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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Mogelijk extra raadsvergadering
Er is mogelijk op 8 juni een extra raadsvergadering waarin het nieuwe college geïnstalleerd wordt. 
Houd hiervoor https://voorst.raadsinformatie.nl/ in de gaten.

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. Het adres van de raad is: raad@voorst.nl of Postbus 9000, 
7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst.

Vergaderingen en bijeenkomsten
■ maandag 13 juni 13.30 uur raadsvergadering (gemeentehuis, H.W. Iordensweg 17, Twello)
■ maandag 27 juni 19.30 uur ronde-tafelgesprekken (gemeentehuis H.W. Iordensweg 17, Twello)
■ maandag 4 juli 19.30 uur raadsvergadering (gemeentehuis H. W. Iordensweg 17, Twello)

Contact met de raadsfracties
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties. De gegevens vindt u op internet: 
www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling en hieronder:
■ Robin Hafkamp, fractievoorzitter Gemeente Belangen, via r.hafkamp@voorst.nl en 06-53 11 65 06
■ Jürgen Wolff van Wülfing, fractievoorzitter CDA, via j.wolffvanwulfing@voorst.nl en 06-43 90 39 27
■ Emiel de Weerd, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, via e.deweerd@voorst.nl en 06-19 32 24 45
■ Arend Jansen, fractievoorzitter Voortvarend Voorst, via a.jansen@voorst.nl en  06-50 66 66 01
■ Bertine Grevinga, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, via b.grevinga@voorst.nl en 06-15 41 54 47 
■ Wim Vrijhoef, fractievoorzitter D66, via w.vrijhoef@voorst.nl en 06-11 86 14 77
■ Arco Hak, fractievoorzitter SGP, via a.hak@voorst.nl en 06-50 29 03 35

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.

Boerderijwinkels gemeente Voorst nu verzameld  
op superdieboer.nl

Op de nieuwe website superdie-
boer.nl vind je nu alle boerderij-
winkels en overige lokale initiatie-
ven die onze regio rijk is. Doel is 
het voor inwoners makkelijker te 
maken lokale adressen te vinden 
voor het kopen van o.a. groente, 
fruit, vlees en brood. De website 
maakt onderdeel uit van de cam-
pagne ‘Super die Boer’. De cam-
pagne werd deze maand gelan-
ceerd in de gehele regio.
‘Super die Boer’ vestigt de aan-
dacht op de voordelen van een 
korte voedselketen en het kopen 
van lokaal voedsel. Want hoewel 
steeds meer mensen zich bewust 
zijn van die voordelen, is het niet 
altijd eenvoudig om deze manier 
van winkelen in de praktijk te 
brengen. Wat haal je waar? Wat 
zijn de openingstijden en hoe 
werkt het precies? Om bereidwil-
lige consumenten op weg te hel-
pen, is nu een handig overzicht 
beschikbaar op superdieboer.nl. 
Andere gemeenten die meedoen 
met het initiatief zijn: Apeldoorn, 
Zutphen, Brummen, Heerde, Epe 
en Lochem. 

Wie doen er mee? 
Behalve boeren zijn bakkers, su-
permarkten die lokale produc-

ten verkopen, en restaurants die 
met lokale producten werken bij 
de actie aangesloten. De Super 
die Boer-campagne besteedt ook 
aandacht aan vernieuwende initi-
atieven zoals De Pantry (een on-
bemande buurtwinkel in Wilp voor 
lokale producten), de coöperatie 
Van Onze Grond (die streekpro-
ducten in de schappen van de 
Jumbo Twello brengt).

Samenwerking stimuleren
De campagne is een initiatief van 
de Cleantech Regio en wordt ge-
subsidieerd door de EU en Provincie 
Gelderland. Het kopen van lokale 
producten stimuleert de economie 
in de regio en komt de saamhorig-
heid en samenwerkingsverbanden 
tussen lokale ondernemers ten 
goede. De campagne is onder meer 
zichtbaar in lokale kranten en bla-
den, bij aangesloten ondernemers 
en op de online kanalen van de 
betrokken gemeenten en partners. 

