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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Openbare raadsvergadering maandag 1 maart 
19.30 uur
en de voortzetting daarvan op dinsdag 2 maart 
19.30 uur
Digitaal, via livestream te volgen

De raadsvergadering start op maandag 1 maart om 19.30 uur en wordt in ver-
band met de volle agenda voortgezet op dinsdag 2 maart vanaf 19.30 uur. Op  
https://voorst.raadsinformatie.nl kunt u de raadsvergadering live volgen (beeld + 
geluid), klik hiervoor op de knop ‘Live’. Als u ook de stukken wilt bekijken klikt u 
in de kalender op de raadsvergadering van 1 maart, respectievelijk 2 maart 2021.

Doel
De gemeenteraad debatteert over onderwerpen die in de meeste gevallen eerder 
in een ronde-tafelgesprek (beeldvormende vergadering) zijn besproken. 

Agenda
	Bestemmingsplan Landgoed Grote Noordijk, Wilp [besluit]
	Mutatie fractievertegenwoordiger [besluit]
	Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 8 februari 2021 [besluit]
	Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 9 februari 2021 [besluit]
	Woningbouwontwikkeling in Twello Noord (Twello.250+); Bekrachtigen geheime 

karakter Informatieve Beeldvormende Bijeenkomst 15 februari 2021 [besluit]
	Fietspad langs de Fliert; brief van Bewonersgroep Fliert Natuurlijk! [finaal debat]
	Nieuwe locatie brandweerkazerne Twello en Beantwoording schriftelijke vragen 

van Gemeente Belangen over aangescherpte ARBO-richtlijnen VNOG [finaal debat]
	Kadernota 2022-2025 Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland [finaal debat; 

voorhangprocedure] 
	Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost 
 Gelderland [finaal debat en besluit]
	Onderzoek Tiny Houses [finaal debat] 
	Nota Activabeleid 2021 [finaal debat]

Als de tijd het toelaat worden de volgende agendapunten ook op 
1 maart behandeld 
Als dat niet het geval is worden deze twee punten op dinsdag 2 maart behandeld.
	Evaluatie Vitaal Voorst: beleid voor volksgezondheid en sport en bewegen [finaal 

debat]
	Opdrachtomschrijving voor evaluatie Voorst onder de Loep [finaal debat] 

De voorzitter schorst de vergadering tot dinsdag 2 maart 
19.30 uur
	Uitgangspuntennotitie Jongerenwerk voor de aanbesteding Jongerenwerk Voorst 

2021-2024 [finaal debat]
	Koerswijziging Stichting Mens en Welzijn [finaal debat] 
	Een onderwerp van raadslid Visser naar aanleiding van de bespreking van de 

Randweg Twello in de vorige raadsvergadering [finaal debat]

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is mogelijk dat de 
gemeenteraad dan nog wijzigingen aanbrengt in de onderwerpen of de volgorde 
van behandeling. In deze vergadering neemt de gemeenteraad besluiten over de 
onderwerpen waarover het finale debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp 
wordt gevonden. 

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor zijn 
de ronde-tafelgesprek ken. Deze worden meestal twee weken voor de raadsver-
gadering gehouden. 

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om op www.
voorst.nl direct bij de vergaderstukken van de raadsvergade-
ring van maandag 1 maart te komen. U kunt deze ook inzien via  
https://voorst.raadsinformatie.nl of in de (gratis) app Politiek  
Portaal Publieksapplicatie.

Scan de QR code met uw tablet of smartphone om op  
www.voorst.nl direct bij de vergaderstukken van het vervolg van 
de raadsvergadering op dinsdag 2 maart te komen. U kunt deze 
ook inzien via https://voorst.raadsinformatie.nl of in de (gratis) app  
Politiek Portaal Publieksapplicatie.

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst? 
Om uw stem te laten horen kunt u de raadsleden benaderen, meepraten in de ronde-
tafelgesprekken of een brief of e-mail sturen aan de raad: raad@voorst.nl , Postbus 
9000, 7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst. 
In verband met de richtlijnen rond het coronavirus kunt u alleen telefonisch of per 
e-mail contact opnemen met raadsleden en raadsfracties.

