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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Openbare raadsvergadering donderdag 10 februari 19.30 uur
Installatie burgemeester

Op donderdag 10 februari 2022 installeert de Commissaris van de Koning, John Berends, tijdens een buiten-
gewone raadsvergadering Paula Jorritsma – Verkade als burgemeester van de gemeente Voorst. Daarna zijn er 
verschillende toespraken. De locoburgemeester overhandigt de ambtsketen en de plaatsvervangend voorzitter 

van de raad overhandigt de voorzittershamer van de raadsvergaderingen.
Deze fysieke raadsvergadering is alleen toegankelijk voor genodigden. 
Op https://voorst.raadsinformatie.nl  kunt u deze raadsvergadering live meekijken. Selecteer 
de gewenste vergadering en klik daarna op ‘live’. Later terugkijken kan ook. Na enkele werk-
dagen is de vergadering bewerkt en is het ook mogelijk om op een spreker te selecteren. De 
QR-code leidt uw smartphone en tablet direct naar de vergadering.

Raadsvergadering 31 januari
Op maandag 31 januari heeft de gemeenteraad digitaal vergaderd.
Via https://voorst.raadsinformatie.nl  kunt u de videotulen van deze vergadering terugkijken in het raadsinfor-
matiesysteem Politiek Portaal. Klik hiervoor in de kalender 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 
e-mail of brief sturen aan de raad: raad@voorst.nl ,  Postbus 9000, 7390 HA Twello. 
Twitter: @RaadVoorst. 

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 https://voorst.raadsinformatie.nl  kunt u de digitale 
vergaderingen live volgen (beeld + geluid). Selecteer in de kalender de vergadering van uw keuze en klik daarna 
op ‘live’. 
	donderdag 10 februari   19.30 uur raadsvergadering [alleen genodigden]
	maandag 21 februari    ronde-tafelgesprekken
	dinsdag 22 februari    ronde-tafelgesprekken
	maandag 7 maart   19.30 uur raadsvergadering
 
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. 

	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

Scan de QR-code met uw tablet of smartphone voor meer informatie over de raadsleden.

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

Het aanslagbiljet is onderweg

Het aanslagbiljet gemeentebelas-
tingen is naar u onderweg, of u 
heeft deze al ontvangen. Heeft u 
vragen over de WOZ-waarde? Of 
bent u het niet eens met de vastge-
stelde WOZ-waarde van uw woning 
of bedrijfspand? Neem contact op 
met het Tribuut belastingcentrum 
055-580 22 22. Het is belangrijk 
dat uw WOZ-waarde klopt. Daar-
om kijkt een taxateur graag met u 
mee om de WOZ-waarde, als dat 
nodig is, aan te passen. Dit kost u 
niets. U kunt ook met andere vra-
gen over de gemeentebelasting 
bellen met Tribuut. 

Belafspraak met een 
taxateur over WOZ-waarde
Wilt u graag samen met de taxa-
teur naar uw WOZ-waarde kijken? 
Bel dan naar Tribuut belastingcen-
trum om een belafspraak met een 

taxateur te plannen. Let op: u kunt 
tot vijf weken ná dagtekening van 
uw aanslagbiljet een belafspraak 
maken. De datum van de dagte-
kening vindt u aan de rechterzijde 
van het aanslagbiljet.

Contact 
Kijk op tribuut.nl voor meer in-
formatie over de gemeentebelas-
ting. U kunt Tribuut bereiken van 
maandag tot en met donderdag 
van 08.30 uur tot 17.00 uur en 
op vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 
uur via: 055-580 22 22. ■

Verkeersonderzoek met camera’s in Twello

Verkeerskundig adviesbureau Bo-
noTraffics voert in opdracht van 
de Gemeente Voorst een verkeers-
veiligheidsonderzoek uit. De twee 
onderzoeklocaties zijn de H.W. Ior-
densweg bij basisschool De Win-
gerd en het fietspad nabij brede 
school De Fliert, beide in Twello. 

