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GEMEENTENIEUWS
30 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 31 januari 2019

Bijzondere raadsvergadering: 
afscheid burgemeester
John Berends

19.00 uur
Opening vergadering
Toespraken door:
-  de heer J. Joon, 

locoburgemeester
-  mevrouw J. Elbertsen, 

vicevoorzitter raad
- de heer L.C. Brinkman
- de heer J.C.G.M. Berends

18.20 uur
Sluiting raadsvergadering

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

De Apeldoornse strooiploeg hebben er alweer verschillende (nachtelijke) ritten op zitten. Maar met het wintersei-
zoen in volle gang, zullen er nog vele volgen. Wanneer de gemeente op basis van de weersverwachtingen glad-
heid voorziet, gaan de strooiwagens uren van te voren de weg op. Via www.twitter.com/gem_apeldoorn laat de 
strooiploeg weten waar én wanneer ze op pad gaan. Meer informatie over strooien én gladheid is te vinden op 
www.apeldoorn.nl/gladheidsbestrijding. 

STROOIPLOEG OP PAD

THEO BERBEN PER
1 FEBRUARI NIEUWE 
GEMEENTESECRETARIS

Theo Berben is per 1 februari 2019 
de nieuwe gemeentesecretaris 
van Apeldoorn. Hij vervulde sinds 
2000 al diverse functies binnen 
de gemeente Apeldoorn. Daarbij 
had hij meerdere keren de rol van 
waarnemend gemeentesecretaris/
algemeen directeur. Woensdag 23 
januari heeft het college van B&W 
besloten om Theo Berben per 1 fe-
bruari defi nitief te benoemen. 

MARKSTRAAT/BEEKSTRAAT EN PAND LEGER DES HEILS ONDER HANDEN
Gemeente Apeldoorn werkt aan 
het verbeteren van de kwaliteit en 
duurzaamheid van de binnenstad. 
Samen met de provincie Gelderland 
en het Waterschap Vallei en Veluwe 
worden de Markstraat/Beekstraat 
en het pand van Leger des Heils on-
der handen genomen. 

Klimaatstraat
Het herinrichten en duurzamer 
maken van de binnenstad is nodig 
om de effecten van bijvoorbeeld 
klimaatverandering op te vangen 
en ervoor te zorgen dat bij hevige 
regenval het water goed afgevoerd 
kan worden. 
Dat gebeurt onder ander door het 
vergroenen van gevels, opvangen 
van regenwater en het afkoppelen 
van de regenwaterafvoer van pan-
den. 

Nieuwe invulling en oude luister
De gemeente werkt ook samen met 
eigenaren van panden om de bin-

nenstad mooier en duurzamer te 
maken. Zo ook bij het voormalige 
pand van het Leger des Heils, om 
deze in oude luister te herstellen. 

De provincie draagt hieraan bij door 
inzet van kennis, expertise en met 
subsidie uit de regeling Steengoed 
Benutten. Steengoed Benutten is 
een programma dat de provincie 
speciaal heeft opgezet om het mo-
gelijk te maken leegstaande of ver-
vallen plekken in dorpen en steden 
een nieuwe invulling te geven.

WK PARACYCLING 
IN OMNISPORT
Van 14 tot en met 17 maart vindt in 
Omnisport Apeldoorn de UCI Pa-
ra-Cycling Wereldkampioenschap-
pen op de baan plaats. 

Vier dagen lang strijden de beste 
renners van de wereld op de ver-
schillende onderdelen om een fel-
begeerde plek op het podium. De 
inzet is dit evenement extra hoog. 
Wie het tijdens het WK goed doet, 
kan zich plaatsen voor de Paralym-
pische Spelen in 2020 in Tokio. 

Benieuwd naar het volledige pro-
gramma en het evenement? Kijk op 
http://parasportnl.nl/programma/. 
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CROWDFUNDEN MET 
‘VOOR APELDOORN’
Samen met gemeente Apeldoorn 
organiseert stichting Voor Je Buurt 
een informatiebijeenkomst over 
crowdfunding. 
Aanwezigen krijgen uitleg over 
hoe www.voorapeldoorn.nl inge-
zet kan worden voor crowdfunding 
en crowdsourcing. De informatie-
bijeenkomst is woensdag 30 januari 
om 19.30 in het ACEC, Roggestraat 
44, Apeldoorn. Aanmelden kan via 
het Facebookevenement op de pagi-
na Voor Apeldoorn. 

APELDOORN ZET IN OP 
AANLEG 5G NETWERK
Gemeente Apeldoorn zet in op 
de aanleg van een 5G netwerk. 
Daarvoor tekende de gemeente 
dinsdag 22 januari een intentie-
overeenkomst met de Oostenrijkse 
onderneming RadioLEDInternatio-
nal GmbH. De gezamenlijke ambitie 
is in 2021 een dekkend 5G Corenet-
werk in Apeldoorn aangelegd te 
hebben. 

De gemeente Apeldoorn werkt 
onder de noemer Smart City aan 
(technologische) oplossingen om 
onder meer de leefbaarheid en 
economische concurrentiekracht 
te verbeteren. Het voorstel van 
RadioLED om te onderzoeken of 
het aanleggen van een 5GCorenet-
werk in Apeldoorn mogelijk is, kan 
een boost geven aan deze ambities. 
De komende maanden onderzoekt 
RadioLED welke juridische, fi nan-
ciële en technische maatregelen 
nog nodig zijn. De ambitie van het 
bedrijf is om dan in het najaar van 
2019 te beginnen met de aanleg.

Kansen voor bedrijfsleven
Het Apeldoorns bedrijfsleven om-
armt de kansen die het netwerk 
biedt. Het samenwerkingsverband 
Apeldoorn IT heeft positief gerea-
geerd en slaat de handen ineen om 
slimme toepassingen te ontwikke-
len op dit nieuwe netwerk.

Foto: Rob VossONDERWIJS-
HACKATHON IN 
APELDOORN
Op 7 en 8 maart gaan studenten, 
bedrijfsleven en onderwijsinstellin-
gen tijdens een hackathon aan de 
slag met de vraag: hoe is de aan-
sluiting van het onderwijs op de 
arbeidsmarkt van regio Apeldoorn? 
Tijdens de Hackathon combine-
ren verschillende teams Big Data 
met innovatief en creatief denken. 
Wie werkt studeert in de IT-sector 
of het onderwijs, kan zich aanmel-
den (individueel of in team) via: 
www.hackdetoekomst.nl. 
De hackathon wordt georganiseerd 
door ROC Aventus, Gemeente 
Apeldoorn, de Open State Foundati-
on en stichting Centre of Excellence. 
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Apeldoorn publiceert haar ope-
bare bekendmakingen digitaal via 
www.officielebekendmakingen.nl. 
Heeft u geen internet of compu-
ter, dan kunt u de informatie zelf 
ophalen. In de bibliotheek kunt u 
gratis een computer gebruiken om 
www.offi cielebekendmakingen.nl te 
bekijken. 

BEKENDMAKINGEN


