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

gemeenteraad 
Openbare raadsvergadering maandag 7 november
aanvang 18.00 uur in de raadszaal gemeentehuis

Openbaar
Op 7 november gaan de raadsleden met elkaar in debat en neemt de raad besluiten. 
De raadsvergadering begint om 18.00 uur. U bent welkom om de vergadering bij 
te wonen vanaf de publieke tribune. Via https://voorst.raadsinformatie.nl kunt u 
de raadsvergadering online meekijken of later terugkijken. U kunt hiervoor ook de 
QR-code scannen met uw smartphone of tablet.

Onderwerpen
■	 Prioriteitennota	2023	-	2026
■	 Meerjarenprogrammabegroting	2023	–	2026
De	debatten	over	de	prioriteitennota	2023	–	2026	en	de	meerjarenbegroting	2023	–	2026	wor-
den gevoerd aan de hand van moties en amendementen. Op 4 november worden de moties en 
amendementen zoveel mogelijk toegevoegd aan de vergadering in het raadsinformatiesysteem. 
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	
een raadsuitspraak doen of een opdracht geven aan het college. Het is aan het college om deze 
opdracht al dan niet uit te voeren.

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft bij de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken.

Informatie
In het raadsinformatiesysteem https://voorst.raadsinformatie.nl staan alle stukken die betrekking 
hebben op de vergaderingen van de gemeenteraad. Als u met uw smartphone of tablet de QR-code 
scant komt u direct bij de vergaderstukken. 

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	e-mail	of	brief	sturen	aan	de	raad:	raad@voorst.nl	of	Postbus	9000,	7390	HA	Twello.	
Twitter:	@RaadVoorst.	

Vergaderingen en bijeenkomsten
■	 maandag	7	november	 18.00	uur	 raadsvergadering	 	 gemeentehuis	Twello
■	 maandag	14	november		 19.30	uur	 ronde-tafelgesprekken	 gemeentehuis	Twello
■	 maandag	28	november		 19.30	uur	 raadsvergadering	 	 gemeentehuis	Twello

Contact met de raadsfracties
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties:
www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling 
■	 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-Liberaal	2000,	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-mailservice	raadsstukken
Stuur	een	e-mail	naar	raad@voorst.nl	om	u	aan	te	melden	voor	de	e-mailservice	raadsstukken.	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	griffier,	Dini	Vriezekolk	via	06	-	25	47	13	94,	de	
locogriffier,	Marieke	Titsing	via	06	-	50	06	46	10	of	stuur	een	e-mail	naar	raad@voorst.nl	

Heeft	u	algemene	vragen	voor	de	gemeente	Voorst?	Bel	dan	0571-27	99	11.

Vacature: secretaris adviesraad sociaal domein 

Vindt u het belangrijk dat uw 
stem gehoord wordt in de ge-
meente Voorst? Heeft u kennis 
van	 belangrijke	 thema’s	 in	 de	
zorg, welzijn, werk en inkomen? 
Wilt	u	zich	gedurende	een	 lan-
gere tijd als vrijwilliger vastbij-
ten in een aantal onderwerpen 
en het college van burgemeester 
en wethouders daar graag over 
adviseren? Dan is de adviesraad 
sociaal domein gemeente Voorst 
op zoek naar u!

Wat	doet	de	adviesraad?	
De adviesraad sociaal domein is 
onafhankelijk en adviseert het 
college van burgemeester en 
wethouders	over	 thema’s	 in	de	
zorg, welzijn, werk en inkomen. 
De gemeente Voorst wil graag 
weten wat inwoners over een 
aantal onderwerpen denken en 
vraagt daar advies over. Anders-
om adviseert de adviesraad over 
onderwerpen die de leden van 
de adviesraad belangrijk vinden 
en naar hun idee beter moeten. 
De adviesraad vormt daarmee 
een belangrijke spil tussen de 
gemeente, maatschappelijke or-
ganisaties en de inwoners van de 
gemeente Voorst. De Adviesraad 
komt maandelijks bijeen en be-
staat uit onafhankelijke inwoners 
met kennis en interesse in het so-
ciaal domein. De kennis is opge-
daan in een professionele loop-
baan of als ervaringsdeskundige. 