Vergaderingen
Momenteel vergadert de gemeenteraad afwisselend fysiek en digitaal, afhankelijk 
van de actuele situatie in relatie tot het coronavirus. Houd www.voorst.nl  daarvoor 
in de gaten.
De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming maakt digitaal vergaderen 
mogelijk. U kunt via https://voorst.raadsinformatie.nl digitale vergaderingen live 
volgen (beeld + geluid). In de kalender kiest u de vergadering en daarna klikt u op 
de knop ‘live’.
	maandag 1 maart 19.30 uur raadsvergadering (digitaal)
	dinsdag 2 maart 19.30 uur voortzetting van de raadsvergadering van 
  1 maart (digitaal)
	maandag 15 maart 19.30 uur ronde-tafelgesprekken
	maandag 29 maart 19.30 uur raadsvergadering 

Contact met de raadsfracties
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties: 
www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling   
	Robert Bosch, fractievoorzitter Gemeente Belangen, r.bosch@voorst.nl / 
 06-55 53 21 13
	Gerrit Schimmel, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, g.schimmel@voorst.nl / 

06-22 37 82 24
	Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, b.visser@voorst.nl/ 
 06-53 87 71 61
	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
Wilt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken? Stuur een e-mail naar 
raad@voorst.nl . U ontvangt dan bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en 
raadsvergaderingen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken. 

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.
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Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk dan 
op overheid.nl en ga naar de pa-
gina 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/pu-
blicatie staat of het mogelijk is om 
een inspraakreactie, zienswijze, 
bezwaarschrift of beroepschrift in 
te dienen. En zo ja, tijdens welke 
periode dit kan.

Ziet u de elektronische bekendma-
king/publicatie niet op overheid.nl 
staan? Neem dan gerust contact op 
met de gemeente Voorst: 0571-27 
99 11. Wij helpen u graag.

Berichten over uw buurt via 
overuwbuurt.overheid.nl
Snel en overzichtelijk alle ontwikke-
lingen in uw buurt volgen of de of-
ficiële bekendmakingen van de ge-
meente 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-mailser-
vice. Met enkele stappen schrijft u 
zich in. U ontvangt dan dagelijks per 
e-mail een overzicht van besluiten en 
andere berichten die onder meer ge-
meenten, provincies en waterschap-
pen via overheid.nl publiceren. U stelt 
het type bericht in en van welke orga-

nisatie u deze berichten wilt ontvan-
gen. Daarbij is het ook mogelijk een 
afstand ten opzichte van uw adres 
aan te geven. U krijgt dan bericht 
over de actuele locatiegebonden be-
kendmakingen/publicaties binnen de 
door u aangegeven afstand. 

WELSTAND
Burgemeester en wethouders van 
Voorst maken het volgende bekend:

Door de corona-uitbraak behande-
len wij bouwplannen zoveel mogelijk 
digitaal. 

De agenda (met daarin de lijst met 
te behandelen bouwplannen) ma-
ken wij op www.voorst.nl bekend.

Volgens artikel 12 van de Woning-
wet is deze vergadering openbaar. 
Door de corona-uitbraak kunt u 
daar helaas tijdelijk niet bij aan-
wezig zijn. Een telefonische toe-
lichting geven mag natuurlijk wel.

Houd er als derde belanghebbende 
rekening mee dat een ingediend 
bouwplan al behandeld kan zijn in 
een welstandsvergadering.

De gemeente Voorst geeft dagelijks op overheid.nl alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm volledig 
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 15 februari 2021 tot en met 
vrijdag 19 februari 2021.

Bekendmakingen

Week 08: 24-02-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Enkweg 11 in Wilp Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
04/02/21

Z-21-00885_2021-09440

Haverkampsweg 8 in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
04/02/21

Z-21-00966_2021-09436

Oudhuizerstraat 30 in Klarenbeek Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
04/02/21

Z-21-00976_2021-08348

Zeedijk 11 in Nijbroek Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
10/02/21

Z-21-00975_2021-09395

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Tienmorgen 3 in Wilp Aanpassing agrarisch bouwvlak Vastgesteld NL.IMRO.0285.20289-VS00

Omgevingsvergunning

Binnenweg 27 in Twello Verbouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0089

