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

 Informatie
Scan de QR-code met uw tablet of smartphone om direct bij de vergadering van 7 
of 8 november te komen. Hier vindt u de besluitenlijst en heeft u de mogelijkheid 
om de vergadering terug te kijken. Dit is ook via voorst.raadsinformatie.nl mogelijk 
door in de kalender op de gewenste datum te klikken.  

Scan de QR-code hiernaast om direct bij de raadsvergadering van 7 
november te komen.

Scan de QR-code hiernaast om direct bij de raadsvergadering van 8 
november te komen.

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	28	november		19.30	uur	 raadsvergadering	 gemeentehuis	Twello
■	 maandag	5	december		 19.30	uur	 ronde-tafelgesprekken	gemeentehuis	Twello
■	 maandag	19	december		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.

gemeenteraad 
Besluitenlijst	raadsvergadering 
7 november en doorlopend op 8 november
Besluiten
■	 Prioriteitennota	2023
■	 Meerjarenprogrammabegroting	2023-2026
■	 Motie	 ‘Wonen	moet	ook	met	1	of	2	kunnen’,	over	het	bouwen	voor	één-	en	

tweepersoonshuishoudens van D66
■	 Motie	‘Verhuizing	Klein	Twello	naar	Kulturhus’,	van	VVD-Liberaal2000,	PvdA-
GroenLinks,	CDA	en	VoortvArend	Voorst

■	 Motie	 ‘Zwemmen	geeft	energie’,	over	een	haalbaarheidsonderzoek	naar	een	
energie	positief	zwembad	van	CDA,	VVD-Liberaal2000,	PvdA-GroenLinks,	Voort-
vArend	Voorst	en	SGP

■	 Motie	‘Positieve	energie	en	Voorster	Visie’,	van	VVD-Liberaal2000,	PvdA-Groen-
Links,	CDA,	VoortvArend	Voorst	en	SGP

■	 Motie	‘Verduurzamen	doen	we	samen’,	over	het	wijk-	en	dorpsontwikkelfonds	
inzetten	voor	verduurzamen	areaal	sociale	woningen	van	VVD-Liberaal2000,	
VoortvArend	Voorst,	PvdA-GroenLinks	en	SGP

■	 Motie	‘Taal	voor	het	 leven’,	over	de	buitenschoolse	opvang	open	stellen	voor	
kinderen	van	statushouders	van	SGP	en	CDA

■	 Motie	 ‘Win,	win,	win’,	over	energiebesparing	en	de	fix-it	brigade	van	PvdA-
GroenLinks,	VoortvArend	Voorst,	VVD-Liberaal2000	en	CDA

■	 Motie	‘Gas	d’r	op’,	van	VoortvArend	Voorst,	PvdA-GroenLinks,	CDA,	VVD-Libe-
raal2000	en	Gemeente	Belangen

■	 Motie	 ‘Een	frisse	blik’,	over	een	jongerenraad	van	Voortvarend	Voorst,	VVD-
Liberaal2000,	PvdA-GroenLinks	en	CDA

■	 Motie	 ‘Begroting	 in	 één	 oogopslag’,	 van	 Gemeente	 Belangen,	 D66	 en	
PvdA-GroenLinks

Verworpen moties en amendement
■	 Amendement	‘Eerst	een	concreet	plan,	dan	het	budget’,	over	starten	met	een	
startnotitie	verkeerssituatie	kern	Twello	van	Gemeente	Belangen	en	D66

■	 Motie	‘Eerst	een	concreet	plan,	dan	het	budget’,	over	starten	met	een	startnotitie	
verkeerssituatie	kern	Twello	van	Gemeente	Belangen	en	D66

■	 Motie	‘Wij	blijven	niet	toekijken’,	over	de	realisatie	van	extra	sociale	woningen	
van	D66	en	Gemeente	Belangen

■	 Motie	‘Kerken	en	vluchtelingen’,	over	de	rol	van	kerken	en	religieuze	instellingen	
bij	opvang	vluchtelingen	van	SGP

■	 Motie	‘Noodfonds	bestaanszekerheid’,	van	Gemeente	Belangen,	SGP	en	D66
■	 Motie	‘Voorzichtigheid	werkt	ook	verlammend’,	over	behoedzaamheidsreserve	

van D66
■	 Motie	‘Mag	het	een	onsje	meer	zijn’,	over	het	verhogen	inkomensgrens	voor	ener-
gietoeslag	naar	130%	van	het	sociaal	minimum	van	D66	en	Gemeente	Belangen