Cleantech Regio
Cleantech Regio is naast de naam 
van de regio – het groene gebied 
in en tussen de Stedendriehoek 
Zutphen, Deventer en Apeldoorn 
– ook de naam van de kennis- en 
netwerkorganisatie waarbinnen 
wordt gewerkt aan het versterken 
van de duurzame, economische 
ontwikkeling van de regio. Dit 
vindt plaats door initiatieven uit 
onderwijs, ondernemers en over-
heid met elkaar te verbinden. Zo 
werkt Cleantech Regio aan een vi-
tale, toekomstbestendige arbeids-
markt en een circulaire, energie-
neutrale economie.  ■

Vaccineren tegen MenACWY

MenACWY vaccinatie 
voor jongeren
Jongeren geboren in 2008 ont-
vangen dit voorjaar een uitno-
diging van het RIVM voor een 
vaccinatie tegen meningokok-
kenziekte. Meningokokken-
ziekte is een ziekte die wordt 
veroorzaakt door een bacterie, 
de meningokok. Van deze bac-
terie bestaan meerdere typen. 
De typen A, B, C, W en Y zijn de 
bekendste. De bacterie bevindt 
zich gewoonlijk in de neus-
keelholte zonder dat je er ziek 
van wordt. Je kan dan wel een 
ander besmetten. De bacterie 
wordt via de lucht, door hoesten 

en niezen, of door zoenen van 
mens op mens overgedragen.

Waar en wanneer?
De MenACWY-vaccinatie wordt 
door GGD Noord- en Oost-Gel-
derland gegeven op 7 juni van 
9.30 – 17.00 uur. Adres: Sport-
hal Jachtlust, Jachtlustplein 11 
in Twello. 

Inhaalvaccinaties
Dit voorjaar worden ook in-
haalvaccinaties gegeven voor 
DTP-BMR, HPV en andere vac-
cinaties uit het Rijksvaccina-
tieprogramma. Voor kinderen 
onder de 18 jaar die één van 

deze vaccinaties gemist heb-
ben en deze alsnog willen ha-
len: neem contact op met GGD 
Noord- en Oost-Gelderland via 
088 443 3100 (werkdagen tus-
sen 8.00 en 12.00). Er worden 
geen coronavaccinaties gege-
ven. Voor meer informatie over 
coronavaccinaties: ga naar www.
ggdnog.nl.

Meer informatie
Voor meer informatie over de 
HPV-vaccinatie: 
www.rivm.nl/meningokokken. 
Heb je vragen over vaccinaties? 
Ga naar www.rijksvaccinatie-
programma.nl/vragen .  ■

Opruimen die hondenpoep!

Kinderen willen graag buiten in 
het gras spelen, lekker een bal-
letje trappen, rennen, klimmen 
en verstoppertje doen. Dat is 
niet alleen heel leuk maar ook 
goed voor hun gezondheid, want 
kinderen die regelmatig buiten 
spelen, eten en slapen beter. 
Maar als er veel hondenpoep in 
het veldje ligt is het speelplezier 
van de kinderen (en hun ouders) 
gauw afgelopen. 

Al rennend uitglijden over de 
hondenpoep of bij het verstop-
pertje spelen in de hondenpoep 
stappen dat vindt niemand 
leuk. Daarom doen we een op-
roep aan alle hondenbezitters 
om de poep van hun hond op 
te ruimen, want hondenpoep 
op speelveldjes kan echt niet! 
Als iedereen netjes de boel op-
ruimt dan kunnen de kinderen 
weer lekker buiten voetballen 
en spelen. 

