BLADOPRUIMERS
IN ACTIE
Ieder jaar ruimt de gemeente
7,5 miljoen kilo bladafval op. En daarvoor zetten we acht veegwagens,
vier tractoren met opraapwagens,
één schuif, vier grote blazers, veertig rugblazers en één shovel in om al
het gevallen blad op te ruimen. We
zijn natuurlijk ontzettend blij met
het groene karakter van Apeldoorn,
maar daar zijn we dan ook ieder jaar
weer druk mee. Deze week ziet de
planning er als volgt uit: de Jachtlaan, Loolaan, Parkenbuurt, Anklaar,
Sluisoord, Osseveld West, Woudhuis
en rondweg de Maten. Staat uw wijk
er niet bij nu? Wees gerust, we komen de komende tijd overal! Meer
weten? Kijk op www.apeldoorn.nl/
bladafval of volg ons op Facebook
via
www.facebook.nl/gemeenteapeldoorn.

APELDOORN HULDIGT
DIAMANTEN BRUIDSPAREN

HERDENKINGSPLECHTIGHEID
CANADESE
MILITAIREN
Zondag 11 november heeft burgemeester Berends een krans neergelegd voor de Canadese militairen
die zijn gesneuveld in de beide wereldoorlogen en bij vredesoperaties. Sinds een aantal jaren vindt
bij het Nationaal Canadees Bevrijdingsmonument ter gelegenheid
van Remembrance Day, een herdenking plaats ter nagedachtenis
van de Canadese militairen die hun
leven gaven voor de bevrijding van
Nederland.

NIEUWE STADHUIS
KRIJGT GEEN LUIFEL
ALS ENTRÉE

Gemeente Apeldoorn

Publieksbalie
U kunt uitsluitend op afspraak terecht.

Wmo-loket voor wonen,
welzijn en zorg

www.apeldoorn.nl/wmo-loket
telefoon 14 055

Telefonisch bereikbaar
van maandag tot en met vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
Heeft u het Stadsblad niet ontvangen,
neem dan contact op met de Persgroep
via 088-0561595.

KONINKLIJKE
ONDERSCHEIDING
VOOR DE HEER
C. VAN KOLMESCHATE

Jarenlang gingen burgemeester en wethouders persoonlijk op bezoek bij bruidsparen die zestig jaar in het echt
waren verbonden. Maar nu mensen langer leven, komen deze ‘diamanten’ huwelijken wel 200 maal per jaar voor.
Omdat het college het wel belangrijk vindt hier aandacht aan te schenken, krijgen de diamanten paren voortaan een
uitnodiging voor een gezamenlijke huldiging. Dat gebeurde afgelopen zaterdag 10 november voor het eerst, met een
high tea in de Keizerskroon.

PLANTDAG VAN TINY FOREST ZEVENHUIZEN OP 26 NOVEMBER
Het eerste Apeldoornse minibosje Tiny Forest Zevenhuizen - wordt op
maandag 26 november gepland. De
Tiny Forest komt in het park tussen
de Agricolastraat en de Pythagorasstraat, op de plek van de afgebroken
basisschool.
Om 9.00 uur opent wethouder Mark
Sandmann de plantdag. Samen met
kinderen van groep 5 en 6 van basisschool De Zevensprong en kinderen
van OBS Het Web plant hij de eerste
bomen en struiken. U bent van har-

te welkom bij deze feestelijke opening van de plantdag tussen 9.00
en 10.30 uur. U kunt dan ook helpen
planten. Na de opening gaan kinderen en de hovenier door met het
plantwerk.
Het minibosje wordt ongeveer zo
groot als een tennisbaan en krijgt
een ontmoetingsplek/buitenlokaal.
In dit buitenlokaal krijgen kinderen
van de nabij gelegen basisscholen
les over de natuur. Daarnaast leidt
IVN de kinderen op tot miniboswachter. Voor de buurt en de wijk vormt

SCHOOLKINDEREN ONTBIJTEN IN HET
STADHUIS
Het was gezellig druk donderdagochtend 8 november in het tijdelijke stadhuis aan het Stationsplein.
Logoburgemeester Nathan Stukker
had schoolkinderen van basisschool
PCBS Diamant- Beemte uitgenodigd

De afgelopen tijd heeft de gemeente gekeken of het nieuwe Huis van
de Stad beter te verbinden is met
het Marktplein, door middel van een
nieuw te bouwen luifel bij de ingang.
De architect van het stadhuis maakte
daarvoor verschillende ontwerpen.
Na uitvoerig overleg is besloten om
toch niet te kiezen voor een luifel.
Het college bekijkt nu de opties voor
een aangepaste entree die binnen
de karakteristieke gevel met de hoge
zuilen valt.

Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit
Deze week is er geen vergadering
van de commissie CRK.

COLOFON
www.apeldoorn.nl
www.facebook.com/gemeenteapeldoorn
www.twitter.com/gem_apeldoorn
Stationsplein 50, telefoon 14 055
gemeente@apeldoorn.nl
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voor een gezonde dagstart. Afgelopen week was het de week van het
Nationaal Schoolontbijt. Kinderen
van zo’n 2500 basisscholen schoven
sámen aan tafel voor een gezond
ontbijt.

een Tiny Forest een prettige en gezonde ontmoetingsplek. Het bosje is
dichtbegroeid, bevat boomsoorten
die in Apeldoorn thuishoren en is
goed voor de natuur en klimaat.
In Apeldoorn komen de komende twee jaar nog drie Tiny Forests.
Waar die precies komen is nog niet
bekend. Gemeenten door het hele
land en IVN Natuureducatie realiseren de komende jaren honderd mini
bosjes. Meer informatie kunt u vinden via www.ivn.nl/tiny-forest-nl.

INFORMATIEAVOND
OVER FIETSPAD
APELDOORNKLARENBEEK
Op donderdag 29 november organiseert de gemeente een informatieavond over de aanleg van een dubbelzijdig vrijliggend fietspad tussen
Apeldoorn en Klarenbeek. De avond
is in het Multifunctionele Centrum
aan de Bosweg 14 in Klarenbeek. Inloop om 19.00 uur, presentatie van
de plannen van 19.15 tot 19.45 uur.
Daarna is er gelegenheid tot het
stellen van vragen en het bekijken
van de plannen.
In februari dit jaar zijn de eerste
schetsen gepresenteerd voor een
vrijliggend en dubbelzijdig fietspad
langs de Polder- en Elsbosweg. Inmiddels is er door de gemeente een
voorlopig ontwerp gemaakt met het
definitieve tracé van fase 1 (deel tussen Rijksweg A1 en Rijksweg A50).
Tijdens de informatieavond worden
deze plannen gepresenteerd. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.
Iedereen is welkom om deze bijeenkomst bij te wonen.

De heer C. van Kolmeschate heeft
zondag 11 november een Koninklijke Onderscheiding ontvangen uit
handen van loco-burgemeester
Detlev Cziesso. De versierselen die
horen bij zijn benoeming tot Lid in
de Orde van Oranje-Nassau, werd
uitgereikt in de Nederlands Hervormde Kerk in Klarenbeek. De heer
Van Kolmeschate is al meer dan 30
jaar bestuurslid van Muziekvereniging Klarenbeek. Daarnaast is hij
muziekbibliothecaris, arrangeur en
regelmatig dirigent. Met zijn inzet
heeft de heer Van Kolmeschate veel
betekend voor de verschillende verenigingen waarvoor hij als bestuurder of vrijwilliger actief is of actief
is geweest.

Gemeenteraad
U vindt de volledige agenda op
www.apeldoorn.nl/gemeenteraad
donderdag 15 november 2018
19.00 uur
- Ontwerpverklaring van geen
bedenkingen voor zonnepark
Beemte Broekland
- Zienswijze conceptbegroting
2019 Leerplein 55
- Bestemmingsplan Zwolseweg
390 Wenum Wiesel
20.00 uur
- Initiatiefvoorstel Nieuwe Kaders
Woningbouw
- Opbrengst participatietraject
Omgevingsvisie Toekomstverhalen: hoe zien Apeldoorners 2030
21.00 uur
Pauze
21.15 uur
- Ontwikkelingen Luchtvaart
- Presentatie Aanbesteding
Jeugd, WMO en Maatschappelijke Opvang
- Bestemmingsplan Voorsterweg
naast 25 Loenen
22.15 uur
Sluiting