■	 Motie	‘Onze	kwetsbare	inwoner	verdient	prioriteit’,	over	prioriteit	voor	gesprek-
ken met de kwetsbare doelgroep die niet-ambtshalve in aanmerking komt voor 
de	energietoeslag	in	het	kader	van	preventie	en	vroegsignalering	van	Gemeente	
Belangen,	D66	en	SGP

■	 Motie	‘Koudetoeslag	voor	(sport)verenigingen	en	sociaal	en/of	culturele	organi-
saties’,	van	D66	en	Gemeente	Belangen

■	 Motie	‘Veilig	op	weg	na	Ground	Zero’,	over	handhaving	rijden	onder	invloed	van	
alcohol	of	drugs	na	afloop	van	Ground	Zero	van	SGP

■	 Motie	‘Van	de	regen	uit	de	drup’,	over	een	overdekte	fietsenstalling	voor	gasten	
van VoortvArend Voorst

■	 Motie	‘Bestaand	beleid	is	verleden	tijd’,	over	het	uitvoeren	van	het	coalitieakkoord	
van D66

Inloopspreekuur werk & inkomen

Sinds	 woensdag	 2	 november	
2022	organiseert	de	gemeente	
Voorst iedere woensdag tussen 
9.00	uur	en	11.00	uur	een	 in-
loopspreekuur werk en inkomen. 
Tijdens	 dit	 spreekuur	 zijn	 een	
consulent werk en een consulent 
inkomen	aanwezig	om	uw	vragen	
te beantwoorden.

Voor wie is het inloopmoment?
Het inloopspreekuur is voor in-
woners van de gemeente Voorst 
die een vraag hebben op het 
gebied van werk en inkomen. 
Heeft u bijvoorbeeld een vraag 
over uw lopende bijstandsuit-
kering, de rechten, de plichten 
of de mogelijkheden? Of wilt u 

weten of u mogelijk recht heeft 
op	een	bijstandsuitkering?	Kom	
gerust naar het wekelijkse in-
loopspreekuur op woensdag in 
het	gemeentehuis.	Onze	consu-
lenten helpen u graag! 

Waar?
Tijdens het inloopspreekuur 

vindt	u	onze	consulenten	aan	
balie	 5	 op	 het	 inwonersplein	
in het gemeentehuis. Als de 
consulent al met een andere 
inwoner in gesprek is, kunt u 
wachten op het inwonersplein. 
Hier staat ook een automaat 
voor	een	kopje	koffie	of	thee.		■



voorstwijzervoorstwijzer
Bekendmakingen

Week	46:	16-11-2022

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	7	november	2022	tot	
en	met	vrijdag	11	november	2022.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Kerkstraat	35	in	Wilp Brocante	markt Melding	ontvangen BW-2022-0273

Hoflaan	in	Voorst Streetwise-ochtend	op	9-11-2022	van	10.30-12.00	uur Melding	ontvangen BW-2022-0276

Kneuterstraat	19	in	Wilp Sinterklaas	honden	speurtocht	op	27-11-2022 Melding	ontvangen BW-2022-0278

Bestemmingsplan	(beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Oudhuizerstraat	4	in	Klarenbeek Agrarische	bestemming	wijzigen	naar	woonbestemming Vastgesteld NL.IMRO.0285.20313-VS00

Omgevingsvergunning

Breestraat	28	in	Voorst Kappen	8	bomen Aanvraag ontvangen SXO-2022-0616

Buddezand	20	in	Wilp Bouwen	garage Vergunning verleend SXO-2022-0443

Dernhorstlaan 9 in Twello Kappen	beukenboom Vergunning verleend SXO-2022-0491

Dijkhofstraat 9 in Twello Realiseren inrit Aanvraag ontvangen SXO-2022-0617

Diverse locaties in de gemeente Voorst Kappen	meerdere	bomen Aanvraag ontvangen SXO-2022-0619

