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GEMEENTENIEUWS
17 OKTOBER 2018

OP ZOEK NAAR GEZINNEN MET EEN 
PLEKJE VRIJ AAN HUN KEUKENTAFEL

In Apeldoorn zijn verschillende gezinshuizen, steun- en pleeggezinnen waar kinderen uit een ander gezin worden opge-
vangen om hen de veilige haven, liefde en aandacht te geven die zij nodig hebben.

Er zijn nog meer gezinnen nodig, daarom organiseert de gemeente maandagavond 12 november een informatiebijeen-
komst voor potentiële ‘bonusouders’. Op deze avond vertellen pleeg-, steun- en gezinshuisouders over hun ervaringen. 
De bijeenkomst vindt plaats in Het Vierhuis van ’s Heerenloo aan de Laan van Groot Schuylenburg 91. Inloop is vanaf 
19.30 uur. Aanmelden kan door een e-mail naar inhuis@apeldoorn.nl te sturen. Vermeld in uw mail in welke gezinsvorm 
u geïnteresseerd bent (steungezin, pleeggezin of gezinshuis). Kijk voor meer informatie op www.apeldoorn.nl/inhuis. 

   Gemeenteraad

U vindt de volledige agenda op
www.apeldoorn.nl/gemeenteraad

donderdag 18 oktober 2018

18.30 uur
- PlusOV 

19.00 uur
-  Zienswijze van het college van 

B&W op de agenda Cleantech 
Regio 2019-2023

20.00 uur 
Pauze

20.15 uur
De raad bespreekt de Meerjaren-
ProgrammaBegroting (MPB)
De bespreking is opgedeeld in 
drie clusters (in drie vergader-
zalen):
1. Onderwijs, Breedte- en top-
sportevenementen, Strategie, 
Wijkzaken, Publieke dienstver-
lening, ICT en facilitaire zaken, 
Vastgoed, Communicatie
2. Recreatie en toerisme, Natuur 
en dierenwelzijn, Energietran-
sitie, Afval en milieu, Erfgoed, 
Citymarketing
3. Financiën, Kunst en cultuur, 
Openbare orde & veiligheid, 
Lobby en internationale zaken, 
Kabinetszaken, Thor & handha-
ving, Wettelijk deel burgerzaken, 
Personeel en organisatie, Plan-
ning & control

21.15 uur
Pauze

21.30 uur
De raad gaat verder met de 
bespreking van de Meerjaren-
ProgrammaBegroting (MPB)
De bespreking is opgedeeld in 
drie clusters (in drie vergader-
zalen):
1.  Ruimtelijke ordening, Econo-

mische zaken & acquisitie, 
Evenementen, Stedendriehoek 
/ cleantech, 
Grondzaken, Wonen

2.  WMO, Activering en inkomen, 
Jeugd, Volksgezondheid

3.  Openbare ruimte, Mobiliteit, 
Luchtvaartzaken

22.30 uur
Einde

Kom naar het stadhuis (Marktplein 1)
of bekijk de vergadering via 
www.apeldoorn.nl/gemeenteraad

KINDEREN ONTHULLEN KLIMAAT-
BOODSCHAP OP MARKTPLEIN
De Raad van Kinderen van Water-
schap Vallei en Veluwe heeft meege-
dacht over de vraag hoe het Water-
schap de regio kan helpen omgaan 
met de gevolgen van klimaatveran-
dering. Op de Dag van de Duurzaam-
heid, woensdag 10 oktober, hebben 

de kinderen op het Marktplein van 
Apeldoorn een belangrijke bood-
schap onthuld over het tegengaan 
van klimaatverandering. Benieuwd 
wat er staat? De boodschap is te le-
zen als het nat wordt: loop dus op 
een regenachtige dag even langs.  

 Commissie
 Ruimtelijke Kwaliteit

Om de week publiceert de 
gemeente op deze pagina de 
agenda voor de (Sub)commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit. Voor meer 
informatie over deze commissies 
verwijzen wij u naar 
www.apeldoorn.nl/actualiteit.

Agenda 18 oktober 2018,
Tot 2021 Molenstraat-
Centrum 1, zaal Hanging 
around (ingang gebouw aan de 
achterzijde) 7311 XG Apeldoorn

Bespreking plannen in 
vooroverleg

10.30 uur - 11.10 uur
Bespreking beeldkwaliteitsplan 
ontwikkelingslocatie ’De Win-
gerd’ gebied de Wellen

11.15 uur -11.30 uur
Bespreking verzoek om wijziging 
monumentale status Woldhuis 
26

Bespreking plannen in 
vooroverleg Wabo

11.30 uur - 11.50 uur
De Veldekster, plan voor de 
bouw van 8 woningen en ver-
bouw boerderij en voormalig 
wasserijcomplex 