Eigenaar is verantwoor-
delijk voor opruimen 
hondenpoep
De eigenaar van de hond is zelf 
verantwoordelijk voor het op-
ruimen van de hondenpoep in 
de gemeente Voorst. Dit is heel 
eenvoudig door altijd plastic 
zakjes (en eventueel een klein 
schepje) mee te nemen als u de 
hond uitlaat. U kunt deze zak-
jes in één van de hondenpoep-
bakken of thuis in uw container 
kwijt. De opruimplicht geldt voor 
alle openbaar toegankelijke ter-
reinen, zoals straten, pleinen, 
gazons en overige groenstroken. 

Hondenpoep op speel-
veldjes kan echt niet
Een hondenpoepvrije woonom-
geving draagt bij aan de leef-
baarheid van uw buurt. Dat is 
prettig voor u zelf, voor uw buren 
en voor de kinderen die dan weer 
lekker buiten kunnen spelen.  ■
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Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Bonenakker in Twello Burendag op 24-9-2022 Melding ontvangen BW-2022-0145
Broekstraat 25A in Klarenbeek Verjaardagsfeest op 11-6-2022 Melding ontvangen BW-2022-0144
Diverse wegen in de gemeente 
Voorst

Fietstocht op 18-6-2022 Melding ontvangen BW-2022-0154

Evenemententerrein naast 
Fokkerstraat 50 in Teuge

Speelweek van 8-8-2022 t/m 13-8-2022 Melding ontvangen BW-2022-0151

Rijksstraatweg 190 in Voorst Ontheffing sluitingstijd Ontheffing verleend
20-05-2022

Z-22-05014_2022-26725

Anterieure overeenkomst
Gravenstraat 7 in Voorst Zakelijke omschrijving functieverandering agrararisch gebouw 

en de woning
Overeenkomst gesloten Z-22-00676_2022-26764

Beleid en regelingen
Gemeente Voorst Aanwijzingsbesluit toezichthouders handhaving en 

aanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar
Besluit genomen Z-22-04673_2022-24996

Gemeente Voorst Beleidsregel Plussenbeleid gemeente Voorst Concept Z-18-04125_2022-27356
Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Middendijk 26 in Nijbroek Herontwikkeling van voormalig agrarisch erf naar kleinschalige 

woningbouw en een kleinschalig zonneveld
Vastgesteld (gewijzigd) NL.IMRO.0285.20300-VS00

Nabij de Landweg in Klarenbeek Ontwikkeling van natuur; bestemming ‘agrarisch’ wijzigen in 
bestemming ‘natuur’

Ontwerp NL.IMRO.0285.20318-
OW00

Stationsstraat 30 in Twello Bouw van vijftien appartementen Vastgesteld NL.IMRO.0285.171051-
VS00

Omgevingsvergunning
Basseltlaan 9 in Twello Uitbreiden woning Aanvraag ontvangen SXO-2022-0299
Breede Goorstraat 2 in Twello Wijzigen gevel Vergunning verleend SXO-2022-0102
de Spil 14 in Twello Legaliseren bestaand bijgebouw Aanvraag ontvangen SXO-2022-0298
Duistervoordseweg 10 in Twello Plaatsen buitentrap Vergunning ingetrokken Z-HZ_WABO-2016-0759
Duistervoordseweg 10 in Twello Bouwen carport Vergunning ingetrokken Z-HZ_WABO-2015-3063
Enkweg 17 in Voorst Plaatsen vier zonnepanelen op dak aan achterzijde Aanvraag ontvangen SXO-2022-0297
Frans Halsstraat 20, 24, 30, 32, 34 
en 36 in Twello