Blankematerweg 3 in Nijbroek Herbouwen stal Vergunning verleend SXO-2020-0736

Donizettiplaats 22 in Twello Kappen prunus Aanvraag ontvangen SXO-2021-0096

Dorpsstraat 15 in Twello Verbouwen monumentale woning Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0791

Dorpszicht 3, 5, 7, 9 en 11 in Terwolde Bouwen 4 woningen Vergunning verleend (revisie) SXO-2019-0617

Duistervoordseweg 118 in Twello Realiseren uitbouw Vergunning verleend SXO-2021-0006

Duistervoordseweg 95 in Twello Realiseren uitrit Aanvraag ontvangen SXO-2021-0087

Fluitenkruid 38 in Klarenbeek Bouwen berging Vergunning verleend SXO-2021-0039

Fluitenkruid 48 in Klarenbeek Uitbreiden woning Vergunning verleend SXO-2020-0820

Fokkerstraat 37 in Teuge Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0854

H.W. Iordensweg 91 in Wilp Plaatsen 6 dakramen Aanvraag ontvangen SXO-2021-0092

Hoofdweg 28 in Klarenbeek Realiseren uitbouw Aanvraag ontvangen SXO-2021-0088

J.R. Krepellaan 4 in Klarenbeek Plaatsen aanbouw Aanvraag ontvangen SXO-2021-0097

Kasteelweg 104 in Wilp Bouwen dorpshuis met dagbesteding Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0852

Leigraaf 9 in Twello Uitbreiden woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0101

Lindelaan 6 in Twello Plaatsen schutting Aanvraag ontvangen SXO-2021-0103

Oude Binnenweg 12 in Twello Kappen acacia Aanvraag ontvangen SXO-2021-0105

Rijksstraatweg 156 in Voorst Bouwen schuur Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0870

Rijksstraatweg 35 in Voorst Realiseren uitbouw Vergunning verleend SXO-2021-0019

Tienmorgen 3 in Wilp Bouwen ligboxenstal Aanvraag ontvangen SXO-2021-0098

van Limburg Stirumstraat 28 in Twello Kappen els Aanvraag ontvangen SXO-2021-0102

Veilingstraat 30 in Twello Verbouwen bedrijfspand en plaatsen reclame Vergunning verleend (revisie) SXO-2019-0874

Westererf 3, 5, 7 en 9 in Nijbroek Bouwen 4 woningen Vergunning verleend (revisie) SXO-2019-0616

Weteringserf 66 in Terwolde Bouwen vrijstaande woning met schuur Vergunning verleend SXO-2020-0869

Weteringstraat 16 in Twello Bouwen bedrijfspand Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0855

Zutphenseweg 35 in Klarenbeek Legaliseren bijgebouwen en paardenbak Vergunning verleend (revisie) SXO-2020-0271

Sloopmelding

Bekendijk 16A in Terwolde Verwijderen asbesthoudende dakbedekking van  
2 schuren

Melding ontvangen SXO-2021-0104

H.W. Iordensweg 57B in Twello Verwijderen asbesthoudend dakbeschot Melding ontvangen SXO-2021-0086

Kuiperstraat 9 in Terwolde Verwijderen asbesthoudende materialen uit keuken 
en hal

Melding ontvangen SXO-2021-0090

Penninksweg 1 in Twello Slopen 2 schuren Melding ontvangen SXO-2021-0099

Stationsstraat 63 in Twello Verwijderen asbesthoudende dakbedekking schuur Melding ontvangen SXO-2021-0059
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We helpen u graag, maak wel eerst online een afspraak
Onze openingstijden zijn anders en we werken alleen op afspraak 

De openingstijden van het ge-
meentehuis zijn aangepast. We 
zijn alleen op afspraak geopend. 
Dit is nodig om verspreiding van 
het coronavirus te voorkomen. 
Online en telefonisch zijn we ge-
woon bereikbaar. Maak eerst on-
line een afspraak op voorst.nl of 
telefonisch om langs te komen. 
Zonder afspraak naar het ge-

meentehuis gaan heeft geen zin. 
De medewerkers mogen u dan 
niet helpen. 

Regel het online
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 Kulturhus is 
alleen op afspraak geopend. Bel 
eerst als u langs wilt komen. Zon-
der afspraak naar het Kulturhus 
gaan heeft geen zin, omdat de me-
dewerkers u dan niet mogen hel-
pen. De frontoffice is telefonisch 
gewoon bereikbaar. 

