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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Digitale openbare raadsvergadering
Maandag 7 februari 2022 vanaf 19.30 uur

Op 7 februari gaan de raadsleden met elkaar in debat en neemt de raad beslui-
ten. Vanwege het coronavirus voeren de raadsleden dat debat tijdens een digitale 
openbare raadsvergadering. De digitale raadsvergadering begint om 19.30 uur. 
Deze raadsvergadering is een vervolg op de ronde-tafelgesprekken van 24 en 25 
januari 2022 en het verkennend debat op 31 januari.

Raadsvergadering digitaal volgen
Raadsvergaderingen zijn altijd openbaar. Gasten kunnen via  
https://voorst.raadsinformatie.nl het debat en de beraadslaging thuis digitaal 
volgen. Klik hiervoor op 7 februari 2022 en daarna op ‘live’.  

Actuele agenda
De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda definitief 
vast. De gemeenteraad kan dan nog wijzigingen aanbrengen in de 
te bespreken onderwerpen en de volgorde van behandeling ver-
anderen. Via https://voorst.raadsinformatie.nl kunt u de actuele 
conceptagenda bekijken. Klik hiervoor op de datum 7 februari. 
Daar vindt u ook de achterliggende informatie. De QR-code leidt 
uw smartphone en tablet direct naar de vergaderstukken. 

Maandag 7 februari 
	Uitgangspuntennota Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en 
 Oost-Gelderland [finaal debat]
	Actualisering Beleidsregels subsidie Ouderenwerk [finaal debat]
	Bestemmingsplan Nieuw Basselt en Fliertlanden, Twello [finaal debat en besluit]
	Masterplan Bussloo [finaal debat]
	Afscheid van waarnemend burgemeester Renske Helmer-Englebert

Opvattingen
Tijdens deze raadsvergadering houden de raadsleden onder meer het finale debat 
over het bestemmingsplan Nieuw Basselt en Fliertlanden, Twello. Bij de andere on-
derwerpen gaat het niet om een voorstel aan de raad. Het gaat wel om onderwerpen 
waar de raad iets van kan vinden. De meerderheid van de gemeenteraad kan met 
een amendement een wijziging aanbrengen in het voorstel van burgemeester en 
wethouders. Met een motie kan de meerderheid van de raadsleden duidelijk ma-
ken op welke manier het college dingen hoort te doen of dat er iets anders moet 
gebeuren. 

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft bij de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor 
bieden de ronde-tafelgesprek ken juist wel ruimte. De gemeenteraad houdt als 
regel twee weken voor een raadsvergadering ronde-tafelgesprekken. 

Informatie
In het raadsinformatiesysteem https://voorst.raadsinformatie.nl/dashboard staan 
alle stukken die betrekking hebben op de vergaderingen van de gemeenteraad van 
Voorst. Met de e-mailservice kan de griffie u attenderen op de agenda’s van de 
komende ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen. Stuur een e-mail naar 
raad@voorst.nl om u hiervoor aan te melden. Heeft u vragen of suggesties? Neem 
gerust contact op met Bernadette Jansen (griffier): 0571-27 92 17 of Dini Vriezekolk 
(locogriffier): 0571-27 93 87.

Buitengewone raadsvergadering Installatie burgemeester 
donderdag 10 februari vanaf 19.30 uur

Op donderdag 10 februari 2022 zal Commissaris van de Koning John Berends tijdens 
een buitengewone raadsvergadering Paula Jorritsma-Verkade installeren als burge-
meester van de gemeente Voorst. De raadsvergadering is alleen toegankelijk voor 
genodigden. Op uitnodiging van de burgemeester wonen ook 5 inwoners van de ge-
meente Voorst de raadsvergadering fysiek bij. De vergadering wordt live gestreamd via 
https://voorst.raadsinformatie.nl, zodat iedereen mee kan kijken. Het is ook mogelijk 
om op een later tijdstip de vergadering terug te kijken. 

De buitengewone raadsvergadering begint om 19.30 uur. Klik op de 
datum 10 februari 2022 en daarna op ‘live’. Met de QR-code komt u op 
uw smartphone of tablet direct bij de buitengewone raadsvergadering. 