Profiel	van	de	secretaris
De adviesraad zoekt iemand 
met	kennis	 van	en/of	 affiniteit	
met het werkveld van het sociaal 
domein	 (Wmo,	participatie-	 en	
jeugdzorg, passend onderwijs) 
en daarnaast kennis van, of in-
teresse	in,	de	thema’s:
■ Zorg en welzijn.
■ Ouderenzorg (woonmogelijk-

heden voor ouderen en langer 
thuis wonen). 

■ De leefbaarheid van de 
dorpen. 

■ Vergrijzing (eenzaamheid en 
wonen). 

■	 Schuldhulpverlening.	
De secretaris is in staat om op 

te komen voor de belangen van 
de inwoners en weet dit, samen 
met de voorzitter en de leden, te 
vertalen in duidelijke adviezen 
aan het college van burgemees-
ter en wethouders. De secretaris 
stelt, samen met de voorzitter, 
de agenda voor de maandelijkse 
vergaderingen op en heeft regel-
matig contact met de medewer-
kers van het sociaal domein van 
de	gemeente.	 Een	medewerker	
van de gemeente notuleert de 
vergaderingen. 

Ervaring	(als	cliënt	of	belangstel-
lende)	op	het	gebied	van	de	Wmo,	
Participatiewet	en	Jeugdwet	komt	
goed van pas in de uitvoering van 
deze (vrijwilligers)functie. 
■	 Tijdsinvestering:	gemiddeld	4	
-	6	uur	per	week	plus	(maan-
delijkse) vergaderingen.

■	 Benoeming:	voor	4	jaar	met	de	
mogelijkheid tot verlenging 
met 4 jaar.

■ Vergoeding van de gemeente 
van	€75	per	maand	(max.	10	
vergaderingen per jaar).

Voor 1 december reageren
Heeft u belangstelling voor deze 
vacature? Reageer dan vóór 1 
december	2022	en	stuur	een	e-
mail te naar de huidige secretaris, 
Harrie	Mulder:	
cmo.voorst@gmail.com met uw 
motivatie en bijgevoegd uw cur-
riculum vitae. 

Meer	informatie
■ Verslagen (o.a. jaarverslag) 

van de bijeenkomsten: 
 voorst.nl/zorg-welzijn-werk/

welzijn/cmo/documenten
■ De eerstvolgende vergadering 
op	9	november	2022	bijwo-
nen?	Stuur	vooraf	uw	aanmel-
ding, dan ontvangt u tijdig de 
vergaderstukken. 

- Neem voor meer informatie 
of uw aanmelding contact 
op met: Fred van der Vegte, 
voorzitter,	via	06-53976113,	
of met de secretaris Harrie 
Mulder,	via	06-55	83	04	47,	
of stuur een e-mail naar: 

 cmo.voorst@gmail.com  .  ■
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Bekendmakingen

Week	44:	2-11-2022

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	oktober	2022	tot	en	
met	vrijdag	28	oktober	2022.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Bolkhorstweg	in	Teuge Ontheffing	geluidhinder Ontheffing	verleend
24/10/22

160720

Bosweg	12	in	Klarenbeek Lampionoptocht Toestemming	verleend BW-2022-0269

Grotenhuisweg	50	in	Wilp Posterenks	Winterdorp	op	11-12-2022 
van	10-20	uur

Toestemming	verleend BW-2022-0253

Molenallee	50	in	Wilp Herfstfair Toestemming	verleend BW-2022-0267

Zuiderlaan	7	in	Twello Ledenfeest	op	25	en	26-11-2022 Toestemming	verleend BW-2022-0265

Bestemmingsplan	(beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Hengelderweg	6/6A	in	Voorst Vormverandering bouwvlak en verruiming van  
oppervlakte bedrijfsgebouwen

Vastgesteld NL.IMRO.0285.20321-VS00

Kadijk	18-20	in	Terwolde Nieuwbouw en uitbreiding ontmoetingsgebouw Vastgesteld (gewijzigd) NL.IMRO.0285.0285.20276-VS00

Nabij	Vijverweg	2	in	Klarenbeek Ontwikkeling	tot	natuur	landgoed	Klarenbeek	 
mogelijk maken

Ontwerp NL.IMRO.0285.20322-OW00	

Omgevingsvergunning

Dorpsstraat	30	in	Terwolde Aanleggen inrit Vergunning verleend SXO-2022-0552

Gravenstraat	32	in	Voorst Plaatsen	40	zonnepanelen	in	veldopstelling Aanvraag ontvangen SXO-2022-0582

