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Gemeente Apeldoorn

www.apeldoorn.nl
www. facebook.com/gemeenteapeldoorn
www.twitter.com/gem_apeldoorn
Stationsplein 50, telefoon 14 055
gemeente@apeldoorn.nl

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.

GEMEENTENIEUWS
16 JANUARI 2019

Commissie
 Ruimtelijke Kwaliteit

Deze week is er geen vergadering 
van de commissie CRK.

   Gemeenteraad

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

donderdag 17 januari 2019

19.00 uur
In gesprek met de raad
-  Herenboeren Groote 

Modderkolk Loenen
- TeamEd16+
- ACEC subsidiebeschikking 

19.45 uur
Pauze

20.00 uur
Raadsvergadering met 
besluitvorming
1. Vaststellen raadsagenda
2. Vragenuurtje
3. Actualiteitsvragen
4. Rechtstreekse besluiten
a.  Vaststelling verordening ver-

trouwenscommissie en instel-
ling vertrouwenscommissie

Besluiten:
5.  Bestemmingsplan De Parken, 

Indische Buurt en Beekpark 
herstelplan

6.  Ongewijzigde vaststelling 
bestemmingsplannen “para-
pluherziening begeleid wonen”

7.  Nieuwbouw zwembad 
Apeldoorn Noord

8.  Raadsopdracht Burgerpartici-
patie “Samen voor Apeldoorn”

21.00 uur
Sluiting

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

Foto: Maarten Sprangh

Vroeger was er op de hoek van de huidige Beatrixlaan en Prins Willem Alexanderlaan een aftakking van de spoorlijn 
Amersfoort-Apeldoorn naar Paleis het Loo: het Koningslijntje. In 1876 zorgde koning Willem III er voor dat er een 
spoorlijn naar het paleis kwam. Als herinnering aan de vroegere spoorlijn is er een spoorwissel teruggelegd met een 
bord over de geschiedenis hiervan. Afgelopen vrijdag 11 januari verzorgden wethouder Mark Sandmann en Margaret 
Bakker van wijkraad Brink & Orden de onthulling. 

ONTHULLING WISSEL KONINGSLIJN

OORLOGSGRAVENSTICHTING BEDANKT CONSUL VAN DE GEMEENTE 
APELDOORN MET ZILVEREN ERESPELD

Als dank voor zijn werk als Consul 
van de Oorlogsgravenstichting in de 
gemeente Apeldoorn heeft de heer 
Dijkhof vrijdag 11 januari een zilve-
ren erespeld ontvangen uit handen 
van de heer Broer. Ook burgemees-
ter Berends was hierbij aanwezig. 

De heer Dijkhof neemt na 12 jaar af-
scheid als consul. In deze rol was hij 
sinds 2006 de lokale vertegenwoor-
diger van de Oorlogsgravenstichting 
en daarmee verantwoordelijk voor 
de in- en externe contacten over het 
onderhoud van de oorlogsgraven. In 
de gemeente Apeldoorn liggen 83 
Nederlandse oorlogsslachtoffers en 
57 geallieerde oorlogsslachtoffers 
begraven. 

INZAMELING OUD 
PAPIER WIJZIGT VAN 
MAANDELIJKS NAAR 
4-WEKELIJKS
Bezitters van een blauwe container 
opgelet! Vanaf 31 december 2018 
zamelt Circulus-Berkel één keer per 
vier weken papier en karton in. Dat 
betekent één extra ronde op jaar-
basis. De inzameling loopt daarmee 
gelijk aan de overige ‘grondstoffen’ 
die aan huis worden opgehaald bij 
laagbouw.

Weten wanneer bij u de blauwe con-
tainer geleegd wordt? Kijk in uw af-
valkalender op 
www.circulus-berkel.nl of in de Af-
valvrij App. 