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?    
Laat u zelf horen bij de lokale politiek. Benader de raadsleden, praat mee in de ronde-
tafelgesprekken of stuur een e-mail of brief naar de raad: raad@voorst.nl , Postbus 
9000, 7390 HA Twello. U kunt de gemeenteraad volgen via het twitteraccount: 
@RaadVoorst.
 
Contact met de raadsfracties

Met de raadsleden en de raadsfracties kunt u telefonisch of per e-mail 
contact opnemen. 
Op www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling 
staat meer informatie over de fracties en de raadsleden, of scan de 
QR-code met uw tablet of smartphone.

	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 Voortvarend Voorst, 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

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 op de juiste datum en daarna op ‘live’.  

De komende bijeenkomsten van de raad zijn op:
maandag 7 februari 2022  vanaf 19.30 uur  raadsvergadering
donderdag 10 februari 2022  vanaf 19.30 uur buitengewone raadsvergadering
maandag 21 februari 2022  vanaf 19.30 uur ronde-tafelgesprekken

E-mailservice raadsstukken
Met de e-mailservice ontvangt u een bericht met een directe link naar de 
vergaderstukken. Stuur een e-mail naar raad@voorst.nl om u hiervoor aan te melden.

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).

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
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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 24 januari 2022 tot en 
met vrijdag 28 januari 2022.

Bekendmakingen

Week 5: 2-2-2022

 Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk dan 
op overheid.nl, onder Beleid & 
regelgeving en ga naar de pagi-
na 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, 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. 

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:

Iedere maandag in de even weken 
houdt de welstandscommissie een 
mandaatvergadering in het ge-
meentehuis in Twello (Hietweide-

weg 20). De vergadering begint om 
10.00 uur. 

De agenda (met daarin de lijst met 
te behandelen bouwplannen) ma-
ken wij op voorst.nl bekend. Vol-
gens artikel 12 van de Woningwet 
is deze vergadering openbaar. Wilt 
u hierbij aanwezig zijn? Dan ho-
ren wij dat graag van u. Houd er 
als derde belanghebbende reke-
ning mee dat een ingediend bouw-
plan al behandeld kan zijn in een 
welstandsvergadering.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Beleidsregels aanpak woonoverlast gemeente Voorst 2022 Besluit Z-21-13283_2021-72711

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Vaassenseweg 22/22A in Nijbroek Wijziging voormalige agrarische bedrijfsbestemming naar  
woonbestemming

Ontwerp NL.IMRO.0285.20305-OW00 

Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

IJsbaanweg 5, 5A, 5B, 5C, 7, 7A en 7B 
in Twello

Aanleggen bodemenergiesysteem buiten inrichtingen Melding ontvangen Z-HZ_MGBBI-2022-0001

Milieumelding

Hoofdweg 86 in Klarenbeek Uitbreiden winkel Melding ontvangen Z-MELD840-2022-000067

Omgevingsvergunning

Achter de Molen 12 in Klarenbeek Uitbreiden huisartsenpraktijk Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0683

Ardeweg 2 in Wilp Uitbouwen woning Vergunning verleend SXO-2021-0771

Broekstraat 40 in Klarenbeek Uitbreiden woning Aanvraag ontvangen SXO-2022-0034

Buddezand 4A in Wilp Bouwen kapschuur (wijzigingsaanvraag op SXO-2019-0777) Aanvraag ontvangen SXO-2022-0033

Diepenbrockstraat 56 in Twello Plaatsen dakkapel achterdakvlak Vergunning verleend SXO-2021-0736

Kerkstraat 51 in Terwolde Verbouwen jongveestal en bouwen werkplaats/werktuigenberging Aanvraag ontvangen SXO-2022-0039

Koperdijk 5 in Klarenbeek Bouwen schuren Aanvraag ontvangen SXO-2022-0038

Landweg in Klarenbeek - kad. percelen 
H484, H487, G1927 en G1928 Voorst

Uitvoeren werkzaamheden aan terrein Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0715

Molenweg 27 in Terwolde Bouwen aanbouw en veranda Aanvraag ontvangen SXO-2022-0037

Nijverheidsstraat 15 in Twello plaatsen 6 vlaggenmasten Vergunning ingetrokken Z-HZ_WABO-2016-1158

