
centrum van Circulus-Berkel sluit op 24 december om 16.00.   ■

afvalinformatie

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 Zorgverzekerin-
gen afgesloten. De Gemeentepolis 
biedt aantrekkelijke voordelen. Via  
gezondverzekerd.nl/voorst kunt u de 
premie berekenen en u aanmelden.

Voordelen van de Gemeentepolis
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 uitgebreide 
aanvullende verzekeringen en de 
tandartsverzekering als u deze 
heeft afgesloten). 

Extra vergoedingen:
 Vijf extra behandelingen algeme-

ne fysiotherapie en oefentherapie 
per kalenderjaar.

 Maximaal € 75 extra vergoeding 
van de kosten voor brillen en len-
zen 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 huidige 
zorgverzekering automatisch voor 
u op. Lopende machtigingen bij uw 
huidige zorgverzekeraar worden 
overgenomen.

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

Inzameling kerstbomen

Gezellig: een kerstboom in huis. 
Wilt u de boom in januari weer 
kwijt? Maak dan gebruik van de 
gratis inzameling door Circu-
lus Berkel. Op vrijdag 14 januari 
2022 kunt u tussen 15.00 uur en 
18.00 uur uw kerstboom inleve-
ren bij het inzamelpunt bij Sport-
park Zuiderlaan, Zuiderlaan 5 in 
Twello. U kunt dan ook uw klein 
chemisch afval inleveren. 

Let op! Verwijder de pot en alle 
versiering van uw kerstboom. Bij 
het inleverpunt staat een inza-
melwagen klaar, waar u de boom 
zelf in gooit. Bomen mogen een 
maximale stamdikte van 15 cm 
hebben. Heeft u een erg grote 
boom, dan kunt u deze eventueel 
thuis in handzame stukken zagen. 
Op het inleverpunt is geen zaag 
aanwezig. 

Tip: De lege pot van de kerstboom 
mag niet bij het pmd. De potten 
geven door het formaat proble-
men in de sorteerinstallatie, waar 
het pmd in verwerkt wordt. Doe 
uw lege pot bij het restafval of le-
ver het gratis in als hard kunststof 
bij een Recycleplein van Circulus 
Berkel.

Meer informatie: 
www.circulus-berkel.nl  ■

Beperkte weekmarkten op 24 en 31 december 2021

Op vrijdag 24 en 31 december 
is er, zoals wekelijks, markt op 
het Marktplein in Twello. De 
marktcommissie adviseert u om 
op deze dagen tijdig naar de 
markt te gaan. In verband met 
kerstavond op 24 december en 
oudejaarsavond op 31 decem-
ber 2021 is het mogelijk dat, 
als de klandizie afneemt, de 
marktkooplieden al eerder naar 

huis vertrekken. Op vrijdag 31 
december 2021 is er sowieso 
een zeer beperkte weekmarkt in 
Twello omdat meerdere markt-
kooplieden dan niet aanwezig 
zijn. 

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 anderhalve  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 griepver-
schijnselen heeft.

	Gebruik papieren zakdoekjes, 
en nies in uw elleboog.  ■

Advies bij rioolverstopping

In de gemeente Voorst zijn twee 
soorten riolering: vrijvervalriole-
ring (voornamelijk in de kernen) 
en drukriolering (in het buitenge-
bied). In dit artikel adviseren we u 
wat te doen bij een rioolverstop-
ping (afhankelijk van het soort 
riolering). 

Vrijvervalriolering
Heeft u een rioolverstopping bij 
een vrijvervalriolering? Zoek het 
ontstoppingsstuk in de riolering 
(ligt meestal op de grens van ge-
meentelijk- en particulier terrein) 
en graaf deze vrij. Vragen? Bel ge-
rust de gemeente: 
0571- 27 98 42.

Wanneer het ontstoppingsstuk 
vrij gegraven is, zijn er twee 
mogelijkheden:
1. De rioolbuis staat ter plaatse 
van het ontstoppingsstuk vol met 

water: er is een verstopping in de 
leiding op gemeentegrond. Bel in 
dit geval de storingslijn van de 
gemeente: 
0571-27 37 60.
2. De rioolbuis staat ter plaatse 
van het ontstoppingsstuk niet vol 
met water: de verstopping is dan 
op particulier terrein, tussen het 
ontstoppingsstuk en de riolering, 
binnen het gebouw. De bewo-
ner/eigenaar van het pand moet 
in dit geval zelf de verstopping 
oplossen of hiervoor een bedrijf 
inschakelen. 