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 frontoffice CJG: 
0571-74 51 50  ■

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 be-
zoekers gereserveerd is. Deze 
parkeermogelijkheden staan met 
borden aangegeven: 

	parkeerruimte dicht bij het ge-

bouw aan de achterzijde,
	parkeerruimte aan de zijkant 

van het gebouw. 

Als u Jupiter 2  in Twello invoert 
in uw navigatie, dan komt u van-
zelf bij de parkeerruimte van het 
gemeentehuis uit. Het is niet toe-
gestaan om uw auto bij aangren-
zende bedrijven te parkeren. ■

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 
nog steeds aan de éénrichting 
looproute houden. Deze loop-
richting staat met bewegwij-
zering aangegeven. Op deze 
manier is het gemakkelijker om 
een veilige afstand van elkaar 
te houden.

Bezoek de markt alleen
Bezoek de markt zoveel mo-
gelijk alleen, dus niet in gezel-

schap. Volg deze oproep in het 
belang van uw eigen gezond-
heid 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 kramen 
	Betaal bij voorkeur met pin-

pas/smartwatch/ of mobiele 
telefoon.

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

	Gebruik papieren zakdoekjes, 
en nies in uw elleboog.  ■

Tozo en jaaropgave

Heeft u een ‘Tijdelijke overbrug-
gingsregeling zelfstandig onder-
nemers’ (Tozo) voor gehuwden/
samenwonenden ontvangen in 
2020? Dan ontvangt u daarvoor 
twee jaaropgaven. Eén op uw naam, 
en één op naam van uw partner. 

Bij de hoofdaanvrager wordt de 
loonheffingskorting toegepast. 
Hierdoor is het bedrag aan loon-
heffing lager, of zelfs nihil. Omdat 
er bij de eerste Tozo-regeling geen 
rekening werd gehouden met het 
inkomen van uw partner, kan de 
loonheffingskorting niet toegepast 
worden bij uw partner. Daarom 
wordt uw partner zwaarder belast.

De gemeente adviseert u om be-
lastingaangifte te doen. De uitbe-
taalde Tozo is inkomen, dat u voor 
de inkomstenbelasting 2020 moet 

opgeven. De Belastingdienst zal 
na aangifte, als uw partner naast 
Tozo geen inkomsten heeft gehad, 
alsnog de loonheffingskorting toe-
passen. Dan krijgt uw partner geld 
terug. Mocht uw partner wel in-
komsten hebben gehad dan heeft 
de werkgever van uw partner de 
loonheffingskorting al toegepast. 
In dat geval is het niet toepassen 
van de loonheffingskorting terecht.

Heeft u een vraag over de jaarop-
gave, of andere Tozo gerelateerde 
vragen? Neem contact op met de 
gemeente Voorst. Op maandag 
en dinsdag tussen 09.00 uur en 
17.00 uur met Esra Yilmaz: tozo-
3@voorst.nl of 06-52 68 24 13. 
Op woensdag en donderdag tus-
sen 09.00 uur en 17.00 uur met 
Georgette Kamp: tozo-3@voorst.
nl of 06-11 41 38 13.  ■

Per brief stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen

Tijdens de aankomende Tweede 
Kamerverkiezingen kunnen inwo-
ners van 70 jaar en ouder voor 
het eerst ook per brief stemmen. 
Dit is een nieuwe manier om te 
stemmen. Hiermee wordt het 
voor 70-plussers gemakkelijker 
gemaakt om tijdens deze corona-
periode op een veilige manier hun 
stem uit te brengen. Het is een 
extra manier om te stemmen. Als 
u dus liever naar een stemlokaal 
gaat om uw stem uit te brengen, 
dan kan dat natuurlijk ook. U kunt 
ook iemand machtigen om voor u 
te stemmen. 

Hoe werkt het briefstemmen?
Het briefstemmen werkt als volgt: 

1. U krijgt vóór 3 maart uw 
stempluspas thuisgestuurd. 
Bewaar deze goed. 

2. U krijgt vóór 11 maart een 
tweede postzending toege-
stuurd. Hierin zit het brief-
stembiljet, de speciale enve-
lop voor dit briefstembiljet, 
een stapsgewijze uitleg over 
het briefstemmen en de al-
gemene retourenvelop.