Oude Rijksstraatweg 40 in Twello Plaatsen reclamezuil met verlichting Vergunning verleend SXO-2021-0681

Stationsstraat 39A in Twello Plaatsen handelsreclame Vergunning verleend SXO-2021-0728

Ter hoogte van Weteringstraat 16 in 
Twello

Verlengen Weteringstraat Vergunning verleend SXO-2021-0712

Vollehandsweg 9 in Terwolde Bouwen 2 schuren Vergunning verleend SXO-2021-0119/ 
NL.IMRO.0285.20310-VS00

Wellenbergweg 3 in Voorst Restaureren boerderij Wolfsweerd Aanvraag ontvangen SXO-2022-0032

Overig

Hietweideweg 20 in Twello Data inlevering kandidatenlijsten en openbare zittingen centraal 
stembureau

Besluit Z-22-00408_2022-02800

Sloopmelding

Binnenweg 31 in Voorst Verwijderen asbesthoudende tegellijm uit de woning Melding ontvangen SXO-2022-0028

Kerkstraat 51 in Terwolde Slopen bovenbouw veestal en geheel slopen 3 schuren Melding ontvangen SXO-2022-0030

Molenstraat 22 in Twello Verwijderen asbesthoudend plafond/dakbeschot garage Melding ontvangen SXO-2022-0029

van Ghentstraat 9 in Twello Verwijderen asbesthoudende platen zolder Melding ontvangen SXO-2022-0043

Voordersteeg 28 in Wilp Verwijderen asbesthoudende dakbedekking schuur Melding ontvangen SXO-2022-0040

Verkeersbesluit

Duistervoordseweg in Twello bij  
wooncomplex ‘Torenbosch’

Algemene gehandicaptenparkeerplaats Besluit Z-22-00432_2022-02469
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 Nieuwe Circulus-App voor informatie    
 over afval

afvalinformatie

Gebruikt u de Afvalvrij App van Circulus? Dan hebben wij belang-
rijk nieuws voor u. Circulus neemt namelijk afscheid van de oude 
Afvalvrij-app en stapt over op de nieuwe Circulus-App. In de nieuwe 
Circulus-App vindt u de afvalkalender, de openingstijden, de kaart 
met brengpunten en alle andere informatie over afval zoals u ook 
in de oude Afvalvrij-app gewend bent. De nieuwe Circulus-App 
biedt echter meer, zoals: 
	nieuws per gemeente,
	meer mogelijkheden om zaken online te regelen. 

Helaas gaat de update niet vanzelf en moet u de nieuwe Circulus-
App wel op uw mobiele telefoon downloaden. De links hiervoor zijn: 
https://apps.apple.com/nl/app/circulus-app/id1537977535 
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.jdi.mobile.cb.app 

Meer informatie 
https://www.circulus.nl/circulus-berkel-app/?inactive=ignore  ■

Vooruitboeren in Voorst

Het regeerakkoord toont een 
grote ambitie voor de klimaat- 
en landbouwtransitie. Wordt het 
voor boeren innoveren, exten-
siveren, verplaatsen of stop-
pen? Tijd voor een gesprek met 
de boer zelf, aan de eigen keu-
kentafel, in de gemeente Voorst. 
Een open, anoniem, gesprek met 
een agrarische coach, waarbij de 
boer het onderwerp bepaalt. De 
gemeente Voorst wil meedenken 
met de individuele boer, en aan 
het werk gaan met de oogst van 
de keukentafelgesprekken. 

Grote uitdagingen en 
veranderingen
In de aanloop naar de keukenta-
felgesprekken spraken we enkele 
boeren om te horen wat zij hier-
van vinden. Tom Lammers, bij-
voorbeeld. Hij is melkveehouder 
in Wilp. 