Dorpsstraat 36 in Terwolde Kappen	boom Vergunning verleend SXO-2022-0461

Dorpsstraat	75	in	Terwolde Kappen	2	bomen Vergunning verleend SXO-2022-0352

Enkweg	37	in	Voorst Bouwen	overkapping Aanvraag ontvangen SXO-2022-0615

Enkweg	56	in	Voorst Vervangen dak schuur Vergunning verleend SXO-2022-0485

Hermpjeskamp 3 in Terwolde Realiseren inrit Aanvraag ontvangen SXO-2022-0608

Hildestraat	20	in	Wilp Wijzigen	dakbedekking Aanvraag ontvangen SXO-2022-0614

IJsbaanweg	10	in	Twello Plaatsen	24	zonnepanelen	in	grondopstelling Aanvraag ontvangen SXO-2022-0602

IJsbaanweg	7	in	Twello Kappen	boom Vergunning verleend SXO-2022-0537

Kerklaan	12	in	Twello Verlengen	tijdelijke	huisvesting	(SXO-2017-0442) Vergunning	verleend	tot	7-7-2025 SXO-2022-0500

Molenallee	54	in	Wilp Kappen	boom Vergunning verleend SXO-2022-0515

Nieuwe	Veldjes	26A	in	Twello Uitbreiden woning en plaatsen dakopbouw Aanvraag ontvangen SXO-2022-0598

Noord	Emperweg	7	in	Voorst Plaatsen	22	zonnepanelen	in	grondopstelling Vergunning verleend SXO-2022-0493

Oud	Lochemseweg	40	in	Wilp Kappen	15	bomen Proceduretermijn verlengd SXO-2022-0469

Oudhuizerstraat	16	in	Klarenbeek Bouwen	schuur	(wijzigingsaanvraag	op	SXO-2019-
0975)

Vergunning	verleend	(revisie) SXO-2020-0565

Raccordement	130	in	Twello Kappen	boom Aanvraag ontvangen SXO-2022-0601

Rijksstraatweg	18	in	Twello Kappen	boom Vergunning verleend SXO-2022-0529

Rijksstraatweg	25	in	Wilp Kappen	boom Vergunning verleend SXO-2022-0504

Rijksstraatweg	5	in	Wilp Kappen	3	bomen Vergunning verleend SXO-2022-0576

Rijksstraatweg	89	in	Wilp Plaatsen	45	zonnepanelen	in	grondopstelling Aanvraag ontvangen SXO-2022-0605

Rijksweg	A1	-	kad.	perceel	R945	Voorst Realiseren geluidsbeperkende schanskorf Aanvraag ontvangen SXO-2022-0603

Rijksweg	A1	-	kad.	perceel	R972	Voorst Realiseren geluidsbeperkende schanskorf Aanvraag ontvangen SXO-2022-0604

Rozendaalseweg	6A	in	Terwolde Kappen	boom Aanvraag ontvangen SXO-2022-0609

Schubertstraat 48 in Twello Bouwen	veranda Vergunning verleend SXO-2022-0473

Vermeersweg 30 in Twello Uitbreiden woning Proceduretermijn verlengd SXO-2022-0507

Wilpsedijk	2	in	Wilp Kappen	boom Vergunning verleend SXO-2022-0185

Overig

Gemeente	Voorst Wet	open	overheid	(Woo)-verzoek	rapport	Bureau	
Lantschap

Besluit	genomen 155992

Sloopmelding

Enkweg	56	in	Voorst Verwijderen asbest uit varkensschuur Melding	ontvangen SXO-2022-0607
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Vervolgbijeenkomst	initiatiefrijke	inwoners	Twello	23	november

 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.

Molenallee	34A	in	Wilp Verwijderen asbest van garage en schuur Melding	ontvangen SXO-2022-0613

Parallelweg	1	in	Twello Verwijderen asbestplaten Melding	ontvangen SXO-2022-0610

Rozenhofstraat	8	in	Steenenkamer Verwijderen diverse asbesthoudende bronnen Melding	ontvangen SXO-2022-0606

Extra	spoedwerkzaamheden	A1

Vanaf	woensdag	16	november	tot	
en	met	maandagnacht	28	novem-
ber	2022	laat	Rijkswaterstaat	met	
spoed	 extra	 asfalteringswerk-
zaamheden	 uitvoeren	 aan	 de	
A1	rond	Apeldoorn.	Deze	werk-
zaamheden	die	op	korte	termijn	
en met een ongebruikelijk korte 
voorbereidingsperiode ingepland 
zijn	brengen	helaas	extra	hinder	
voor	het	verkeer	met	zich	mee.	
Toch	zijn	de	werkzaamheden	nu	
noodzakelijk	om	grotere,	onge-
plande verstoringen en eventuele 
onveilige situaties in het winter-
seizoen	te	voorkomen.	