Nabij	Molenallee	53	in	Wilp Verlengen aanvraag tijdelijke mast Vergunning	verleend	tot	15-
9-2026

SXO-2022-0546

Rijksstraatweg	249	in	Teuge Bouwen	carport Vergunning verleend SXO-2022-0427

Rijksstraatweg	34	in	Twello Bouwen	woning Vergunning verleend SXO-2022-0490

Rijksstraatweg	5	in	Wilp Kappen	3	bomen Aanvraag ontvangen SXO-2022-0576

Sluinerweg	37	in	Wilp Verbouwen woonboerderij Aanvraag ontvangen SXO-2022-0578

Overig

Gemeente Voorst Subsidievaststelling	VluchtelingenWerk	2021 Besluit	genomen 156529

Sloopmelding

Duistervoordseweg	95	in	Twello Verwijderen asbest dakbeschot Melding	ontvangen SXO-2022-0575

Oude	Rijksstraatweg	6A	in	Twello Verwijderen asbesthoudende materialen uit 
woning

Melding	ontvangen SXO-2022-0580

Vermeersweg	63	in	Twello Slopen	schuur	en	bijgebouw Melding	ontvangen SXO-2022-0324

Tijdelijke	verkeersmaatregel

Afsluiten	voor	alle	verkeer	in	Posterenk	op	 
11-12-2022	van	10.00-21.00	uur:
-	 Molenallee	vanaf	Knibbelallee	tot	Enkweg
-	 H.W.	Iordensweg	vanaf	kruispunt	 

Molenallee	tot	Zwarte	Kolkstraat

Winterdorp Besluit	genomen BW-2022-0253

 
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	of	kom	langs	bij	het	service-
punt	in	het	gemeentehuis.	Wij	hel-
pen u graag.

Berichten	over	uw	buurt	via	
overheid.nl/berichten-over-
uw-buurt
Snel	en	overzichtelijk	alle	ontwik-
kelingen in uw buurt volgen of de 
officiële	 bekendmakingen	 van	 de	

gemeente Voorst inzien? 
Op overheid.nl is dat mogelijk. 

Op overheid.nl/berichten-over-
uw-buurt kunt u zich aanmelden 
voor	een	e-mailservice.	Met	enkele	
stappen schrijft u zich in. U ont-
vangt dan dagelijks per e-mail een 
overzicht van besluiten en andere 
berichten die onder meer gemeen-
ten, provincies en waterschappen 
via overheid.nl publiceren. U stelt 
het type bericht in en van welke 
organisatie u deze berichten wilt 
ontvangen. Daarbij is het ook mo-
gelijk een afstand ten opzichte van 

uw adres aan te geven. U krijgt dan 
bericht over de actuele locatiege-
bonden bekendmakingen/publica-
ties 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	(H.W.	
Iordensweg 17). 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 belanghebben-
de rekening mee dat een inge-
diend bouwplan al behandeld kan 
zijn in een welstandsvergadering.



voorstwijzervoorstwijzer
Uitgifte	bouwkavel	aan	Bongerdskamp	in	Voorst

De gemeente Voorst biedt een 
bouwkavel te koop aan in Voorst. 
Het	betreft	Bongerdskamp	6a.	Dit	
is een kavel voor de bouw van een 
vrijstaande woning. De gemeente 
biedt de kavel aan met een vanaf 
prijs per inschrijving en wordt aan 
de hoogste bieder verkocht. 

De kavel
De bouwkavel heeft een opper-
vlakte	 van	 circa	 765m2	 en	 de	
bestemming	 is	 ‘wonen’.	De	 in-

schrijver dient zelf het nodige 
onderzoek naar de mogelijkhe-
den binnen deze bestemming uit 
te voeren. 

Inschrijven 4 t/m 
25	november	2022
De inschrijfperiode start op vrij-
dag 4 november en eindigt op 
vrijdag	25	november	2022.	Op	
voorst.nl/bongerdskamp staat 
het formulier waarmee u kunt 
inschrijven. Hier staat ook meer 

Vaccineren	tegen	HPV-kanker

■	Postbus	9000	-	7390	HA	Twello	■	H.W.	Iordensweg	17	-	7391	KA		Twello	■ 0571	-	27	99	11	■ www.voorst.nl	■	gemeente@voorst.nl

Telefonische bereikbaarheid:
Klant	Contact	Centrum:	maandag	t/m	donderdag	
8.30-17.00	uur,	op	vrijdag	8.30-14.00	uur.

