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In een volle collegezaal van ROC
Aventus kregen Apeldoorners dinsdag 27 november alles over woningisolatie te horen. Na het welkom van
wethouder Mark Sandmann volgde
uitgebreide informatie over de opties van isoleren en over de hulp die
Energiek Apeldoorn kan bieden bij
verduurzaming. Ook bewoners deelden hun ervaringen en vertelden hoe
isolatie hun wooncomfort heeft verhoogd. Energiecoöperatie DeA sloot
de avond af met het aanbod van een
collectieve isolatieactie.

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.

Meer weten over het collectieve aanbod van DeA of woningisolatie?
Kijk op www.energiekapeldoorn.nl/
woningisolatie.

HERDENKING
KAMP REES
Vrijdag 30 november heeft burgemeester John Berends een krans
neergelegd voor de dwangarbeiders
van Kamp Rees. Sinds 2004 vindt er
elk jaar bij het monument De Dwangarbeiders op het Marktplein een
herdenking plaats, waarbij ook vertegenwoordigers van de Stadt Rees
aanwezig zijn.
Op 2 december 1944 werden 4.500
mannen uit Apeldoorn weggevoerd
naar Duitsland. De jonge mannen
kwamen terecht in kamp ‘Grein’ in
de Stadt Rees. Zij moesten onder
verschrikkelijke
omstandigheden
dwangarbeid doen. Velen van hen
zijn overleden door afranseling, ondervoeding en ziekte.
Zilveren Erepenning voor
Stadt Rees
Tijdens de herdenking Kamp Rees
in het stadhuis heeft Stadt Rees
uit handen van burgemeester John
Berends een Zilveren Erepenning
ontvangen van de gemeente. Stadt
Rees krijgt de erepenning voor haar
inspanningen die ze sinds 2004
heeft gepleegd om Apeldoornse
oud- dwangarbeiders en de inwoners
van Stadt Rees nader tot elkaar te
brengen.

DONKERE DAGEN
Foto: Rob Voss
Met de loting van de laatste vijftien kavels is Villahoeve op vrijdagavond 30 november compleet gemaakt. Wethouder
Detlev Cziesso sprak de circa vijftig aanwezigen toe in het Van der Valk hotel. De potentiele kopers toonden interesse
door een inschrijfformulier te deponeren in de afgesloten stembus. De trekking van de enveloppen was onder toezicht van
Blankhart & Bronkhorst Netwerk Notarissen. De toekomstige kopers worden de bewoners van de laatste vijftien woningen:
elf vrijstaande en vier twee-onder-een-kap-woningen. Met de loting van de laatste kavels is een eind gekomen aan de verkoop van kavels door de gemeente in Villahoeve.

De wintermaanden zijn favoriet bij
inbrekers. Gaat u op pad? Let er
dan op hoe u uw huis achterlaat.
Zorg voor licht in en rond het huis,
sluit alles af en draai de deur in het
nachtslot. Daarmee vermindert de
kans op een inbraak. Probeer te
voorkomen dat inbrekers uw huis
als makkelijk doelwit uitkiezen.

APELDOORN: EEN PAAR DAGEN VOOR VERKIEZING ONTWERP NIEUW
MARKTPLEIN
Vanaf vrijdag 7 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.

De verkiezing start op donderdagavond 6 december met een officiële
kick-off in bioscoop VUE tijdens een
verkiezingsavond waarbij de vier
ontwerpbureaus hun ideeën presenteren. Van 7 – 17 december kunt u uw
stem via de website www.pleinvandestad.nl uitbrengen. De bekendmaking van het winnende ontwerp is op
donderdag 20 december.

BS HEUVELLAAN HELEMAAL KLAAR VOOR
VERKIEZING NIEUW MARKTPLEIN
Op weg naar de verkiezing van
het nieuwe Marktplein kunnen
Apeldoornse scholen meedoen aan
de ‘Plein van de Stad’-ontwerpwedstrijd. De Heuvellaanschool geeft
daar een heel eigen draai aan. De
kinderen uit groep 8 hebben allerlei
ideeën bedacht voor het Marktplein
en een verkiezing van de beste idee-

APELDOORNSE
DORPEN KRIJGEN
MEER KLEUR
Apeldoorn wil graag meer kleur in
de openbare ruimte van de dorpen.
De dorpsraden hebben de afgelopen maanden actief gebrainstormd
over de invulling hiervan. Dit leverde
mooie resultaten op. De afgelopen
weken werden de ideeën tot uitvoering gebracht. In verschillende dorpen zijn de bloembollen en planten
inmiddels in de grond gezet.

en gehouden. Afgelopen donderdag
29 november werkten ze die uit in
een maquette. Vanaf a.s. vrijdag
7 december mogen Apeldoorners
vanaf 6 jaar meestemmen over het
Marktplein. Meer weten over de verkiezing van het Marktplein? Kijk op
www.pleinvandestad.nl.

Persoonlijke stempassen
Op 4 en 5 december ontvangt iedere
Apeldoorner van zes jaar en ouder
een stempas met unieke stemcode.
Daarmee brengt u tijdens de verkiezingsperiode online een stem uit.
Stembureau bij boekhandel
Nawijn en Polak
Heeft u hulp nodig bij het stemmen
of wilt u meer weten over de ontwerpen? Dan bent u van harte welkom
bij het stembureau bij Nawijn en
Polak. Het stembureau is geopend
tijdens winkel-openingstijden.
Meer weten over de verkiezing
ontwerp nieuw Marktplein? Kijk op
www.pleinvandestad.nl.

Gemeenteraad
U vindt de volledige agenda op
www.apeldoorn.nl/gemeenteraad
donderdag 6 december 2018

19.00 uur
In gesprek met de raad
- Duurzame mobiliteit met
elektrische deelauto’s
- 2GetThere Coaching
19.45 uur
Pauze
20.00 uur
Raadsvergadering met
besluitvorming
1. Vaststelling raadsagenda
2. Vragenuurtje
3. Actualiteitsvragen
4. Besluitvorming,
rechtstreeks:
a. Statutenwijziging
Leerplein055
Besluitvorming
5. Toetreding stichting
Apeldoorns Voortgezet
Openbaar Onderwijs tot de
Samenwerkingsstichting
voor primair en voortgezet
onderwijs van de Veluwse
Scholengroep
6. Benoeming nieuwe leden
van de raad van toezicht
van de stichting AVOO
(rechtstreekse besluitvorming)
21.00 uur
Sluiting

Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit
Deze week is er geen vergadering
van de commissie CRK.
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Kom naar het stadhuis (Marktplein 1)
of bekijk de vergadering via
www.apeldoorn.nl/gemeenteraad