Tijdens het onderzoek brengen 
wij, op de genoemde locaties, al 
het verkeer in beeld met behulp 
van camera’s. De camera’s zijn in 

werking van maandag 14 febru-
ari tot en met vrijdag 18 februari 
2022. De camerabeelden gebrui-
ken wij om verkeerssituaties te 
observeren en te analyseren. We 
registreren geen kentekens of an-
dere persoonsgegevens. Alle ca-
merabeelden worden na afronding 
van het onderzoek vernietigd. 
Neem gerust contact op met de 
gemeente als u vragen heeft over 
dit onderzoek: Jelle Koopman via 
0571-27 93 94. ■

Eénrichting looproute op de weekmarkt

Tijdens de vrijdagmarkt in 
Twello moeten bezoekers 
zich aan de éénrichting loop-
route houden. Deze looprich-
ting staat met bewegwijzering 
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 geslo-
ten 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 zakdoek-

jes, en nies in uw 
 elleboog.  ■
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Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening
Bekendijk 11 in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend

25/01/22
Z-21-13176_2022-04981

Marktplein 26 in Twello Wijziging tenaamstelling ontheffing voor inrichten en exploiteren terras Besluit Z-22-00827_2022-04789

Anterieure overeenkomst
Middendijk 26 in Nijbroek Zakelijke omschrijving exploitatieovereenkomst functieverandering 

agrarische percelen
Overeenkomst gesloten Z-21-02402_2022-02478

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Rijksweg A1 Opnemen maatregelen Tracébesluit voor verbreding A1 in een nieuw 

bestemmingsplan, met enkele ondergeschikte aanpassingen
Vastgesteld (gewijzigd) NL.IMRO.0285.20292-VS00

Omgevingsvergunning
Achter de Molen 12 in Klarenbeek Uitbreiden huisartsenpraktijk Vergunning verleend SXO-2021-0683
Beethovenlaan 29 in Twello Verbouwen woning en moderniseren gevels Aanvraag ontvangen SXO-2022-0057
Bloemenksweg 35 in Voorst Afwijken bestemmingplan voor gebruik Vergunning verleend tot 

01/02/23
SXO-2021-0725

Broekstraat 40 in Klarenbeek Uitbreiden woning Aanvraag ontvangen SXO-2022-0046
Deventerweg 26 in Voorst Tijdelijk afwijken bestemming Vergunning verleend tot 

02/02/27
SXO-2021-0741

Enkweg 3 in Voorst Verzetten lantaarnpaal en verbreden oprit Aanvraag ontvangen SXO-2022-0055
Hoofdweg 86 in Klarenbeek Uitbreiden supermarkt Vergunning verleend SXO-2021-0745
Kervelstraat 43 in Voorst Bouwen vrijstaande woning Vergunning verleend SXO-2021-0665
Kuiperstraat 9 in Terwolde Plaatsen eierverkoophuisje Vergunning verleend SXO-2022-0016
Molenweg 31 in Terwolde Uitbreiden veldschuur Aanvraag ontvangen SXO-2022-0052
N345 Zutphenseweg in Klarenbeek 
595R Voorst/Sluinerweg in Klarenbeek 
594R Voorst

Kappen 16 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2022-0042

Polveensweg 19 in Klarenbeek Kappen 1 acacia Aanvraag ontvangen SXO-2022-0051
Recreatiegebied Bussloo - kad. perceel 
A2021 Voorst