Bouwen gebouw met commerciële ruimten en vier 
appartementen

Vergunning verleend SXO-2021-0765

Ganzeboomsland 16 in Twello Bouwen vrijstaande woning Vergunning verleend (gewijzigd) SXO-2020-0684
H.W. Iordensweg 112 in Wilp Restaureren en veranderen Koetshuis Landgoed Noordijk Vergunning verleend SXO-2022-0177
H.W. Iordensweg 130A in Wilp Plaatsen dakkapel Aanvraag ontvangen SXO-2022-0279
Kasteelweg 15-17 in Wilp Brandveilig in gebruik nemen zorggebouw De Windvang Ontwerpvergunning SXO-2022-0165
Kerklaan 2A in Twello Plaatsen schutting Proceduretermijn verlengd SXO-2022-0184
Middendijk 81 in Nijbroek Vervangen kapconstructie Aanvraag ontvangen SXO-2022-0284
Oude Wezeveldseweg 13 in Twello Wijzigen gevels en vernieuwen kap Vergunning verleend SXO-2022-0183
Parallelweg 9 in Twello Bouwen schuur met veranda Aanvraag ontvangen SXO-2022-0274
Twelloseweg 2 in Terwolde Bouwen kapschuur Vergunning verleend SXO-2022-0249
Vermeersweg 42 in Twello Verplaatsen inrit Aanvraag ontvangen SXO-2022-0293
Voordersteeg 39N in Wilp Bouwen berging en kapschuur Vergunning verleend (besluit op bezwaar) SXO-2021-0357
Wilpsedijk 2 in Wilp Vestigen bedrijfsactiviteiten in ateliers Houtzagerij Wilpsche 

Dijk
Aanvraag ontvangen SXO-2022-0292

Zonnenbergstraat 44 in Wilp Uitbreiden werktuigenberging Aanvraag ontvangen SXO-2022-0294
Overig
Gemeente Voorst Begrotingen Gemeenschappelijke Regelingen 2023 Ontwerp Z-22-05219_2022-27591
Sloopmelding
Adriaen van Ostadestraat 32 in 
Twello

Verwijderen asbest uit woning Melding ontvangen SXO-2022-0276

Bussloselaan 28 in Voorst Verwijderen asbest van schuur i.v.m. calamiteit Melding ontvangen SXO-2022-0295
Duistervoordseweg 66 in Twello Verwijderen asbestbuis Melding ontvangen SXO-2022-0287
H.W. Iordensweg 130A in Wilp Verwijderen asbest uit woning Melding ontvangen SXO-2022-0278

De gemeente Voorst geeft dagelijks alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm volledig weer op 
overheid.nl. 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 23 mei 2022 tot en met 
vrijdag 27 mei 2022.

Bekendmakingen

Week 22: 1-6-2022
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Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk 
dan op overheid.nl, onder Beleid 
& regelgeving http://www.over-
heid.nl/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 mo-
gelijk is om een inspraakreactie, 
zienswijze, bezwaarschrift of 
beroepschrift in te dienen. En zo 
ja, tijdens welke periode dit kan.

Ziet u de elektronische bekend-
making/publicatie niet op over-
heid.nl staan? Neem dan gerust 
contact op met de gemeente 
Voorst: 0571-27 99 11 of kom 
langs bij de receptie in het ge-
meentehuis. Wij helpen u graag!

Berichten over uw buurt 
via overheid.nl/berichten-
over-uw-buurt
Snel en overzichtelijk alle ont-
wikkelingen in uw buurt volgen 
of de offi  ciële bekendmakingen 
van de gemeente Voorst inzien? 
Dat is mogelijk op overheid.nl. 

Op overheid.nl/berichten-over-
uw-buurt kunt u zich aanmel-
den voor een e-mailservice. Met 
enkele 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 
waterschappen via overheid.nl 
publiceren. U stelt het type be-
richt 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 locatie-

gebonden bekendmakingen/
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 welstandscom-
missie een mandaatvergadering 
in het gemeentehuis in Twello 
(Hietweideweg 20). De vergade-
ring begint om 10.00 uur. 
De agenda (met daarin de lijst 

met te behandelen bouwplan-
nen) maken wij bekend op 
www.voorst.nl.

Volgens artikel 12 van de Wo-
ningwet is deze vergadering 
openbaar. Wilt u hierbij aan-
wezig zijn? Dan horen wij dat 
graag van u. 

Houd er als derde belang-
hebbende voor de goede 
orde ook rekening mee dat 
een ingediend bouwplan al 
behandeld kan zijn in een 
welstandsvergadering.