“We staan als boeren voor grote 
uitdagingen en veranderingen. 
Wij willen graag blijven boeren 
maar wel met brood op de plank. 
Ik ben melkveehouder op de 
Wilpse klei, een vruchtbaar ge-
bied langs de IJssel. Ik hoop dat 
ik het bedrijf van mijn vader kan 
overnemen, als de 6de generatie 
op boerderij de Olde Poll. Mijn va-
der en ik houden 270 koeien en 
160 pinken op eigen grond, en op 
pachtgrond van landgoed De Poll. 
Het is een mooi landschap, dat we 
graag gezond en vitaal houden. 
Daar zijn we dagelijks mee bezig. 
Onze ‘planet proof’ melk wordt 
verwerkt bij Friesland Campina. 

Eigenlijk werken we al natuurin-
clusief. Koeien en jongvee lopen 
in de wei. We verbouwen zelf het 
voer voor onze koeien, en de mest 
rijden we uit op eigen land. We 
investeren in heggen, bomen, 
poelen en hooiland. Daarvoor 
krijgen we een vergoeding via ons 
natuurcollectief.

Boer zijn is een mooi vak, het is 
een manier van leven, niet van 9 
tot 5, maar 24 uur. Ook ’s nachts 
worden er kalfjes geboren. De 
ruimte, de omgang met de die-
ren, het werken in de seizoenen 
en samen met je naaste familie, 
de vrijheid die je hebt als onder-
nemer. Hoewel, die vrijheid nu wel 
anders voelt dan vroeger. Wij pro-
duceren goed voedsel voor een 
lage prijs. En daar worden we nu 
voor afgestraft, zo lijkt het. De 
consument wil niet meer betalen 
en in de voedselketen wordt veel 
geld verdiend waar wij als boe-
ren onvoldoende van meeprofi-
teren. De wet- en regelgeving in 
ons land voelt als beknellend en 
onze toekomst biedt nauwelijks 
zekerheden. De claim op ruimte 
en grond wordt in ons volle land 
groter, voor huizen, industrie, 
verkeer, datacenters en zonne-
panelen. Geen wonder dat jonge 
mensen niet staan te popelen om 
de boerderij over te nemen. En 
toch hoop ik dat wij ons bedrijf 
straks door kunnen geven aan 
de volgende generatie. En dat we 
als boeren de ruimte krijgen om 
te boeren zoals dat past bij deze 
omgeving, de markt en de maat-

schappij. In de delta die ons land 
is kunnen we dat nu eenmaal erg 
goed. Doen we het niet hier, dan 
gaat het naar andere landen, waar 
de regels losser zijn en er meer 
grond nodig is om hetzelfde te 
produceren. Veel boeren hebben 
geen opvolger of vertrekken naar 
het buitenland. Ik wil graag voor-
uitboeren in Wilp, in onze eigen 
streek.” 

Keukentafelgesprek met 
agrarische coach
Tom Lammers heeft al een keu-
kentafelgesprek gehad. Hoe heeft 
Tom dit ervaren?  “De gemeente 
wil met ons als boeren in gesprek, 
en zoekt de verbinding. Het nieu-
we coalitieakkoord heeft stevige 
ambities. We moeten als boeren 
met de overheid en andere part-
ners in gesprek over het hoe. Ik 
zie boeren als een hele belang-
rijke schakel naar een duurzame 
toekomst. Ik hoop dat andere be-
trokken partijen, zoals onze ge-
meente, dat ook zo zien. Zonder 
boeren gaan we het niet redden. 
Voorst organiseert keukentafel-
gesprekken met boeren. Ik doe 
mee omdat ik op die manier kan 
meesturen in hoe ik verder wil 
en via welke routes. De ervaren 
agrarische coaches gaan met ons 
in gesprek over wat er op ons af-
komt, wat bij ons en onze gezin-
nen past, hoe we verder kunnen. 
Waar kansen liggen. Gewoon een 
open gesprek. Ik ben wel positief 
over het keukentafelgesprek dat 
ik had. Bedrijfsopvolging kwam 
bijvoorbeeld ter sprake. Het ging 
niet alleen over financiën maar 
ook over de zaken eromheen, die 
de hele familie aangaan. Ik hoop 
dat de overheid naar ons luistert, 
en ons hoort. Ik wil als onderne-
mer graag weten wat mijn speel-
ruimte is, waar ik aan toe ben en 
hoe we verder kunnen”, aldus 
Tom Lammers.  