Herstellen oeverbeschoeiing Aanvraag ontvangen SXO-2022-0065

Scholtenshoek 6 in Twello Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2022-0056
Stationsstraat 19A in Twello Aanbouwen 2 bedrijfsunits Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0727
Sweelinckstraat 14 in Twello Plaatsen dakkapel Aanvraag ontvangen SXO-2022-0066
Tienmorgen 3 in Wilp Aanleggen inrit Vergunning verleend SXO-2021-0389
Twelloseweg 52 in Terwolde Verbouwen woning Vergunning verleend SXO-2021-0722
Veluwsedijk 21A in Nijbroek Plaatsen zonnepanelen in veldopstelling Aanvraag ontvangen SXO-2022-0045
Wijkseweg 7 in Terwolde Realiseren verkooppunt voor vloeibare motorbrandstoffen Vergunning ingetrokken SXO-2021-0358
Zutphenseweg 2 in Klarenbeek Plaatsen elektra inkoopstation en trafo Aanvraag ontvangen SXO-2022-0053
Sloopmelding
Blankenhuisweg 1 in Wilp Verwijderen asbesthoudende materialen Melding ontvangen SXO-2022-0058
Mozartstraat 237 in Twello Verwijderen asbesthoudende toepassingen uit woning Melding ontvangen SXO-2022-0054
Rijksstraatweg 126A in Twello Verwijderen asbest dakbeschot woning en asbest dakbedekking schuur Melding ontvangen SXO-2022-0060
Wellenbergweg 3 in Voorst Verwijderen asbesthoudende onderdelen en slopen van onderdelen 

voor restauratie
Melding ontvangen SXO-2022-0031

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 31 januari 2022 tot en 
met vrijdag 4 februari 2022.

Bekendmakingen

Week 6: 5-2-2022

 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.
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Vooruitboeren in Voorst

Het regeerakkoord toont een grote 
ambitie voor de klimaat- en land-
bouwtransitie. Wordt het voor boe-
ren innoveren, extensiveren, ver-
plaatsen of stoppen? Tijd voor een 
gesprek met de boer zelf, aan de 
eigen keukentafel, 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 hiervan 
vinden. Lucie van Maanen, bijvoor-
beeld. Lucie is samen met haar man 
Jan eigenaar van een melkveebedrijf 
in Terwolde. 

Koeien melken op vruchtbare grond, 
dat wilde de familie Van Maanen uit 
Barneveld graag. In de Gelderse Val-
lei was er door de stadsuitbreiding 
geen ruimte meer voor hun var-
kens- en pluimveebedrijf. Ruimte 
om koeien op goede grond te hou-
den, dat leek de familie van Maanen 
een toekomst met perspectief. In 
1993 vonden ze hun nieuwe boer-
derij in Terwolde. Een eeuwenoude 
plek in de buurt van de IJssel. En 
met voldoende ruimte op de vrucht-
bare rivierklei. De ouders van Jan 
verhuisden ook mee. Op Hoeve De 
Wellinkhof groeien de vier kinderen 
van de familie van Maanen op. Zoon 
William denkt serieus na over het 
overnemen van de boerderij.

De samenwerking met de gemeen-
te Voorst is goed, vertelt Lucie van 
Maanen. “Het is altijd beter el-
kaar te kennen en de weg te we-
ten naar de mensen die je vooruit 
kunnen helpen. We gaan dan ook 
zeker meedoen aan een keuken-
tafelgesprek met een agrarisch 
coach, zoals de gemeente dat gaat 
organiseren.”

Lucie zet in op verbinding met de 
samenleving: “Het is jammer dat wij 
in ons land als boeren minder gezien 
en gewaardeerd worden. Terwijl we 
zulk goed, vers, gezond en betaal-
baar voedsel maken. In de schijf van 
vijf horen zuivel en vlees echt thuis. 
Er zitten belangrijke bouwstoffen in. 
Vroeger had iedereen wel een boer 
in de familie of kennissenkring. 
Met een kleiner aantal boeren en 
een meer gesloten bedrijfsvoering 
hebben we minder contact met de 
markt en de consumenten. Dat vind 
ik spijtig. Je wilt als boer graag in 
gesprek met mensen over wat je doet 
en waarom. Een beetje waardering 
en begrip heb je ook nodig. Net als 
in de hele samenleving werken wij 
ook steeds meer op het eilandje van 
het eigen bedrijf. Daarom zijn wij lid 
geworden van ‘IJsselvallei Boert en 
Eet Bewust’ (IJBEB), een netwerk van 
boeren in onze regio die de verbin-
ding met de samenleving en burgers 
opzoekt. Wij spannen ons in voor een 
duurzame bedrijfsvoering en orga-
niseren activiteiten op onze boer-
derijen. Zoals een leuke fietsroute 
met iets lekkers voor onderweg, iets 
dat we zelf produceren. Het zijn klei-
ne, maar erg populaire, activiteiten 
waarmee je toch de gesprekken over 
voedselproductie op gang helpt. We 
zijn nu met een groep van 37 boeren 
en tuinders. De verbinding met de 
samenleving is leuk, maar ook het 
feit dat we als groep boeren samen 
kunnen optrekken”.