Maatschappelijke ondersteuning 
(bijvoorbeeld WMO, Werk & Inkomen en Centrum voor Jeugd en Gezin)
maandag	t/m	vrijdag	8.30-12.30	uur.	Na	deze	tijd	wordt	u	te	woord	gestaan	
door	een	medewerker	van	het	algemene	Klant	Contact	Centrum.

www.twitter.com/gemeente_voorst WhatsApp:	06	–	21	65	44	44www.facebook.com/gemeentevoorst

Burgerzaken:
maandag	t/m	vrijdag	8.30-14.00	uur,	maandagavond	
17.00-20.00	uur.	Voorkom	dat	u	moet	wachten,	maak	een	afspraak.	

Afhalen documenten bij het servicepunt:
maandag	t/m	donderdag	8.30-17.00	uur,	
maandagavond	17.00-20.00	uur,	vrijdag	8.30-14.00	uur.	
Voorkom dat u moet wachten, maak een afspraak. 

Zien drinken, doet drinken
geef kinderen het goede voorbeeld

Informatieavonden	verbreding	A1	Apeldoorn	–	Twello

informatie	over	deze	kavel.	Een	
inschrijving is pas geldig nadat 
dit per e-mail door de gemeente 
bevestigd is. 

Verdere Informatie
Heeft u vragen? Neem gerust 
contact op met de medewer-
ker grondzaken en planecono-
mie van de gemeente Voorst, 
Mark	Lebbink:	0571-	27	92	36,		
m.lebbink@voorst.nl. ■

Op maandag 7 november start 
de campagne Zien drinken, doet 
drinken met een landelijke Alco-
holactieweek. Het doel van deze 
campagne, van de Alliantie Alco-
holbeleid Nederland, is om ouders 
en andere volwassenen bewust te 
maken van de voorbeeldfunctie en 
de invloed die zij hebben op het 
latere drinkgedrag van kinderen. 

Voorbeeldgedrag doet er toe
Uit recent onderzoek blijkt dat 
kinderen vanaf twee jaar kennis 

vergaren over alcohol, vanaf vier 
jaar alcoholnormen begrijpen en 
vanaf zes jaar positieve verwach-
tingen hebben van alcohol. Daar-
bij geldt dat kinderen die hun ou-
ders zien drinken, positiever gaan 
denken over alcohol dan kinderen 
die hun ouders niet zien drinken. 
Het voorbeeldgedrag van een ou-
der, en dat van andere volwasse-
nen in de omgeving van een kind, 
doet ertoe! Door geen alcohol te 
drinken in het bijzijn van kinde-
ren, geef je ze het goede voor-

Rijkswaterstaat organiseert sa-
men met bouwbedrijf Heijmans 
twee informatieavonden over 
de verbreding van de A1 tus-
sen	 Apeldoorn	 en	 Twello.	 De	
bijeenkomsten vinden plaats op 
woensdagavond	9	november	 in	
het gemeentehuis van Voorst in 
Twello	en	op	donderdagavond	10	
november	in	het	Bospaviljoen	Het	
Leesten	in	Apeldoorn.	

Vergroten capaciteit A1 
Apeldoorn-Azelo
Toenemend	verkeer	 zorgt	 voor	
veel vertraging op de A1 Oost 
tussen Apeldoorn en Azelo. Dit 
traject is een belangrijke ver-

binding tussen economische 
gebieden binnen en buiten Ne-
derland. Goede doorstroming op 
deze route is belangrijk voor de 
bereikbaarheid en de economi-
sche ontwikkeling van de regio. 
Daarom werken het Rijk en de re-
gio samen aan het vergroten van 
de capaciteit van dit deel van de 
A1.	Het	gedeelte	 tussen	Twello	
en	Azelo	is	in	2019-2021	al	ver-
breed. Het gedeelte tussen Apel-
doorn	en	Twello	wordt	in	2022-
2025	verbreed.

