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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Raadsvergadering 25 januari
Op maandag 25 januari  heeft de gemeenteraad  digitaal vergaderd. De videotulen  van deze 
vergadering kunt u terug  kijken  in het raadsinformatiesysteem Politiek Portaal: 
https://voorst.raadsinformatie.nl  
In de kalender klikt u op de gewenste datum. Hier staan ook de besluiten die genomen zijn. 
Vragen over Politiek Portaal? Neem gerust contact op met de griffie: 0571-27 93 87.

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 de 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. Via 
voorst.raadsinformatie.nl kunt u de digitale vergaderingen live volgen (beeld + geluid). Kies in de 
kalender uw vergadering en klik daarna op ‘live’.
 maandag 8 februari 19.30 uur ronde-tafelgesprekken
 maandag 1 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 
dan ontvangt u 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.

Gratis cursus ‘Politiek Actief’ 
De gemeente Voorst biedt (inmiddels voor de 5e keer) de cursus ‘Politiek Actief’ aan. De cursus is 
bedoeld voor iedereen die er over nadenkt om politiek actief te worden, maar nog niet precies weet 
wat de mogelijkheden zijn. Of u na de cursus deze stap ook daadwerkelijk zet is uiteraard geheel 
aan u zelf. De cursus wordt verzorgd door de griffie van de gemeente Voorst. En het mooie is: de 
cursus is gratis!

De cursus bestaat uit zeven woensdagavonden en is in verband met de coronapandemie naar 
verwachting volledig digitaal. We hebben de volgende data gereserveerd: 3 maart, 10 maart, 17 maart, 
24 maart, 31 maart, 7 april en 21 april. 

Kennis en vaardigheden wisselen elkaar af, op een leuke en ontspannen manier. Ook maakt u ken-
nis met de raadsleden en daarnaast woont u een digitale raadsvergadering bij. Een uitleg over het 
vergadermodel en het digitaal bijwonen van de ronde-tafelgesprekken (beeldvormende vergadering 
van de raad) maken onderdeel uit van het programma. Én we gaan met elkaar debatteren, waarbij 
een professionele debattrainer de groep begeleidt.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op: voorst.nl/politiekactief 
Aanmelden via griffie@voorst.nl of 06-25 47 13 94.

Warme truiendag 5 februari

Op vrijdag 5 februari 2021 vieren 
we de 15e Warmetruiendag. Ook 
dit jaar doen we met de gemeen-
te Voorst weer mee. Meedoen is 
simpel: zet de verwarming lager 
en trek een extra warme trui aan. 
Want met één graad lager bespa-
ren we maar liefst 6% CO2 en 6% 
energie. En als we dit allemaal sa-
men doen kunnen we op één dag 
het jaarverbruik van drie Wadden-
eilanden besparen. Kortom: sa-
men maken we het verschil, en dát 
is waar we met Warmetruiendag 
voor gaan.

Kans op een duurzaam 
cadeau
Doe mee met de actie en maak 

kans op één van de duurzame ca-
deaus. Trek uw meest originele, 
mooie of grappige warme trui aan 
en stuur uiterlijk 8 februari 2021 
een foto en korte omschrijving 
naar duurzaam@voorst.nl met 
als onderwerp ‘Warmetruiendag’. 
Wilt u als bedrijf meedoen? Mobi-
liseer uw collega’s, wees creatief 
en maak een mooie (screen)foto, 
fotocollage of een ander origi-
neel, coronaveilig beeld waarin 
jullie de warme truien laten zien 
en maak kans op één van de leuke 
én duurzame (thuiswerk)cadeaus. 
Bedrijven sturen voor deelname 
hun foto met omschrijving ui-
terlijk 12 februari 2021 naar  
duurzaam@voorst.nl  ■

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Geef uw mening over windmolens en 
zonneparken in Voorst 
Heeft u een mening over zonne-
velden of windmolens in uw dorp? 
Of wilt u gewoon graag weten 
wat er zoal over gezegd wordt? 
Ga dan naar voorst.nl/energie of 
scan de QR-code en bezoek onze 
digitale inloopruimte. 