Een andere manier om voedsel dich-
ter bij de consument te brengen is 
educatie op de boerderij. Lucie: “Ik 
ben educatieboerin geworden en 
aangesloten bij een netwerk in onze 
regio: ‘Boerenwijs’. Ik heb een trai-
ning gevolgd in ‘belevend leren’, 
ons bedrijf is veilig ingericht en ik 
heb een BHV-training gedaan. We 
doen er alles aan om schoolkinde-
ren en andere groepen te ontvangen 
en hen kennis te laten maken met 
ons bedrijf, ons landschap en de 
dieren. Daar begint de waardering 
voor voedsel uit de buurt. Net als 

natuureducatie is voedseleducatie 
belangrijk, zeker nu we steeds on-
gezonder eten en leven. Gemeente 
Voorst steunt ons in ons werk met 
Boerenwijs, daar zijn we blij mee!”

Jan van Maanen vult aan: “Als je 
niets doet gebeurt er ook niets. 
Het nieuwe coalitieakkoord heeft 
grote ambities. De uitdagingen zijn 
groot, ook voor ons als boeren. Het 
is goed te weten wat onze speel-
ruimte is. Daarom is een gesprek 
met een agrarisch coach prima. Het 
levert altijd iets op. We moeten als 
boeren met alle betrokken partijen 
naar een toekomst met perspectief. 
Dat een gemeente mee wil denken 
met ons als ondernemers, dat vind 
ik belangrijk”. 
Het mestvraagstuk is lastig vertelt 
Jan: “Wij zijn afhankelijk van de mest-
wetgeving uit Den Haag en Brussel, 
en die is steeds onzeker. Dat onze 
bodem te veel stikstof zou bevatten 
is nog steeds niet goed onderbouwd. 
Onze koestal hebben wij gebouwd 
volgens de normen van Maatlat 
Duurzame Veehouderij. Het is een 
stal met lagere milieubelasting, en 
maatregelen voor diergezondheid en 
dierwelzijn. Nu wordt de norm weer 
bijgesteld. De wetgeving gaat sneller 
dan dat boeren hierop kunnen aan-
passen. Op een gegeven moment is 
dan de rek eruit. We zijn onderne-
mers en we willen weten waar we aan 
toe zijn. Je investeert voor de lange 
termijn. Innovatie kost veel geld en 
dat moet je terug kunnen verdienen. 
In de verhouding landbouw en natuur 
moeten we de juiste balans zoeken 
en niet te ver doorslaan. Weidevol-
gels zitten op boerengrond, daar zit 
leven in de bodem. En nergens in de 
wereld kun je zo goed voedsel ver-
bouwen als hier”. 

Jan en Lucie willen graag meer be-
tekenen op het gebied van duur-
zame energie: “Ik heb naar een 
kleine windmolen van zo’n 15 
meter hoog gekeken. Maar dat kan 
nog niet uit. Zo’n molen is mooi in 
te passen in het landschap. Voor 
grote molens is er te veel weer-
stand. Een punt van zorg is dat het 
steeds droger wordt en daar moe-
ten we als boeren ook op inspelen. 
Dat doen we in deze regio samen 
met het waterschap door water te 
bufferen. Al met al denk ik dat we 
genoeg onderwerpen hebben voor 
een keukentafelgesprek!”