Ernstige	verkeersoverlast	
en vertraging
De	 A-Wegen	 en	 N-wegen	 in	
Oost-Nederland	zijn	in	dusdani-
ge staat dat, als we er dit najaar 
niets aan doen, er de komende 
winter problemen gaan ontstaan. 
Rijkswaterstaat geeft aan er niet 
aan te ontkomen dat de voorge-
noemde	werkzaamheden	ernstige	
tot	zeer	ernstige	verkeersover-
last	veroorzaken.	Dit	 laatste	zal	
vooral tijdens de spits het geval 
zijn	en	op	een	aantal	wegvakken.	
Voor de weggebruiker kunnen 

de	vertragingstijden	flink	oplo-
pen	door	ontstane	filevorming	en	
extra	reistijd	door	het	volgen	van	
omleidingsroutes.

Werkzaamheden	
in de avond en nacht
De	 komende	 werkzaamheden	
op	de	A1	rond	Apeldoorn	vinden	
allen	in	de	avond/nacht	(20.00-
6.00	uur)	plaats	om	de	bovenge-
noemde	hinder	zoveel	als	moge-
lijk te beperken. In onderstaand 
overzicht	treft	u	de	datums,	tijden	
en locaties aan. De opgegeven tij-
den	zijn	indicatief	en	kunnen	nog	
wijzigen.
Kijk	op	rijkswaterstaat.nl/wegen/
verkeersinformatie voor de om-
leidingsroutes per fase. 

Fase	1	
1.	 Woensdagnacht	16-11-2022	
van	20.00	uur	tot	6.00	uur	

2.	 Donderdagnacht	17-11-2022	
van	20.00	uur	tot	6.00	uur	
Locatie

A1	Hoenderloo	-	knp	Beekbergen	
HRR	(hm	79,7	–	88,3)		
 
Fase	2	
3.	 Vrijdagnacht	18-11-2022	van	

20.00	uur	tot	6.00	uur	
4.	 Maandagnacht	 21-11-2022	
van	20.00	uur	tot	6.00	uur	

Locatie	
A1Knp	Beekbergen	–	Twello	HRR	
(hm	86,8	–	95,7)	
 
Fase 3 
5.	 Dinsdagnacht	 22-11-2022	
van	20.00	uur	tot	6.00	uur

6.	 Woensdagnacht	23-11-2022	
van	20.00	uur	tot	6.00	uur

7.	 Donderdagnacht	24-11-2022	
van	20.00	uur	tot	6.00	uur

Locatie
A1	Twello	–	knp	Beekbergen	HRL	
(hm	95,7	–	86,8)
 
Fase 4
8.	 Vrijdagnacht	25-11-2022	van	
20.00	uur	tot	6.00	uur

A1	Knp	Beekbergen	 –	Kootwijk	
HRL	(hm	88,3	–	69,2)

 
Fase	5
9. Maandagnacht	 28-11-
2022	van	20.00	uur	tot	6.00	uur
A1	m-baan	knp	Beekbergen	(Apel-
doorn-Zuid	naar	A1	Voorst)		■

Afgelopen voorjaar heeft de 
gemeente Voorst een leefbaar-
heidsonderzoek	uitgevoerd	onder	
de inwoners van Twello. Net voor 
de	zomer	presenteerde	de	ge-
meente tijdens een bijeenkomst 
in het gemeentehuis de onder-
zoeksresultaten.	 Verschillende	
inwoners	lieten	via	het	onderzoek	
weten	dat	zij	ideeën	hebben	voor	
hun buurt of wijk. Daarom orga-
niseert de gemeente een vervolg-
bijeenkomst in het gemeentehuis, 
H.W.	Iordensweg	17	in	Twello,	op	
woensdag	23	november	2022	van	
19.30	uur	tot	21.30	uur.	Inwoners	
van	Twello	zijn	hartelijk	welkom!
 
Programma 
Het programma van de bijeen-

komst start met een welkomst-
woord van wethouder Peter 
Wormskamp.	Daarna	gaan	we	in	
groepen in gesprek over het ne-
men van een initiatief voor Twello, 
en welke ondersteuning daarbij 
gewenst is. Tijdens het tweede 
deel van de avond is er een initia-
tievenmarkt.	Aanwezigen	kunnen	
in gesprek met de betrokkenen bij 
bestaande	initiatieven.	Ze	kunnen	
zich	aansluiten	of	naar	hun	erva-
ringen vragen. 