Digitale inspreekavonden
Op de pagina van de digitale in-
loopruimte op voorst.nl/energie 
kunt u zich inschrijven voor lokale 
inspraakavonden, uitgebreide in-
formatie inzien en direct uw reac-
tie achterlaten. De eerstvolgende 
digitale inspraakavonden zijn:

▪ Klarenbeek op 27 januari 
▪ Algemene avond over 
 windenergie op 10 februari
▪ Bespreking voorlopige resulta-

ten op 23 februari 

Liever niet online uw mening 
geven? Neem dan telefonisch 
contact op met de gemeente via 
0571-27 99 11 en vraag naar Jel-
leke Bosma.  ■

Weekmarkt Twello alleen met levensmiddelen 
en primaire levensbehoeften

De weekmarkt in Twello wordt ge-
durende de lockdown aangepast. 
Alleen marktkramen met levens-
middelen en primaire levensbe-
hoeften zijn toegestaan.
Bezoek de markt zoveel mogelijk 
alleen, dus niet in gezelschap. 
Deze oproep is noodzakelijk van-
wege de landelijke toename in het 
aantal coronabesmettingen. Volg 
deze oproep in het belang van uw 
eigen gezondheid en die van uw 
medemens.

Eénrichting looproute
Tijdens de vrijdagmarkt in Twello 

moeten bezoekers zich nog steeds 
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.

Veiligheidsmaatregelen
Daarnaast gelden er nog een aan-
tal maatregelen:

▪ Het openbaar toilet is gesloten 
voor publiek.

▪  Eet en drink niet op het 
marktplein.

▪  Houd  ande rha l ve  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.  ■
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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. 

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 we op 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 18 januari 2021 tot en met 
vrijdag 22 januari 2021.

Bekendmakingen

Week 04: 27-01-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Dorpsstraat 41 in Wilp Standplaatsvergunning voor de verkoop van kaas en aanverwante 
producten

Besluit genomen Z-21-00013_2021-04260

Dorpsstraat 41 in Wilp Standplaatsvergunning voor de verkoop van landbouwproducten, 
vlees en zuivel

Besluit genomen Z-21-00013_2021-04257

Dorpsstraat 41 in Wilp Standplaatsvergunning voor verkoop van vis en aanverwante  
producten

Besluit genomen Z-21-00013_2021-04233

Marktplein in Twello Standplaatsvergunning voor de verkoop van Surinaamse  
etenswaren

Besluit genomen Z-21-00336_2021-04197

Omgeving Empe en Voorst Auto Sterrit ‘The Creepy Edition’ op 6 februari 2021 van 18.30 tot 
23 uur

Melding ontvangen BW-2021-0001

Oudhuizerstraat 9 in Klarenbeek Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
11/01/21

Z-20-11929_2021-03895

Vermeersweg 27 in Twello Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
14/01/21

Z-20-11906_2021-03897

Wellinkhof 11 in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
11/01/21

Z-20-12594_2021-03910

Zeedijk 11 in Nijbroek en Twelloseweg  
(bouwland) in Terwolde

Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
11/01/21

Z-20-12274_2021-03901

Milieumelding

Leemsteeg 23 in Wilp Herbouwen opslag/berging voor agrarisch bedrijf Melding ontvangen Z-MELD840-2021-000082

Omgevingsvergunning

Ardeweg 10 in Wilp Kappen kastanjeboom Vergunning verleend SXO-2020-0784

Enkweg 56 in Voorst Aanleggen vijver in voortuin Aanvraag ontvangen SXO-2021-0014

Gravenstraat 17 in Voorst Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2021-0031

Holthoevensestraat 4A in Wilp Realiseren opbouw Aanvraag ontvangen SXO-2021-0024

Kortenaerstraat 16 in Twello Bouwen fietsenstalling Vergunning verleend SXO-2020-0727

Kruisweg ong. (VOO E 3770) in Voorst Bouwen woning Ontwerpvergunning SXO-2020-0557

Leemsteeg 23 in Wilp Herbouwen schuur Aanvraag ontvangen SXO-2021-0022

Leigraaf 31 in Twello Kappen 13 essen Vergunning verleend SXO-2020-0682

Oude Broekstraat 16 in Klarenbeek Kappen eik Aanvraag ontvangen SXO-2021-0017

Oude Rijksstraatweg 4A in Twello Realiseren kinderopvang Aanvraag ontvangen SXO-2021-0018