Informatie over de keukentafelge-
sprekken: www.voorst.nl/keukenta-
felgesprekken  ■

Warmetruiendag op vrijdag 11 februari 

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Elk jaar gaan we met het Kli-
maatverbond Nederland ener-
gieverspilling te lijf. Dit doen 
we met de grootste klimaatactie 
van Nederland: de Warmetrui-
endag! Samen bieden we een 
feest van klimaatoplossingen 
voor iedereen. Zet 'm alvast in 
uw agenda: dit jaar vieren we 
op vrijdag 11 februari 2022 al-
weer de 16e Warmetruiendag. 

Een extra warme trui.
Meedoen is simpel: zet de ver-
warming lager, trek een extra 
warme trui aan en bespaar 6% 
energie en CO2 per graad. Als 

heel Nederland op 1 dag 1 graad 
lager stookt, besparen we 6,3 
miljoen kilo CO2. Doen we dat 
een heel stookseizoen lang, dan 
besparen we samen maar liefst 1 
megaton CO2.
 
Fotowedstrijd: 
Diegene die de leukste, gek-
ste of mooiste foto in stuurt 
maakt kans op één van de Dop-
per Thermosflessen. Zet uzelf of 
een ander, of sta samen, in the 
picture met uw warme trui(en) 
aan. Vergeet niet de thermo-
staat iets lager te zetten! Stuur 
uw foto (eventueel met goed 
verhaal) uiterlijk 16 februari naar  
duurzaam@voorst.nl o.v.v.
Warmetruiendag.

Meedoen als bedrijf/
organisatie?
Kijk op www.warmetruiendag.nl/
doe-mee/businesscase en tel 
uit uw winst. Met de business-
case heeft u inzicht in 3 soorten 
winst, specifiek voor uw bedrijf: 
de maatschappelijke, de financi-
ele en de klimaatwinst. ■ 
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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

Gratis hulp van OV-ambassadeurs 

De provincies Gelderland, Fle-
voland en Overijssel vinden het 
belangrijk dat iedereen veilig en 
gemakkelijk met het openbaar 
vervoer kan reizen. Daarom ge-
ven de OV-ambassadeurs (55+ 
vrijwilligers) gratis uitleg aan leef-
tijdsgenoten over het reizen met 
de trein en de bus. 

Telefonisch spreekuur
Bent u 55+ en heeft u vra-
gen over het openbaar ver-
voer? Maak dan gebruik van het 
telefonisch spreekuur en bel  
038 – 303 70 10. De telefonische 
spreekuren zijn op maandag tot 
en met vrijdag van 10.00 uur tot 
12.00 uur, dinsdag en donderdag 
van 13.30 uur tot 15.00 uur en 
maandag en woensdag van 18.30 
uur tot 20.00 uur 

Reizen met het OV 
Heeft u al een tijdje niet meer 
met van het openbaar vervoer 
gebruik gemaakt? Of gaat u voor 
de eerste keer met het openbaar 
vervoer reizen? Neem dan deel 
aan de interactieve online infor-
matiebijeenkomst op woensdag 

16 februari 2022 of dinsdag 
15 maart 2022. De informatie-
bijeenkomst begint om 13.30 
uur en duurt maximaal een uur.

Online 
informatiebijeenkomst
Via een onlineverbinding legt een 
OV-ambassadeur, aan een klein 
groepje deelnemers, stapsgewijs uit 
hoe u een OV-chipkaart aanvraagt en 
hoe u de OV-chipkaart in het open-
baar vervoer gebruikt.
Deelnemers hebben een telefoon, 
tablet of computer nodig, met ca-
mera en microfoon. Na aanmelding 
via e-mail 
ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl
of telefonisch via 038– 45 40 130 
ontvangen deelnemers een inlog-
code. Na deze bijeenkomst bestaat 
de mogelijkheid om een afspraak 
te maken met de OV-ambassadeur 
voor uitleg op het station, en het 
maken van een proefreisje onder 
begeleiding. Deelname is gratis. 
De deelnemer betaalt alleen zijn 
reiskosten. 

Meer informatie: 
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur   ■