Wegenwet
Ardeweg in Wilp-Achterhoek Onttrekking aan de openbaarheid voor deel van de weg Ontwerp Z-22-03908_2022-21226
Wet geluidhinder
Stationsstraat 30 inTwello Hogere grenswaarde Besluit genomen Z-21-07080_2022-16197

Openingstijden rond het pinksterweekend en verhuizing (7 juni) 

Het gemeentehuis, CJG Voorst 
(Centrum voor Jeugd en Gezin) en 
Maatschappelijk Netwerk Voorst 
zijn de gehele dag gesloten op 
maandag  6 juni  (2de pinksterdag) 
en dinsdag 7 juni  (verhuizing).

Verhuizing 
In verband met de verhuizing naar 
het gerenoveerde gemeentehuis is 
het gemeentehuis dinsdag 7 juni de 
hele dag gesloten. Het gemeente-
huis is 7 juni alleen bereikbaar voor 
het doen van aangifte van geboorte 
of overlijden. 

Het is belangrijk dat u eerst tele-
fonisch contact opneemt door het 
volgende nummer te bellen: 
0571 – 27 92 13

Spoedeisende zaken
Bij spoedeisende zaken in de open-
bare ruimte (zoals een gevaarlijke 
wegverzakking, rioolstoring of 
omgewaaide boom) die niet kun-
nen 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 telefoonnum-
mers bereikbaar:
als er sprake is van dreigend ge-
weld: politie: 112 of Veilig Thuis: 
0800 -20 00
spoedeisende Zorg (voor jeugd): 
0900 – 99 55 599
spoedeisende hulp bij psychiatri-
sche- en psychosociale problemen: 
via dienstdoende huisarts(enpost).
Tijden openingstijden alleen op 
afspraak geopend
Tijdens de openingstijden op 
werkdagen zijn het gemeentehuis 

Mentale gezondheid jeugd verslechtert door coronacrisis

Uit onderzoek blijkt dat tus-
sen 2019 en 2021 het aandeel 
middelbare scholieren met een 
(matig) verhoogd risico op psy-
chosociale problemen is toege-
nomen van 26% naar 32%. De 
toename van psychosociale pro-
blematiek die in 2015 begon, lijkt 
door de coronapandemie te zijn 
versterkt. Van de basisschool-
leerlingen heeft 21% een (matig) 
verhoogd risico op psychosoci-
ale problematiek. Ook onder hen 
heeft corona zijn sporen nage-
laten: 13% van de ouders vindt 
hun kind somberder, eenzamer 
of banger door de coronaperiode. 

Corona 
Gezondheidsmonitor
Deze resultaten blijken uit de Co-
rona Gezondheidsmonitor Jeugd 
2021 en Kindermonitor 2021, 
gehouden in de regio Noord- en 
Oost-Gelderland. Aan de Kinder-
monitor hebben bijna 10.000 ou-
ders met kinderen tussen de 0 en 
12 jaar meegedaan. En ook aan de 
Corona Gezondheidheidsmonitor 
Jeugd deden bijna 10.000 mid-
delbare scholieren mee. Met name 
bij leerlingen van havo/vwo is een 
sterke achteruitgang te zien bij de 

mentale gezondheid. Ook scoren 
meisjes aanzienlijk slechter dan 
jongens. Opmerkelijk is dat de 
mentale gezondheid van leerlin-
gen in het praktijkonderwijs nau-
welijks is veranderd. 