Parkelerweg 15 in Twello Uitbreiden woning Vergunning verleend SXO-2020-0803

Polveensweg 7 in Klarenbeek Kappen 2 acacia bomen Vergunning verleend SXO-2021-0004

Reuvekampsweg 1 in Twello Vergroten woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0028

Rijksstraatweg 35 in Voorst Realiseren uitbouw Aanvraag ontvangen SXO-2021-0019

Rozendaalseweg 11 in Terwolde Kappen walnotenboom en snoeien treurwilg Vergunning verleend SXO-2020-0790

Rozendaalseweg 12, 12A, 12B in Terwolde Uitbreiden stal Vergunning verleend SXO-2020-0136

Tienmorgen 4 in Wilp Kappen fagus sylvatica en een quercus robur Vergunning verleend SXO-2020-0782

Uiverstraat 16 in Teuge Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0726

Uiverstraat 18 in Teuge Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0725

Uiverstraat 4 in Teuge Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0723

Uiverstraat 6 in Teuge Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0724

Vermeersweg 46 in Twello Bouwen woonhuis Aanvraag ontvangen SXO-2021-0011

Sloopmelding

Gravenstraat 8 in Voorst Slopen agrarische bebouwing Melding ontvangen SXO-2021-0027

Reuvekampsweg 13 in Twello Verwijderen asbesthoudende dakbedekking schuren Melding ontvangen SXO-2021-0026
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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

Subsidie onderhoud rijksmonumenten

Als eigenaar van een rijksmonument 
kunt u een financiële bijdrage in de 
onderhoudskosten van uw monu-
ment krijgen. Deze subsidie, van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed, is voor het normale, nood-
zakelijke onderhoud om het monu-
ment in een goede staat te houden.

Deze subsidies zijn alleen geduren-
de een periode van twee maanden in 
het jaar aan te vragen. Deze periode 
start binnenkort. .

Twee soorten subsidies
Er zijn twee soorten subsidies voor 
de onderhoudskosten van rijksmo-
numenten. Het type monument dat 
u bezit is bepalend voor welke soort 
subsidie u in aanmerking komt.
1. De Woonhuissubsidie. 
Deze subsidie kan aangevraagd 
worden door particuliere eigenaren 
van een rijksmonument met een 
woonfunctie. 
2. De Subsidie Instandhouding 
Rijksmonumenten (SIM).
Deze subsidie is bedoeld voor eige-
naren van alle rijksmonumenten die 
géén woonhuis zijn. 

Voor een aantal typen rijksmonu-
mentale woonhuizen geldt dat zij 
voor beide soorten subsidies in aan-
merking komen (mits zij dus een 
woonfunctie hebben): een kerkge-
bouw, kasteel, paleis, hoofdhuis van 
een buitenplaats, landhuis, gebouw 
van liefdadigheid, molen, gemaal, 
agrarisch gebouw, watertoren of een 
gebouw dat deel uitmaakt van een 
geregistreerd museum.
Natuurlijk kunt u niet beide soorten 
subsidie voor dezelfde werkzaam-
heden aanvragen. U moet een keuze 
maken voor één soort subsidie

Woonhuissubsidie
U kunt zowel voor onderhouds-

werkzaamheden als voor restau-
ratiewerkzaamheden een Woon-
huissubsidie aanvragen. Het gaat 
hierbij alleen om de monumentale 
onderdelen van het rijksmonument. 

De hoogte van de subsidie is 38 
procent van de kosten die u maakt 
voor het reguliere onderhoud of 
restauratie van uw rijksmonument. 
Er is geen minimum- of maximum-
bedrag aan subsidie dat u kunt 
aanvragen.

U kunt elk jaar subsidie aanvragen 
in de periode tussen 1 maart en 30 
april. Belangrijk om te weten is dat 
u alleen subsidie kunt aanvragen 
voor werkzaamheden die u in het 
voorgaande jaar gemaakt hebt. 
U kunt dus nu subsidie aanvra-
gen voor werkzaamheden die u in 
2020 uitgevoerd hebt. U kunt nu 
nog geen subsidie aanvragen voor 
werkzaamheden die u in de toe-
komst wilt gaan doen.

Subsidie Instandhouding 
Monumenten 
Alle rijksmonumenten die geen 
woonhuis zijn kunnen een be-
roep doen op de Subsidie In-
standhouding Monumenten (SIM). 
Dus ook groene of archeologische 
rijksmonumenten. 