3. Vouw uw briefstembiljet open 
en maak uw keuze. Dit hoeft 

niet met een rood potlood, 
maar mag met elke kleur! Let 
er bij het gebruik van inkt 
wel op dat het goed droog 
is voordat u het briefstem-
biljet weer dichtvouwt. Stop 
het briefstembiljet nu in de 
speciale envelop voor het 
briefstembiljet (dit staat op 
de envelop gedrukt) en plak 
deze dicht.

4. Pak uw stempluspas erbij en 
zet hierop uw handtekening. 

5. Stop de ondertekende stem-
pluspas én de speciale brief-
stembiljet-envelop in de al-
gemene retourenvelop en 
plak deze dicht. 

6. U kunt de envelop via de post 
versturen (een postzegel is 
niet nodig) of afgeven bij het 
gemeentehuis in Twello. 

Let op: stuurt u uw stem per 
post? Doe de envelop dan uiter-
lijk 12 maart op de bus, zodat 
uw stem op tijd binnenkomt. U 
kunt uw briefstem ook inleveren 
op het gemeentehuis te Twello. 
Dit afgiftepunt is geopend vanaf 
woensdag 10 maart tot en met 
dinsdag 16 maart van 09.00 uur 
tot 17.00 uur. Op woensdag 17 
maart is het afgiftepunt geopend 
van 07.30 uur tot 21.00 uur. 

Heeft u vragen over het brief-
stemmen? Neem gerust contact 
op met publiekszaken van de 
gemeente Voorst: 
verkiezingen@voorst.nl of  
0571-27 92 13. ■
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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

Vervoer naar de GGD-vaccinatielocatie

In heel Nederland wordt gevacci-
neerd tegen het coronavirus. Ook 
u kunt een oproep krijgen om 
voor de vaccinatie naar een GGD-
vaccinatielocatie te komen. De 
locatie staat in de oproep die u 
ontvangt. Niet iedereen beschikt 
over eigen vervoer. U kunt mis-
schien een taxi huren, maar er 
zijn ook andere mogelijkheden. 

Hulp vanuit de omgeving
Als u geen eigen vervoer heeft 
om naar de vaccinatielocatie te 

reizen is het mogelijk om hulp 
te vragen aan iemand die u kent. 
Misschien heeft u familieleden 
die u kunnen brengen, of be-
hulpzame buren, vrienden of 
kennissen?

Vrijwilligersvervoer
Er zijn twee mogelijkheden om in 
contact te komen met een vrijwil-
liger die u kan ondersteunen met 
het vervoer:

	Via www.kijkindekernen.nl/

elkaar-helpen kunt u een op-
roep doen. De buurtverbinders 
van het digitaal dorpsplein van 
Kijk in de Kernen brengen uw 
oproep daarna verder onder de 
aandacht;

	U doet een beroep op de haal- 
en brengservice van Mens en 
Welzijn Voorst. Neem hiervoor 
contact op met Annet Reimert, 
tel. 06-49019968.

Openbaar vervoer
Een reis met het openbaar ver-

voer plant u via www.9292.nl of 
u belt met 0900-9292.  

OV reis PlusOV
Op afroep kunt u met PlusOV 
reizen naar de GGD-vacci-
natielocatie. Op www.plusov.
nl staat meer informatie over 
het reizen op afroep. Bel met 
088-758 76 54 om uw reis te 
reserveren. Reizigers met een 
Wmo-vervoersindicatie van de 
gemeente kunnen ook op af-
roep met PlusOV van en naar de 

GGD-vaccinatielocatie reizen. 
De reizigers met een Wmo-ver-
voersindicatie van de gemeente 
hoeven geen eigen bijdrage te 
betalen. 

Valys (alleen voor Valys-
pashouders die een mo-
biliteitsbeperking hebben)
Dit vervoer geldt alleen voor rit-
ten vanaf 25 kilometer enkele 
reis. Reserveer uw reis via 
www.valys.nl/een-reis-boeken 
of bel met 0900-9630.  ■
 
 