Ingrijpende gebeurtenis-
sen
Ongeveer de helft van de kin-
deren heeft ooit één of meer-
dere ingrijpende gebeurtenissen 
meegemaakt, zoals het overlijden 
van een dierbare, ernstige ziekte 
of beperking van een gezinslid 
of psychische problemen van de 
ouders. Hoewel minder kinderen 
ingrijpende gebeurtenissen heb-
ben meegemaakt ten opzichte 
van 2017, geven deze gebeur-
tenissen wel vaker dan in 2017 
nog problemen of zorgen voor 
het kind. In 2021 ervaart de helft 
van de kinderen die een ingrij-
pende gebeurtenis heeft meege-
maakt nog problemen of zorgen 
daardoor. In 2017 was dit 26%. 
Gebeurtenissen tijdens de co-
ronaperiode, zoals quarantaine, 
coronabesmetting en ziekte of 
overlijden van een naaste, kun-
nen grote impact hebben op het 
welzijn van jongeren.  Driekwart 

van de leerlingen maakte tijdens 
de coronacrisis minstens één 
van deze gebeurtenissen mee. 
In het najaar van 2021 had één 
op de vijf middelbare scholieren 
nog last van deze gebeurtenis-
sen; 7% heeft risico hierdoor kans 
een post traumatische stress 
stoornis (PTSS) te ontwikkelen.

Leefstijl
De voedingsgewoonten van 0-12 
jarige kinderen zijn opnieuw ver-
beterd. Sinds 2013 is het per-
centage kinderen dat dagelijks 
groente eet gestegen van 39% 
naar 55%. Het percentage kin-
deren dat dagelijks fruit eet, is 
gestegen van 53% naar 71%. Hoe 
jonger de kinderen, hoe hoger 
het percentage dat dagelijks 
groente en fruit eet. Verder eten 
kinderen uit een gezin met een 
lage sociaaleconomische sta-
tus (SES) minder vaak dagelijks 
groente of fruit dan kinderen uit 
midden/hoge SES-gezinnen. 
Het Voedingscentrum adviseert 
om kinderen water te laten drin-
ken in plaats van zoete drank-
jes. Sinds 2017 is het percentage 
kinderen dat dagelijks water of 
thee zonder suiker drinkt ge-

stegen van 63% naar 68%. Ook 
hiervoor geldt dat kinderen uit 
lage SES-gezinnen minder vaak 
dagelijks water of thee zonder 
suiker drinken dan kinderen uit 
gezinnen met een gemiddelde of 
hoge SES (zie bijgevoegd fi guur). 
  Bij middelbare scholieren is het 
alcoholgebruik sinds 2019 weer 
toegenomen. Ook ervaren meer 
leerlingen problemen door ga-
men of het gebruik van sociale 
media. Tegelijk is het aandeel 
leerlingen dat voldoende be-
weegt in 2021 kleiner dan in 

2019. Het aandeel rokers en ge-
bruikers van hasj/wiet is gelijk 
gebleven.  
De GGD’en voeren de Corona 
Gezondheidsmonitor Jeugd 
2021 uit in het kader van de 
GOR-COVID-19 Integrale Ge-
zondheidsmonitor. Hierbij wordt 
samengewerkt met GGD GHOR 
Nederland, het RIVM, het Nivel 
en ARQ Nationaal Psychotrauma 
Centrum, samen het netwerk 
GOR. ZonMw is namens het mi-
nisterie van VWS opdrachtgever 
van de monitor.  ■

en de frontoffi  ce van het MNV en 
het CJG online en telefonisch be-
reikbaar, en alleen op afspraak ge-

Bij middelbare scholieren is het alcoholgebruik sinds 2019 weer toegenomen. Ook ervaren 
meer leerlingen problemen door gamen of het gebruik van sociale media. Tegelijk is het 
aandeel leerlingen dat voldoende beweegt in 2021 kleiner dan in 2019. Het aandeel rokers 
en gebruikers van hasj/wiet is gelijk gebleven.  

De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 uit in het kader van de 
GOR-COVID-19 Integrale Gezondheidsmonitor. Hierbij wordt samengewerkt met GGD 
GHOR Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, samen 
het netwerk GOR. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van de monitor.
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Trend in voedingsgewoonten van kinderen (0 tot 12 jaar)
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eet dagelijks groente
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drinkt dagelijks water of thee zonder suiker
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opend (maak eerst online of tele-
fonisch een afspraak om langs te 
komen).  ■
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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

Eenmalige energietoeslag van € 800,- voor inwoners 
met een laag inkomen
Huishoudens met een laag inko-
men kunnen in 2022 een eenma-
lige energietoeslag krijgen om de 
stijgende energieprijzen op te van-
gen. Het gaat om een bedrag van 
€ 800,-. Met dit extra geld kunt 
u een deel van uw energiekosten 
betalen. 

