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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
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PUBLIEKSBALIES VERHUISD NAAR DEVENTERSTRAAT

Vanaf 2 juli zijn de publieksbalies verhuisd naar de Deventerstraat 46, bij het Werkplein Activerium. Daar kunt u terecht 
voor zaken als paspoort, verhuizingen, rijbewijzen en het Wmo-loket.  Bij de Deventerstraat 46 kunt u makkelijk uw fi ets 
kwijt. Komt u toch met de auto, dan kunt u de auto op vijf minuten lopen parkeren in parkeergarage Marktplein. Er is 
wel een aantal invalideparkeerplaatsen aanwezig. Wilt u een afspraak maken? Dit kan via www.apeldoorn.nl/afspraak. 

   Gemeenteraad

Volgende week is er 
geen gemeenteraad 
ivm herfstvakantie.

Commissie
 Ruimtelijke Kwaliteit

Deze week is er geen vergadering 
van de commissie CRK.

PLAATSING BIJZONDERE KEERWANDEN 
OMGELEGDE KAYERSBEEK 

De omgelegde Kayersbeek in 
Haven Centrum krijgt vorm door de 
aanleg van de keerwand. Het eerste 
gedeelte van deze speciaal ontwor-
pen keerwand is afgelopen week ge-
plaatst. De loop van de Kayersbeek 
is iets omgelegd en gaat nu door de 
nieuwbouwwijk Kayersbeekhof. 

De beek wordt alleen door regen-
water gevuld en staat dus ook vaak 
droog. Het regenwater stroomt van 
de bestrating naar de beek, die 
daarmee fungeert als wadi. Een 
soort opslagplaats van water waar-
door de natuurlijke omgeving van de 
beek groen blijft.
 

De keerwand heeft bijzondere ele-
menten. Zo zijn lisdodden, een soort 
riet, als motief op de betonnen wand 
aangebracht. En om de paar meter 
zitten ‘envelopjes’ in de keerwand. 
Dit zijn openingen in de wand ter 
hoogte van de bestrating, waardoor 
regenwater in de beek komt. Door 
een uitsparing in deze openingen, 
sijpelt het water in de wadi.

Blusleidingen worden geïntegreerd 
in de keerwand. Meestal wordt een 
buis op een muur aangebracht. Op 
deze keerwand komen uitsparingen 
voor de blusbuis, afgedekt door een 
metalen kastje. 

OP REIS? MAAK OP 
TIJD EEN AFSPRAAK
Heeft u reisplannen, gaat u op kerst-
vakantie in het buitenland en zijn uw 
reisdocumenten niet meer geldig 
tegen die tijd? Of heeft u nog geen 
paspoort of Nederlandse Identiteits-
kaart. Maak dan een afspraak via de 
website van de gemeente voor een 
bezoek aan het stadhuis. Het aan-
vragen en laten maken van reisdocu-
menten kost tijd. 

Afspraak maken
Op www.apeldoorn.nl/afspraak kunt 
u terecht voor het maken van een 
afspraak. Daar staat ook wat u mee 
moet nemen naar het stadhuis als u 
een reisdocument aanvraagt.

MILITAIRE 
OEFENINGEN
Van 29 oktober t/m 2 november 
oefenen militairen van de Koninklij-
ke Landmacht in het gebied tussen 
Apeldoorn, Hengelo, Winterswijk en 
Arnhem.  

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

DENK MEE OVER 
DE AANLEG VAN DE 
EERSTE TINY FOREST 
IN APELDOORN
Op donderdag 1 november is de 
start- en ontwerpbijeenkomst van 
het Tiny Forest Zevenhuizen. U bent 
van harte uitgenodigd om erbij te 
zijn. De bijeenkomst vindt plaats in 
buurtgebouw 1005, zaal 3, Aristote-
lesstraat 1005. Vanaf 19.00 uur is de 
zaal open en het duurt tot 21.00 uur. 
Medewerkers van IVN en gemeente 
Apeldoorn zijn ook aanwezig. Het 
eerste Apeldoornse minibos komt in 
het park, tussen de Agricolastraat en 
de Pythagorasstraat. Meer weten? 
Kijk op www.ivn.nl/tiny-forest-nl. 