11.50 uur – 12.10 uur
Koperweg, Metaalbuurt, plan 
voor het bouwen van 20 wonin-
gen tegenover het Westenen-
kerpark

12.10 uur – 12.30 uur 
Tienwoningenweg 1-3, plan voor 
het bouwen van twee energie-
neutrale woningen

De rayonarchitect van de Com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit houdt 
iedere dinsdag zitting in een open-
bare vergadering in het stadhuis. 
Voor nadere informatie kunt u 
terecht bij de heer Goedhart, 
coördinator ruimtelijke kwaliteit, 
tel. 14 055. Raadpleegt u voor 
wijzigingen in de agenda 
www.apeldoorn.nl/agenda-crk. Foto: Rob Voss

HOOGVLIEGERVERKIEZING OP HET VMBO
Op het vmbo is vakmanschap in 
overvloed. Met de campagne ‘Trots 
op vmbo’ laten de Apeldoornse 
vmbo-scholen zien dat ze trots zijn op 
dit talent. Als onderdeel van de cam-
pagne staat deze maand de verkiezing 
van de hoogvlieger op de agenda. En u 
mag meestemmen.

Er zijn negen hoogvliegers genomi-
neerd voor de verkiezing. Het gaat om 
studenten die zich op school, op hun 
stageplek of op een andere manier 
bewezen hebben als echte toppers. 
Via www.trotsopvmbo.nl kunt u tot en 
met 28 oktober uw stem op een van 
de hoogvliegers uitbrengen. De hoog-

vliegers met de meeste stemmen doen 
op 15 november mee aan de fi nale van 
‘Trots op vmbo’. De winnaar, de Hoog-
vlieger van het Jaar, wordt de ambas-
sadeur en daarmee hét gezicht van 
het vmbo in de regio.

Positief imago
De campagne ‘Trots op vmbo’ is 
een samenwerking van Edison Col-
lege, Sprengeloo, Veluws College 
Cortenbosch en gemeente Apeldoorn. 
De campagne is bedoeld om het imago 
van het vmbo een positieve boost te 
geven: iedereen mag weten dat deze 
scholen vakmensen afl everen die meer 
dan nodig zijn in onze maatschappij.

MR. V. HASSELTLAAN 
ONDER HANDEN 
GENOMEN
Deze week worden de wegwerk-
zaamheden aan de Generaal van 
Heutszlaan afgerond en vanaf vrij-
dag 19 oktober is de weg weer open 
voor al het verkeer. Hierna gaat 
aannemer Roelofs verder met het 
Emmaplein en omgeving. Er wordt 
al volop gewerkt in de Prinsen-
laan en de nieuwe aansluiting op 
de vijver is gerealiseerd. Vanaf 22 
oktober verplaatsen de werkzaam-
heden zich naar Mr. v. Hasseltlaan – 
Frisolaan. 

Parkeerverbod Frisolaan
Tijdens de werkzaamheden aan 
de Mr. v. Hasseltlaan kan er niet 
geparkeerd worden voor CSO 
de Prinsenhof. Voor de taxibus-
sen is ter hoogte van de kruising 
Frisolaan – Mr. v. Hasseltlaan een 
plek gecreëerd waar het schoolver-
voer kan parkeren. Voor al het overi-
ge verkeer geldt vanaf 12 november 
op deze plek een parkeerverbod op 
werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 
uur.

Buslijn 10
Buslijn 10 (Station – Kerschoten) 
zal tijdens de werkzaamheden van 
22 oktober t/m 21 december een 
aangepaste route rijden. Hiermee 
komen in deze periode de bushalten 
aan de Wilhelminapark en het Em-
maplein te vervallen. Tijdelijk kunt u 
gebruik maken van de nieuwe bus-
halte nabij het Wilhelminapark. 

Meer weten over de werkzaamheden 
in de Parken? Kijk op 
www.apeldoorn.nl/werkzaamheden. 

DE BLADKORVEN 
STAAN ER WEER
Op verschillende locaties in Apel-
doorn zijn er weer bladkorven ge-
plaatst. De korven zijn alleen voor 
blad en mogen niet gebruikt worden 
voor ander tuinafval. Het bladafval 
mag natuurlijk ook in de groene con-
tainer. Deze wordt gratis geleegd. In 
november gaan medewerkers van de 
gemeente weer op pad om het blad 
te verwijderen en de overlast van 
blad te beperken. Wilt u weten waar 
bij u in de buurt een bladkorf staat? 
Kijk dan op 
www.apeldoorn.nl/bladafval. 