Meer informatie over de keuken-
tafelgesprekken in Voorst: www.
voorst.nl/keukentafelgesprekken  ■

Eénrichting looproute op de weekmarkt

Tijdens de vrijdagmarkt in Twello 
moeten bezoekers zich aan de één-
richting looproute houden. Deze 
looprichting staat met bewegwijze-
ring aangegeven. Op deze manier 
is het gemakkelijker om een veilige 
afstand van elkaar te houden.

Bezoek de markt alleen
Bezoek de markt zoveel mogelijk 
alleen, dus niet in gezelschap. Volg 
deze oproep in het belang van uw 
eigen gezondheid en die van uw 
medemens.

Veiligheidsmaatregelen
Verder gelden ook de volgende 
maatregelen op de markt:

	Het openbaar toilet is gesloten 
voor publiek.

	Eet en drink niet op het
 marktplein.
	Houd anderhalve meter
 afstand van elkaar en van
  onze marktlieden.
	Ga niet in groepjes bij elkaar 

staan.
	Voorkom drukte bij 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.  ■

Zitting centraal stembureau voor vaststellen kandidatenlijsten

Op 4 februari 2022 komt het 
centraal stembureau bij elkaar 
om de kandidatenlijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 
vast te stellen. Dit gebeurt in een 
openbare zitting die om 10.00 
uur begint.

Wilt u erbij zijn?
De openbare zitting is in de 
raadzaal van het tijdelijke ge-
meentehuis aan de Hietweide-

weg 20 in Twello. Tijdens deze 
zitting beslist het centraal stem-
bureau over de geldigheid van de 
ingediende kandidatenlijsten, de 
kandidaten op de lijst en de aan-
duidingen. Ook krijgen de kan-
didatenlijsten in deze zitting een 
lijstnummer. U bent van harte 
welkom om hierbij aanwezig te 
zijn. U kunt zich hiervoor aan-
melden door een e-mail te sturen 
naar verkiezingen@voorst.nl 

Bezwaar maken 
Tijdens de zitting kunt u bezwaar 
maken. Na de zitting maakt het 
centraal stembureau een proces-
verbaal. De bezwaren die binnen 
komen tijdens de zitting worden 
in het proces-verbaal vermeld. 
Het proces-verbaal wordt gepu-
bliceerd op www.voorst.nl en ter 
inzage gelegd in het gemeente-
huis aan de Hietweideweg 20 in 
Twello.   ■
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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

Het aanslagbiljet is onderweg

In de maand februari verstuurt 
Tribuut de aanslagbiljetten ge-
meentebelasting. Afhankelijk van 
uw gegevens ontvangt u het aan-
slagbiljet digitaal via MijnOverheid 
of per post. 

Digitaal via MijnOverheid
Heeft u een account op MijnOver-
heid? Dan ontvangt u vanaf 8 fe-
bruari 2022 het aanslagbiljet in uw 
berichtenbox.

Per post
Heeft u geen account op MijnOver-
heid? Dan ontvangt u vanaf 10 fe-
bruari 2022 het aanslagbiljet via 
de post.

Aanmelden voor 
MijnOverheid
Wilt u vanaf volgend jaar liever het 
aanslagbiljet digitaal ontvangen? 
Dat regelt u snel en gemakkelijk 
door uw account van MijnOverheid 
te activeren via www.mijnoverheid.
nl. Ga hiervoor naar 
www.mijnoverheid.nl en log in met 
DigiD’. Nadat u bent ingelogd, gaat 
u naar Instellingen / Organisaties 
Berichtenbox / Samenwerkings-
verbanden en selecteert u ‘Tribuut 
belastingsamenwerking’. U kunt 
hier ook aangeven of u bijvoor-
beeld meldingen wilt ontvangen 
zodra er een document voor u klaar 
staat. Meer informatie leest u op 

https://www.tribuut.nl/informatie/
mijn-overheid

Vragen?
Neem gerust contact op met Tri-
buut belastingcentrum als u vragen 
heeft. U kunt van maandag tot en 
met donderdag van 08.30-17.00 
uur en op vrijdag van 08.30-12.30 
uur bellen naar 055 580 22 22. Of 
stuur een e-mail naar 
info@tribuut.nl  ■