STEM OP DE 
HOOGVLIEGERS 
VAN HET VMBO! 
Drie Apeldoornse vmbo-scholen, 
Edison College, Sprengeloo en 
Veluws College Cortenbosch, zijn 
in samenwerking met de gemeente 
Apeldoorn de hoogvliegercampag-
ne gestart. Hun reden: een vmbo-
diploma is iets om trots op te zijn, 
het vmbo vormt een uitstekende 
basis voor veel beroepen en biedt 
volop kansen voor een succesvolle 
toekomst. 

Vmbo-leerlingen laten zien wat ze 
in huis hebben tijdens de hoogvlie-
gerverkiezing. Het zijn leerlingen 
die zich op school, tijdens hun stage 
of op een andere manier tijdens hun 
opleiding hebben onderscheiden en 
zijn daarmee ambassadeurs van het 
vmbo. Gemeente Apeldoorn vindt 
het een mooi initiatief. Wethouder 
Nathan Stukker: “We omarmen 
als gemeente het vmbo en werken 
graag samen met de scholen en het 
bedrijfsleven om dit talent volop te 
stimuleren en te gebruiken. Prak-
tisch geschoolde vakmensen waren, 
zijn en blijven namelijk hard nodig!” 

De fi nale van de verkiezing komt 
dichterbij en iedereen kan meebe-
slissen welke drie hoogvliegers als 
fi nalisten meedoen. Alle fi nalisten 
hebben een mooi verhaal, te lezen 
op: www.trotsopvmbo.nl. Tot en met 
zondag 28 oktober kan via deze site 
gestemd worden. 

MANTELZORGER? 
DAAR WILLEN WE U 
GRAAG VOOR 
BEDANKEN
Mantelzorgers zijn onmisbaar in 
de samenleving. Ze zorgen voor 
bijvoorbeeld hun chronisch zieke 
partner of voor hun gehandicapte 
broer. De gemeente ondersteunt 
en waardeert de mantelzorgers in 
Apeldoorn. Bent u mantelzorger en 
zorgt u voor iemand die in de ge-
meente Apeldoorn woont, lees dan 
even verder. 

Tot en met 31 oktober kunt u een 
mantelzorgwaardering aanvragen. 
Uw aanvraag moet aan bepaalde 
criteria voldoen. Degene waar u 
voor zorgt woont in de gemeente 
Apeldoorn, de zorg duurt langer 
dan drie maanden óf meer dan 8 
uur per week verleend. Daarnaast 
heeft u een persoonlijke relatie met 
de persoon voor wie u zorgt, hij of 
zij is bijvoorbeeld uw partner, kind, 
ouder of vriend(in). 

Aanmelden
Er wordt slechts één mantelzorg-
waardering per mantelzorger uit-
gekeerd. U kunt deze waardering 
aanvragen via de www.dekap.nl/
mantelzorgwaardering. Heeft u zelf 
geen computer en heeft u ook nie-
mand in uw netwerk die u hierbij 
kan helpen? Dan kunt u bellen naar 
055 5767998. U kunt uw naam en 
telefoonnummer inspreken en dan 
wordt u vóór 31 oktober terugge-
beld en geholpen met het aanvra-
gen van de waardering. 

STOEPTEGEL LOS? 
MELD HET BIJ 
BUITENLIJN
Werkt u mee aan een schone en veili-
ge woonomgeving? Laat de gemeen-
te weten als iets schoongemaakt, 
opgeruimd of hersteld moet worden. 
Ligt er bijvoorbeeld een stoeptegel 
los in uw straat, werkt een lantaarn-
paal niet goed of is er iets vernield? 
Er zijn verschillende manieren hoe 
dit de gemeente Apeldoorn kunt 
laten weten. U kunt bellen naar te-
lefoonnummer 14 055, een melding 
maken via Twitter (www.twitter.
com/gemeenteapeldoorn) of via de 
www.apeldoorn.nl/buitenlijn.
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APELDOORN BEREIKT 
GRENS VAN 162.000 
INWONERS
Begin januari 2017 konden we ver-
tellen dat baby Julia onze 160.000e 
inwoner was. Apeldoorn groeit lang-
zaam maar inmiddels is de grens 
van 162.000 inwoners bereikt. 