Aanmelden
Wilt	u	deelnemen	aan	de	bijeen-
komst?	Laat	dit	dan	uiterlijk	21	
november weten aan Chris Fren-
cken, coördinator maatschappe-
lijke initiatieven bij de gemeente 

Voorst: c.frencken@voorst.nl of 
0571-27	92	68.

Meer	informatie
Kijk	op	 
voorst.nl/leefbaarheidsonderzoektwello 
voor meer informatie over het 
leefbaarheidsonderzoek.		■

Informatieavond	Gemeentepolis	2023	
op	28	november
Goede	en	betaalbare	zorgverzekering	via	Salland-verzekeringen

Op	maandagavond	28	november	2022	organiseren	de	gemeente	Voorst	
en	Salland	Zorgverzekeringen	een	informatieavond,	van	18.00	uur	tot	
19.00	uur	en	van	19.30	uur	tot	20.30	uur,	in	het	gemeentehuis	in	Twello	
over	de	Gemeentepolis.	Met	de	Gemeentepolis	krijgen	 inwoners	met	
een	 inkomen	tot	125%	van	het	wettelijk	sociaal	minimum	goede	en	
betaalbare	zorg.

Gemeentepolis
Heeft	u	een	inkomen	tot	125%	van	het	wettelijk	sociaal	minimum	(bij-
standsnorm)?	Dan	kunt	u	gebruik	maken	van	de	Gemeentepolis.

Leefsituatie Leeftijd Netto-
inkomen
exclusief	
vakantiegeld

Alleenstaande en al-
leenstaande ouder met 
kinderen	tot	18	jaar

Van	21	tot	AOW-leeftijd 
 
Vanaf	AOW-leeftijd

€	1.308,-

€	1.455,-

Gehuwd/	samen-
wonend 

Van	21	tot	AOW-leeftijd 
 
Vanaf	AOW-leeftijd

€	1.869,-

€	1.972,-

De	Gemeentepolis	is	er	om	te	zorgen	voor	goede	en	betaalbare	zorg.	
De	gemeente	Voorst	biedt	pakketten	aan	van	zorgverzekeraar	Salland.	
Vanaf	16	november	tot	31	december	kunt	u	zich	via	gezondverzekerd.
nl	aanmelden	voor	de	Gemeentepolis	2023.	

Informatieavond	28	november
Wilt	u	eerst	meer	 informatie	over	de	Gemeentepolis?	Kom	dan	naar	
de	informatiebijeenkomst	op	28	november	in	het	gemeentehuis,	H.W.	
Iordensweg	17	in	Twello	(graag	melden	bij	de	balie).	Er	zijn	twee	bij-
eenkomsten	(met	dezelfde	informatie):
■	 Bijeenkomst	1:	18.00	uur	tot	19.00	uur
■	 Bijeenkomst	2:	19.30	uur	tot	20.30	uur

Tijdens de beide bijeenkomsten staat op de agenda:
■	 Voor	wie	is	de	Gemeentepolis	geschikt?
■	 Hoe	werkt	de	Gemeentepolis?
■	 Welk	pakket	is	het	meest	geschikt?
■	 Wat	zijn	de	kosten?
■ Vragen?

Aanmelden
Stuur	een	e-mail	met	uw	naam	en	het	tijdstip	van	de	bijeenkomst	(18.00	
uur	of	19.30	uur)	naar	werkeninkomen@voorst.nl	of	bel	0571-27	99	11	
en vraag naar team werk en inkomen om u aan te melden. 

Meer	informatie
Kunt	u	niet	bij	één	van	de	bijeenkomsten	aanwezig	zijn	op	28	november?	
Kijk	dan	op	gezondverzekerd.nl/voorst	of	stel	uw	vragen	telefonisch	
en	bel	met	Salland	Gemeentepolis	0570-68	74	90,	of	bel	de	gemeente	
Voorst	0571-27	99	11	en	vraag	naar	team	werk	en	inkomen.		■



voorstwijzervoorstwijzer
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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. 