De subsidie is bedoeld voor de 
kosten van het reguliere onderhoud 
van het monument. In tegenstelling 
tot de Woonhuissubsidie worden 
restauratiewerkzaamheden hier 
niet gesubsidieerd. 

Een belangrijke voorwaarde voor 
de subsidie is dat u een plan heeft 
gemaakt met welke onderhouds-
kosten er nodig zijn in de komende 
zes jaar. De subsidie kunt u ver-
volgens ook voor die zes jaar aan-

vragen. Dit plan is gelijk een goed 
overzicht van wat er de komende 
zes jaar gebeuren moet, welke 
kosten daaraan verbonden zijn en 
hoeveel u daarvan gesubsidieerd 
krijgt.

De subsidie is 60 procent van de 
te maken onderhoudskosten. Het 
minimumbedrag aan subsidie dat 
u aanvragen kunt is 6.000 euro. 
Het maximumbedrag is drie pro-
cent van de herbouwwaarde van 
uw monument. Dit geldt voor ge-
bouwde rijksmonumenten. Voor 
groene en archeologische monu-
menten en molens gelden andere 
bedragen.

De SIM kunt u elk jaar aanvragen 
tussen 1 februari en 31 maart. 
Anders dan bij de Woonhuissub-
sidie, kunt u de SIM subsidie aan-
vragen voor werkzaamheden die u 
wilt gaan uitvoeren. Dus niet voor 
werkzaamheden die al begonnen 
zijn of voltooid zijn. 

Kenmerken beide subsidies 
op een rij
Voor de eigenaren van een rijks-
monument die voor beide subsi-
dies in aanmerking komen, hebben 
we hier de belangrijkste verschillen 
voor u op een rijtje gezet.

Meer informatie
Alle informatie over de subsi-
dies vindt u op de website van 
de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed: www.cultureelerfgoed.nl/
domeinen/monumenten/subsidies 

Heeft u vragen over het aanvragen 
van de subsidies bij de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed? Neem 
gerust contact op met de gemeen-
te Voorst, Gerard Keijzer: 06-46 
01 46 27, g.keijzer@voorst.nl  ■

Woonhuissubsidie SIM

Type rijksmonument Alle rijksmonumenten met een 
woonfunctie, ongeacht het type

Rijksmonumenten die volgens de SIM-
regels geen woonhuis zijn (behalve de 
uitzonderingen)

Werkzaamheden Regulier onderhoud en restauratie Regulier onderhoud

Aanvraag - werk-
zaamheden

Subsidie aanvragen in het jaar na 
afloop van de werkzaamheden

Subsidie aanvragen in het jaar vooraf-
gaand aan de werkzaamheden, op ba-
sis van een zesjarenplan. 

Aanvraagperiode 1 maart – 30 april 1 februari – 31 maart

Subsidiehoogte 38 procent 60 procent

Minimum-/maxi-
mumbedrag

Geen Minimum: 6000 euro 
Maximum: 3 procent van de herbouw-
waarde 
(bij gebouwde monumenten)

Documenten die 
ingediend moeten 
worden

Gespecifieerde facturen.

Bij een aanvraag van meer dan 
70.000 euro een inspectierapport

Diverse documenten, zoals een inspec-
tierapport en het zesjarig instandhoud-
ingsplan

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.  ■

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 
gewoon bereikbaar. Maak eerst 
online een afspraak op voorst.nl 
of telefonisch om langs te ko-
men. 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 
telefonisch een afspraak met 
ons. U kunt nu ook digitaal een 
afspraak maken voor de bouw-
balie van de gemeente Voorst op 
voorst.nl.

Frontoffice CJG en MN-
Voorst
Ook de frontoffice van het Maat-
schappelijk Netwerk Voorst 
(MNVoorst) en het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG) in het 
Kulturhus is alleen op afspraak 
geopend. Bel eerst als u langs 
wilt komen. Zonder afspraak 
naar het Kulturhus gaan heeft 
geen zin, omdat de medewer-
kers u dan niet mogen helpen. 
De frontoffice is telefonisch ge-
woon bereikbaar. 

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 frontoffice MNV: 
0571-74 51 11

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