Wanneer heeft u recht op 
de energietoeslag?
In de volgende leefsituaties komt 
u eventueel in aanmerking voor de 
energietoeslag van € 800,-.

Wat zijn de voorwaarden?
■ U bent 21 jaar of ouder;
■ U woont in een zelfstandige 

woonruimte in de gemeente 
Voorst;

■ U heeft een geldig Nederlands 
identiteitsbewijs of een geldige 
verblijfsvergunning; 

■ U heeft een laag inkomen en 
het (gezamenlijk) inkomen is 
niet hoger is dan 125% van de 
bijstandsnorm;

■ U bent geen student en ont-

vangt geen studiefinanciering 
(WSF 2000);

■ U woont niet in een zorg- of 
verpleeginstelling;

■ U woont niet in een instelling 
voor beschermd of begeleid 
wonen.

Automatische uitbetaling
Inwoners met een laag inkomen 
die bekend zijn bij de gemeente 
krijgen de toeslag automatisch 
op hun rekening gestort. Dit zijn 
inwoners die vallen onder de: 

■ Algemene bijstand
  (Participatiewet);
■ Bijzondere bijstand 
 (Participatiewet);
■ BBZ (Bijstand voor 
 zelfstandigen);
■ De minimaregeling;
■ Individuele inkomenstoeslag;
■ IOAW en IOAZ;
■ Inwoners die deelnemen aan 

de Gemeentezorgpolis;
■ Inwoners die een niet-com-

plex of een complex schuld-
hulpverleningstraject volgen.

Leefsituatie Leeftijd Netto-inkomen 
Exclusief vakantiegeld

Alleenstaande en
alleenstaande 
ouder met 
kinderen tot 
18 jaar

21 jaar – AOW-leeftijd

Vanaf de AOW-leeftijd

€ 1296,41

€ 1440,51

Gehuwd/
Samenwonend

21 jaar – AOW-leeftijd

Vanaf de AOW-leeftijd

€ 1852,00

€ 1950,52

Wanneer dient u zelf een 
aanvraag in?
Ontvangt u bijvoorbeeld een 
AOW, een klein pensioen, Wa-
jong, WAO, WIA, ANW of een 
andere uitkering? Of heeft u een 
laag inkomen? Bewoont u een 
zelfstandige woonruimte en is 
uw inkomen niet hoger dan bo-
vengenoemde bedragen? Vraag 
dan zelf de energietoeslag aan. 

Geen vermogenscheck
Heeft u een laag inkomen, 
maar wel spaargeld of een ei-
gen huis? Ook dan kunt u de 
energietoeslag aanvragen. Het 
eventuele vermogen speelt 
geen rol. Als er meerdere men-
sen met een laag inkomen sa-
menwonen, wordt de energie-
toeslag eenmalig uitgekeerd.  

Energietoeslag 
aanvragen?
Vanaf 1 juni staat het aanvraag-
formulier op de website 
www.voorst.nl/energietoeslag. Wij 
streven ernaar om u binnen 8 we-

ken onze beslissing te laten weten. 

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact 
op met de gemeente Voorst via 
0571-27 99 11. In het keuzemenu 
kiest u vervolgens voor optie 1. U 
kunt ook een e-mail sturen naar 
werkeninkomen@voorst.nl. Heeft 
u hulp nodig bij het invullen van 
het formulier? Neem dan contact 
op met de Sociaal Raadvrouw van 
Stichting Mens en Welzijn, 
06-40283069 of e-mail naar 
formulierenbrigade@ 
mensenwelzijn.nl  ■
 