Informatieavonden
Omwonenden, weggebruikers 
en andere belangstellenden zijn 
van harte uitgenodigd om uit-
leg te krijgen over de komende 
verbreding van de A1 tussen de 
aansluiting Apeldoorn-Zuid en 
Twello.	De	aanwezigen	worden	
bijgepraat over de globale plan-
ning en kunnen de ontwerpteke-
ningen bekijken. Daarnaast is er 
ook informatie beschikbaar over 
de maatregelen op het gebied van 
duurzaamheid	en	ecologie.	Me-
dewerkers van Rijkswaterstaat en 
Heijmans zijn aanwezig om vra-

gen te beantwoorden. Op beide 
bijeenkomsten is dezelfde infor-
matie beschikbaar. 

Locatie	en	tijden
De	informatieavond	in	Twello	 is	
op	woensdag	9	november	2022	
van	19.00	tot	21.00	uur	in	het	ge-
meentehuis,	H.W.	Iordensweg	17.	
Op	donderdag	10	november	2022	
is de informatieavond in Apel-
doorn	van	19.00	 tot	21.00	uur	
in	het	Bospaviljoen	Het	Leesten,	
Hoenderloseweg	191	Ugchelen.	
Bezoekers	kunnen	tussen	19.00	
en	 21.00	 uur	 op	 elk	 moment	
binnenlopen. Aanmelden is niet 
nodig.

Meer	informatie
Op A1Oost.nl staat meer infor-
matie. Op rijkswaterstaatver-
keersinformatie.nl staat actuele 
verkeersinformatie. U kunt ook 
bellen met het gratis informa-
tienummer van Rijkswaterstaat 
op	0800-8002	van	maandag	tot	
en met vrijdag van 07.00 uur tot 
20.00	uur	en	in	het	weekend	en	
op feestdagen van 10.00 uur tot 
18.30	uur.		■

beeld mee. Dat vergoot de kans 
dat, wanneer jongeren al begin-
nen met alcohol drinken, ze dat 
pas op een latere leeftijd gaan 
doen en dat ze dan ook minder 
alcohol drinken.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem gerust con-
tact op met de beleidsadviseur 
jeugdgezondheidszorg bij  de 
gemeente Voorst, 
Dorien	Tarmastin:0571-27	92	95,	
d.tarmastin@voorst.nl    ■

Jongens	en	meisjes	die	 in	2022	
10 jaar oud worden, ontvangen 
in november een uitnodiging om 
de	HPV-vaccinatie	te	halen.	HPV	
is een zeer besmettelijk virus dat 
verschillende soorten kanker kan 
veroorzaken. De vaccinatie be-
schermt	tegen	6	soorten	kanker	
door	HPV.	

HPV-vaccinatie	voor	
meisjes én jongens
Meisjes	 worden	 al	 sinds	 2010	
gevaccineerd	 tegen	 HPV.	 Een	
HPV-infectie	 kan	 ook	 vormen	
van kanker veroorzaken bij man-
nen. Daarom is het belangrijk ook 
jongens te vaccineren, zodat zij 
ook beschermd zijn tegen kan-
ker	door	HPV.	Daarnaast	draagt	
vaccinatie bij aan de bescherming 
van	de	bevolking	tegen	HPV	en	
HPV-gerelateerde	 kanker:	 hoe	
meer mensen immuun zijn voor 
een infectie, hoe kleiner de kans 
is op verspreiding.

15	november	in	Twello
De	 HPV-vaccinatie	 wordt	 door	

GGD Noord- en Oost-Gelderland 
gegeven	op	dinsdag	15	november	
2022	van	10.00	tot	16.30	uur	in	
Sporthal	 Jachtlust,	 Jachtlustplein	
11	in	Twello.

Inhaalvaccinaties
Er	worden	ook	inhaalvaccinaties	
gegeven	voor	DTP,	BMR,	MenAC-
WY	en	andere	vaccinaties	uit	het	
Rijksvaccinatieprogramma. Voor 
kinderen onder de 18 jaar die een 
van deze vaccinaties gemist heb-
ben en deze alsnog willen halen: 
neem contact op met GGD Noord- 
en	Oost-Gelderland	via	088	443	
3100	(werkdagen	tussen	8.00	en	
12.00).	Er	worden	geen	corona-
vaccinaties gegeven. Voor meer 
informatie over coronavaccina-
ties: ga naar ggdnog.nl

Meer	informatie
Op rvp.nl/hpv staat meer infor-
matie	 over	 de	 HPV-vaccinatie.	
Vragen over vaccinaties? 
Ga naar
rijksvaccinatieprogramma.nl/vragen  
■