KONINKLIJKE 
ONDERSCHEIDING 
VOOR DE HEER 
G.W. BLOM EN DE 
HEER G. BOEVE
De heer G.W. Blom en de heer G. Boeve
hebben zaterdag 12 januari een Ko-
ninklijke Onderscheiding ontvangen 
uit handen van burgemeester John 
Berends. De versierselen die horen 
bij hun benoeming tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau, werd uitgereikt 
tijdens de jaarlijkse korpsavond. 

De heer Blom is meer dan 40 jaar in 
dienst geweest als Manschap met de 
rang Hoofdbrandwacht bij het vrijwil-
lige brandweerkorps post Loenen. De 
heer Boeve is ruim 30 jaar vrijwilliger 
bij brandweerpost Uddel in de func-
tie Manschap met de rang Hoofd-
brandwacht. Als lid van de EHBO-
vereniging nam de heer Boeve ook 
de taak van gewondenverzorger op 
zich.

NOG MEER 
WINKELPLEZIER 
IN DE BEEKSTRAAT
Er wordt hard gewerkt aan een nog 
mooiere binnenstad in Apeldoorn. 
Dat mooier maken brengt soms wat 
ongemak met zich mee. Het ziet er 
niet altijd even goed uit en je kan 
niet altijd overal makkelijk bij. Vooral 
in de Beekstraat kan het soms een 
drukte van belang zijn. Maar laat 
je daardoor niet tegenhouden! Alle 
winkels blijven namelijk gewoon be-
reikbaar en verwelkomen je graag. 
Loop dus gerust de Beekstraat in 
en laat je verrassen door dit stukje 
binnenstad. Je vindt er Shoepimp, 
Vogel lijsten en kunstuitleen, De 
Hangar Clothing, De Koning Lampen, 
dierenspeciaalzaak Dier en Tuin, 
Gold & Silver Design, Ariane Inden, 
Restaurant ’t Beekje, en Restaurant 
Syrisch Eten. 

BUURTBEWONERS KANINEFATENLAAN IN HET ZONNETJE GEZET
Zo’n 25 jaar geleden namen buurt-
bewoners aan de Kaninefatenlaan 
het initiatief om zelf het groen in 
hun straat te onderhouden. Jaren-
lang hebben ze zich trouw ingezet 
om te zorgen dat de sierplantsoe-
nen er netjes bij lagen. Zaterdag 12 
januari was het tijd om dit mooie 
initiatief nieuw leven in te blazen. 
Wethouder Wim Willems overhan-
digde een bloemetje aan de initi-
atiefneemster om zijn waardering 
uit te spreken voor het project. 
Daarna ging de buurt aan de slag 
om de sierplantsoenen te voorzien 
van nieuwe bloemen en planten. 
Wilt u zelf ook een handje hel-
pen? Kijk voor meer informatie op 
www.apeldoorn.nl/maakjebuurt. 

WERKZAAMHEDEN 
LEIENPLEIN
De gemeente Apeldoorn gaat bestra-
tingswerkzaamheden uitvoeren aan 
het Leienplein. De bedoeling van de 
aanpassing is dat verkeersdeelnemers 
straks meer het gevoel krijgen dat zij 
op het plein ‘te gast’ zijn. De verkeers-
routing blijft verder ongewijzigd. 
De werkzaamheden beginnen op 14 
januari. Als de weersomstandigheden 
goed blijven hopen we het werk eind 
februari af te ronden. De Nieuwstraat 
en de Asselsestraat zullen tijdens de 
werkzaamheden in fases voor het 
doorgaand verkeer worden afgeslo-
ten. 
Tijdens het vernieuwen van het Leien-
plein creëren we ook opnieuw ruimte 
voor kinderen om te spelen en bewe-
gen. Voor Apeldoorn is dit belangrijk 
omdat we een Gezinsstad bij uitstek 
zijn. Er worden drie nieuwe speeltoe-
stellen geplaatst. Ook de ondergrond 
wordt aangepast, zodat deze veilig is. 
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