Drukriolering
Afvalwater bij panden in het bui-
tengebied wordt via kleine gema-
len weggepompt. Bij problemen 
met de afvoer van het afvalwater 
belt u de storingslijn van de ge-
meente Voorst: 
0571-27 37 60.  ■ 
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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

Feestdagen van NIX

Kerst en Oud & Nieuw komen er-
aan. Veel volwassenen drinken dan 
alcohol. Ook kinderen krijgen dan 
soms de kans om een glaasje te 
drinken. Vooral voor kinderen die 
nog in de groei zijn is het schadelijk 
om alcohol te drinken. Hoe gaat u 
daar als ouder of verzorger tijdens 
de feestdagen mee om? 

Tips
	Een regel is voor kinderen alleen 

duidelijk als u consequent bent. 
Maak daarom geen uitzondering 
tijdens de feestdagen. Want als 
het tijdens de feestdagen wel 
mag, waarom dan niet op andere 
dagen? 

	Geef kinderen liever geen ‘kin-
derchampagne’. Kinderen le-
ren hierdoor dat champagne bij 
feestjes en gezelligheid hoort. 

	Ga open in gesprek met elkaar. 
Vertel bijvoorbeeld hoe u het zou 
aanpakken en bespreek lastige 
situaties met elkaar. 

	Praat met de ouders van vrienden 
van uw kind. Welke afspraak heb-
ben zij met hun kind over alco-
holgebruik? Hoe gaan zij om met 
alcoholgebruik tijdens feestjes? 
Samen staat u sterker en voor-
komt u dat jullie tegen elkaar 
uitgespeeld worden (‘Bij al mijn 
vrienden mag het thuis wél’).

	Heeft uw kind tóch alcohol ge-
dronken? Bespreek dan hoe het 
zich de volgende keer wél aan de 
afspraak kan houden.  

Meer tips en voorbeeldfilmpjes: 
helderopvoeden.nl

Geef het goede voorbeeld 
Drink zelf ook met mate en liefst 
buiten het zicht van kinderen, want 
kinderen doen volwassenen na 
(‘Zien drinken, doet drinken’). Geef 
als ouder het goede voorbeeld drink 
geen of minder alcohol door mee te 
doen aan Dry January! Op ikpas.nl 
kunt u zich aanmelden. 

Praten met een 
professional
Maakt u zich zorgen over het alco-
holgebruik van uw kind, van uzelf of 
van iemand anders in uw omgeving? 
Neem dan contact op met Tactus 
voor een persoonlijk gesprek: Eve-
lien Meijer: e.meijer@tactus.nl, of 
Jeroen Jansen: 
jeroen.jansen@tactus.nl  ■

Meldplicht voor carbidschieten 

Helaas stromen de ziekenhuizen vol 
en worden reguliere behandelingen 
en operaties uitgesteld. Ook zijn er 
zorgen om de nieuwe omikronvari-
ant. Om onnodige extra druk op de 
zorg te vorkomen geldt er net als 
vorig jaar landelijk een vuurwerk-
verbod. Carbidschieten is onder be-

paalde voorwaarden wel toegestaan 
op oudjaarsdag 31 december 2021 
tussen 10.00 uur en 18.00 uur. Het 
carbidschieten moet voor woensdag 
29 december 2021 13.00 uur via 
carbid@voorst.nl gemeld worden bij 
de gemeente Voorst. Gebruik hiervoor 
het meldingsformulier op voorst.nl   

Voorwaarden voor veilig 
carbidschieten
Vanzelfsprekend gelden ook bij het 
carbidschieten de algemene coro-
namaatregelen zoals de 1,5 meter 
afstand van elkaar. Kijk op rijksover-
heid.nl voor de meest actuele maat-
regelen.  In de openbare ruimte geldt 
een maximale groepsgrootte van 4 
personen tijdens de jaarwisseling, 
tenzij je uit één huishouden komt.  
Thuis (en dus ook in de tuin / op je 

eigen erf) is het advies per dag maxi-
maal 4 gasten thuis te ontvangen. 

Om het carbidschieten zo veilig mo-
gelijk te houden heeft de gemeente 
Voorst, naast de meldplicht, een aan-
tal aanvullende voorwaarden:

	U mag alleen in de aanwezigheid 
van inwoners van de gemeen-
te Voorst van 18 jaar of ouder 
carbidschieten.

	Sluit de melkbus waarmee u carbid 
schiet niet af door middel van een 
deksel of een ander hard voorwerp. 
Een optie is om hiervoor een voet-
bal te gebruiken.

	Het carbidschieten mag geen ge-
vaar opleveren voor de gezondheid 
van mens en dier. 

#1,5meter #houdafstand #meldplicht 
#alsjehetdoetdoevoorzichtig  ■

Duurzame renovatie gemeentehuis in beeld

Er wordt hard gewerkt aan de 
duurzame renovatie van het ge-
meentehuis aan de H.W. Iordens-
weg. Er zijn nieuwe foto’s van de 
vorderingen toegevoegd in het 
fotoalbum ‘Verbouwing in beeld’: 
voorst.nl/duurzame-renovatie-
gemeentehuis  ■