Stook Veilig of Stook Niet
verwarm	uw	huis	veilig	en	gezond

De kosten van gas en elektrici-
teit	zijn	de	laatste	maanden	flink	
gestegen.	Daarom	zoeken	veel	
huishoudens naar andere, goed-
kopere manieren om het huis te 
verwarmen. Dat is begrijpelijk. 
Maar	hier	kleven	ook	risico's	aan.	
Hoe	er	ook	gestookt	wordt,	zet	
(brand)veiligheid	 in	huis	en	uw	
eigen	gezondheid	op	één!

Van	gezelligheidsstoker	
naar haardhoutstoker
In	veel	huizen	 in	onze	regio	 is	
een houtkachel met schoorsteen 
aanwezig.	De	houtkachel	brand-
de	vooral	voor	de	gezelligheid.	
Nu gebruiken bewoners de hout-
kachel ook als alternatief voor de 
centrale verwarming.
Tips	voor	het	veilig	en	gezond	
branden met een houtkachel:
■	 Gebruik	droog	hout.
■ Steek het hout volgens de 

Ouderavond	‘Scherm	de	baas’	op	28	november

Ouders van nu hebben regelma-
tig vragen over het beeldscherm-
gebruik	van	hun	kinderen.	 ‘Hoe	
maak	ik	goede	afspraken?’,	‘Wan-
neer	 is	gamen	nog	gezond?’	en	
‘Hoeveel	schermtijd	is	normaal?’.	
Daarom organiseert Tactus in 
samenwerking met de gemeente 
Voorst een ouderavond over het 
opvoeden van pubers en hun 
schermgebruik. Hoe gaat u als 
opvoeder om met schermgebruik, 
en	zijn	jullie	als	gezin	‘Scherm	de	
Baas’?

Interactieve avond
over gamen, social media 
en opvoeden
Op	28	november	om	19.30	uur	
zijn	alle	ouders	met	kinderen	in	
groep 8 van de basisschool of in 
de onderbouw van het voortge-
zet	onderwijs	(en	andere	belang-
stellenden)	hartelijk	welkom	om	
deel te nemen aan de interactie-

ve	ouderavond	‘Scherm	de	Baas’.	
De locatie van de avond is de aula 
van	Zone	College	in	Twello.	In	sa-
menwerking met Helder Theater 
krijgen ouders een ludiek kijkje in 
de wereld van de opvoeding van 
pubers en het schermgebruik. 

Herkenbare 
opvoeddilemma’s
Door herkenbare opvoeddil-
lema’s	uit	 te	spelen	 laat	Helder	
Theater	zien	dat	ouders	niet	al-
leen staan in dit soort situaties. 
Tussendoor geeft een medewer-
ker van Tactus informatie over 
beeldschermgebruik	en	tips.	Er	
is voldoende gelegenheid om 
vragen te stellen. 

Aanmelden
Aanmelden kan via 
www.tactus.nl/agenda of stuur 
een e-mail naar 
schermdebaas@tactus.nl  ■

Zwitserse	Stookmethode	aan.
■	 Laat	de	kachel	minimaal	1x	

per jaar vegen.
■	 Zorg	voor	een	CO2-	en	rook-

melder in de ruimte waar u 
stookt.

■ Ventileer voldoende.

Nieuwe vormen van ver-
warming
Een	van	de	trends	op	het	gebied	
van het verwarmen van een wo-
ning is momenteel het stoken 
met	 een	 zogenaamde	 ‘potka-
chel’.	Dit	is	een	kachel	gemaakt	
met	een	terracottapot	en	waxi-
nelichtjes. Ons advies: doe dit 
niet!
Het huis wordt sowieso niet war-
mer door het stoken met een 
‘potkachel’	 en	 het	 brengt	 de	
volgende	risico’s	met	zich	mee:
■	 Brand	in	huis:	doordat	het	vet	
van	het	waxinelichtje	in	brand	

kan vliegen.
■	 Slecht	 voor	 de	 gezondheid	
doordat	er	3	tot	5	keer	meer	
koolmonoxide	en	fijnstof	vrij-
komt	als	wanneer	u	een	waxi-
nelichtje vrij laat branden.

Scan de QR-code met uw mo-
biele telefoon of tablet om de 
video	van	Brandweer	Noord-	en	
Oost-Gelderland	over	het	stoken	
met een potkachel te bekijken. 
Kijk	op	brandweer.nl	voor	meer	
informatie.  ■