VOLG DE GEMEENTE 
VIA SOCIAL MEDIA
Wist u dat u de gemeente ook kunt 
volgen op social media? Via Facebook 
en Twitter houden we u op de hoog-
te van nieuws en activiteiten, zoals 
bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden. 
Het nieuws ontvangt u het snelst via 
social media. Dus volg ons nu via www.
facebook.com/gemeenteapeldoorn 
en www.twitter.com/gem_apeldoorn.



LANTAARNPAAL 
DEFECT? MELD HET 
BIJ DE BUITENLIJN
Werkt u mee aan een schone en 
veilige woonomgeving? Laat de 
gemeente weten als iets schoonge-
maakt, opgeruimd of hersteld moet 
worden. Ligt er bijvoorbeeld een 
stoeptegel los in uw straat, werkt 
een lantaarnpaal niet goed of is er 
iets vernield? Er zijn verschillende 
manieren hoe u dit de gemeen-
te Apeldoorn kunt laten weten. 
U kunt een melding maken via 
www.apeldoorn.nl/buitenlijn of 
via social media. Of bellen naar 
telefoonnummer 14 055. 

UNIEKE TEST BEPAALT NU JUISTE MOMENT 
VAN REPARATIE OF VERVANGING ASFALT

Wegdek dat voor groot onderhoud op 
de planning staat maar er nog goed 
uitziet, wordt voortaan eerst getest 
op een unieke manier. De gemeente 
zet daardoor het onderhoudsbudget 
voor wegen effectiever in want wegen 
krijgen nu groot onderhoud als dat 
echt nodig is.

Veelbelovende resultaten
“We lopen hiermee voorop in Neder-
land”, aldus wethouder Wim Willems. 
“De eerste resultaten zijn al veelbe-
lovend. Drie wegen die op de onder-
houdslijst stonden voor groot onder-
houd zijn getest. Nu blijkt dat bij twee 
wegen klein onderhoud al volstaat en 
dat bij een derde weg zelfs geen on-
derhoud nodig is.”

Deze RSAT-test werd tot voor 
kort alleen gebruikt voor het tes-
ten van nieuwe asfaltmengsels. 
Als eerste gemeente in Nederland 
test Apeldoorn voortaan bestaand 
wegdek om zo het juiste moment van 
reparatie of vervanging te bepalen.

Geen of alleen klein onderhoud
De RSAT is een test waarbij een wiel 
met een bepaald gewicht 24 uur over 
een plaat asfalt rijdt, waarbij het wiel 
schuin staat. Elke drie uur dat het wiel 
over de proefopstelling rijdt staat ge-
lijk aan circa een jaar levensduur van 
het asfalt. Zo wordt berekend hoe de 
slijtage van wegdek na 8 jaar is. 

Op de planning voor groot onder-
houd stonden de Amersfoortseweg, 
de Jachtlaan van de Naald tot de 
Soerenseweg en de Stadhoudersmo-
lenweg. Na de RSAT-test blijkt dat de 
Amersfoortseweg de komende zeven 
jaar niet voor onderhoud in aanmer-
king komt. Op de Stadhoudersmolen-
weg is alleen het kruispunt aan onder-
houd toe en op de Jachtlaan worden 
scheuren gevuld in plaats van vervan-
ging van de hele toplaag.

Meer lezen over dit onderzoek?
Zie www.apeldoorn.nl/
effectiever-wegonderhoud-
door-unieke-asfalttest

MEEDENKEN OVER DE LANDBOUW VAN 
MORGEN

Er verandert veel in de agrarische 
sector. Zo is er steeds meer aan-
dacht voor duurzaam en regionaal 
geproduceerd voedsel. Boeren zijn 
ook bewuster bezig met een duur-
zaam gebruik van de bodem. Daar-
om ontwikkelt de gemeente een 
nieuw perspectief voor de agrari-
sche sector.

De gemeente doet dat in samen-
spraak met agrariërs. Maar ook met 
bewoners en andere gebruikers van 
het buitengebied. In verschillende 
delen van het buitengebied heeft de 
gemeente al om tafel gezeten met 
betrokkenen. Op woensdagavond 
31 oktober gaat de gemeente in 
gesprek met mensen uit het buiten-
gebied van Beemte-Broekland, We-

num-Wiesel, het Woudhuis, Beek-
bergen, Lieren en Oosterhuizen. De 
bijeenkomst wordt gehouden in het 
dorpshuis in Beemte.

Meedoen
Heeft u een agrarisch bedrijf 
in dit gebied en wilt u meeden-
ken? U bent van harte welkom. 
Ook bewoners die in het gebied 
wonen zijn welkom. U kunt zich 
voor deze avond aanmelden via 
m.vincken@apeldoorn.nl. 

Als u meedoet, ontvangt u kort 
voor de avond een uitgebreid pro-
gramma. Er is plaats voor ongeveer 
30 mensen. Bij meer aanmeldingen 
organiseren we mogelijk een twee-
de werksessie.