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

APELDOORN MAAKT ZICH OP VOOR
VERKIEZING NIEUWE MARKTPLEIN
In december is het zover, dan kunnen
alle Apeldoorners hun stem uitbrengen op hun favoriete ontwerp voor
het nieuwe Marktplein. De keuze
voor een nieuw Marktplein ligt volledig in de handen van inwoners van de
gemeente Apeldoorn. Ook kinderen
vanaf zes jaar kunnen stemmen.
“Het Marktplein is van iedereen: het
is het plein van onze stad. Daarom
vind ik het belangrijk dat Apeldoorners zelf het beste ontwerp kunnen
kiezen. Een verkiezing dus”, zegt
wethouder Mark Sandmann. “Ook
kinderen maken gebruik van het
plein, daarom vragen we ook om hun
mening.”
Persoonlijke stempassen
Begin december ontvangt iedere
Apeldoorner van zes jaar en ouder
een stempas met unieke stemcode.
Daarmee kan in de verkiezingsperiode van 7 tot en met 17 december
online een stem uitgebracht worden.
Heeft u hulp nodig bij het stemmen

of wilt u meer weten over de ontwerpen? Dan kunt u terecht in ‘Stembureau 1’ bij Nawijn & Polak.
Kick-off in VUE
Op donderdagavond 6 december
worden de ontwerpen voor het eerst
getoond tijdens een kick-off in bioscoop VUE. Daar lichten de ontwerpbureaus hun ontwerp toe. Iedereen is
van harte welkom daarbij aanwezig
te zijn!
Basisschoolleerlingen denken mee
Basisschoolleerlingen worden intensief betrokken bij het ontwerpproces
en de verkiezing van het Marktplein.
Sinds vorige week kunnen leerlingen van basisscholen meedoen met
maquette- en ontwerpwedstrijden.
Groep 3 tot en met 6 gaan aan de
slag met kleurplaten en de twee
hoogste groepen maken maquettes.
Wilt u meer weten over de verkiezing
van het Marktplein?
Kijk dan op www.pleinvandestad.nl.

ZIJVLEUGELS
FIETSBRUG DE
FREULE WEER
TOEGANKELIJK
De zijvleugels van de Freule gaan
na de zomer weer open. De afgelopen tijd werden de zogenoemde
belvedères afgesloten omdat deze
geen belasting door grote mensenmassa’s meer toelieten. Om de
zijvleugels toegankelijk te maken
voor het publiek is, in overleg met
kunstenaar Tirza Verrips, besloten
dat de zijvleugels van de fietsbrug
worden ingekort. Daarna is de volledige brug weer volledig toegankelijk
voor publiek. Ook komen er bankjes
terug, zodat er weer volop van het
uitzicht over het kanaal kan worden
genoten.

BOOMONDERHOUD
IN DE WINTER

MILITAIRE
OEFENINGEN

Apeldoorn heeft 85.000 straat- en
laanbomen in het beheer. Dit betekent dat de gemeente deze bomen
onderhoudt en regelmatig inspecteert. Als een boom ziek is, slechte
groeiomstandigheden heeft of een
onveilige situatie veroorzaakt dan is
het noodzakelijk om de boom te vervangen. Om rekening te houden met
het broedseizoen gebeurt dit jaarlijks
in de winter. Je kunt bomen die vervangen worden, herkennen aan een
rood kruis. Vaak komt er een boom
terug op dezelfde plek, maar soms is
het beter om een boom op een andere
plek te planten. Op deze manier houden we het bomenbestand gezond en
op peil. Kijk voor meer informatie op
www.apeldoorn.nl/boomonderhoud

Van 19 t/m 23 november oefenen militairen van de Koninklijke
Landmacht in het gebied tussen
Apeldoorn, Hengelo, Haaksbergen
en Zutphen.

Als er door deze oefeningen schade is ontstaan, dan kunt u hier een
melding van maken. Vermeld hierbij zoveel mogelijk gegevens zoals
bijvoorbeeld kenteken, datum, tijd
en soort schade. U kunt de schade
melden bij het Ministerie van Defensie, Sectie claims Ministerie van
Defensie, Postbus 90004, 3509
AB Utrecht.

BEKENDMAKINGEN
Apeldoorn publiceert haar opebare bekendmakingen digitaal via
www.officielebekendmakingen.nl.
Heeft u geen internet of computer,
dan kunt u de informatie zelf ophalen. In de bibliotheek kunt u gratis
een computer gebruiken om
www.officielebekendmakingen.nl
te bekijken.

