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GEMEENTENIEUWS
17 APRIL 2019

Algemene jaarvergadering 
Dorpsraad Ugchelen 

Op dinsdag 23 april houdt de ver-
eniging Dorpsraad Ugchelen een 
Algemene Ledenvergadering in 
het dorpshuis Ugchelense Belang, 
Boogaardslaan 81 in Ugchelen. 
De aanvang is 19.30 uur. Meer 
informatie staat op de website 
www.dorpsraadugchelen.nl. 

 Commissie
 Ruimtelijke Kwaliteit

De gemeente publiceert op deze 
pagina de agenda voor de (Sub)
commissie Ruimtelijke Kwaliteit. 
Voor meer informatie over deze 
commissies verwijzen wij u naar 
www.apeldoorn.nl/actualiteit.  

Agenda 18 april 2019,
TOT 2021 Molenstraat-Centrum 1, 
kamer 2.1 
(ingang gebouw aan de achterzijde)
7311 XG Apeldoorn

Openbaar deel

11.30 uur – 13.00 uur
Bespreking lichtplan en 
planwijzigingen paleis het Loo.

Bespreking plannen Wabo

14.35 uur – 14.50 uur
Kerklaan 35, 7311 AB Apeldoorn, 
aanvraag vergunning voor 
verbouw en verduurzamen 
gemeentelijk monument.

14.55 uur – 15.15 uur
Beekstraat naast 14 aanvraag 
vergunning voor het oprichten 
van een winkel/bedrijfspand. 

15.20 uur – 15.45 uur
A1 oprit Kayersdijk, aanvraag 
vooroverleg voor de realisatie 
van een reclamemast. 

De rayonarchitect van de Com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit houdt 
iedere dinsdag zitting in een open-
bare vergadering in het stadhuis. 
Voor nadere informatie kunt u 
terecht bij de heer Goedhart, coör-
dinator ruimtelijke kwaliteit, 
tel. 14 055. Raadpleegt u voor 
wijzigingen in de agenda 
www.apeldoorn.nl/agenda-crk. 

   Gemeenteraad

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

donderdag 18 april 2019

19.00 uur
Raadsvergadering met 
besluitvorming
1.  Vaststellen raadsagenda
2.  Bezoek Commissaris van 

de Koning: profi elschets 
voor de vacature nieuwe 
burgemeester

20.00 uur
Schorsing

20.15 uur
Vervolg raadsvergadering
3. Rechtstreekse besluiten:
a.  Convenant regionale samen-

werking MO/BW Oost-Veluwe
b.  Voorbereidingsbesluit 

Jachtlaan 4 en 6
c.  Strategische Werkagenda 

Raad 2019-2022
d.  Eerste begrotingswijziging 

MPB 2019-2022, jaarschijf 
2019

Besluiten:
4.  Vaststelling Woonagenda 

2018 - 2021
5.  Vaststelling bestemmings-

plan Maria Stuartstraat 
naast 75

6. Vragenuurtje
7. Actualiteitsvragen
a.    Ingediend door Partij voor 

de Dieren over opschorting 
zwijnenafschot

21.00 uur
Sluiting

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

Wat voorheen een plek was waar bewoners in de Heeze zich groen en geel aan ergerden, is nu veranderd in een ge-
zellige plek voor jong en oud. De speelplaats aan de Zichtweg is op vrijdag 12 april feestelijk geopend door wethouder 
Nathan Stukker. Bewoners trokken zelf aan de bel bij verschillende instanties en kwamen in actie om er een betere 
plek van te maken. Samen met ‘Zuid doet Samen’, Stimenz en de gemeente gingen jong en oud om tafel om met 
elkaar te bespreken hoe het anders en beter zou kunnen. 

BUURTBEWONERS SAMEN STERK 
VOOR SPEELPLAATS ZICHTWEG

Foto: gemeente Apeldoorn

VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
26 EN 27 APRIL
In het uitgaansgebied van Apeldoorn, 
de binnenstad is het jaarlijks druk en 
gezellig. Gemeente, politie en (hore-
ca) ondernemers investeren graag 
in een prettige, feestelijke en veilige 
sfeer. Er zijn daarom altijd veilig-
heidsmaatregelen. 

Caterplein/Beekpark
Op 26 en 27 april organiseren de ho-
recaondernemers op het Caterplein 
diverse activiteiten. Om zoveel mo-
gelijk publiek hiervan te laten genie-
ten, is het (reguliere terrasmeubilair 
verwijderd. Er zijn een beperkt aan-
tal biertaps op het plein, zodat hulp-
diensten bij calamiteiten makkelijk 
het plein op kunnen rijden. Ook zorgt 
dit voor voldoende bewegingsruimte 
voor bezoekers. Voor noodgevallen 
is er een EHBO-post bij het plein. 
Voor uw veiligheid hebben de on-
dernemers een particuliere bevei-
ligingsorganisatie gevraagd een 

oogje in het zeil te houden. Daar-
naast zijn er stewards aanwezig om 
in geval van grote drukte, het plein 
af te sluiten en door te verwijzen 
naar andere evenementenlocaties 
in de binnenstad. Het is tijdens deze 
dagen niet mogelijk uw fi ets te stal-
len op het Caterplein. Komt u op de 
fi ets? Zet deze dan neer in een van 
de bewaakte fi etsenstallingen in de 
binnenstad. 

Afsluiting
Kapelstraat, Nieuwstraat, Asselse-
straat vanaf de Korte Nieuwstraat 
zijn 26 en 27 april vanaf 17.00 uur 
voor verkeer afgesloten. 

Bij het Leienplein is de Asselsestraat 
ter hoogte van het Leienplein op 
26 april afgesloten vanaf 18.00 uur 
afgesloten. Daarnaast worden ook 
terrassen verwijderd om ruimte te 
maken voor publiek.

GEWIJZIGDE 
OPENINGSTIJDEN 
STADHUIS TIJDENS 
PASEN
In verband met Goede Vrijdag en 
tweede paasdag zijn het stadhuis en 
het Werkplein Activerium op vrijdag 
19 april en maandag 22 april gesloten. 

Op andere dagen kunt u voor een 
bezoek bij de publieksbalies aan 
de Deventerstraat 46 op afspraak 
terecht. Een afspraak maakt u via 
www.apeldoorn.nl/afspraak. Op die 
manier staat u nooit voor een dichte 
deur. 

Op Goede Vrijdag leegt Circulus-
Berkel gewoon de containers. Op 
tweede paasdag niet, in de digitale 
afvalkalender op 
www.circulus-berkel.nl of via de app 
van Circulus-Berkel staat op welke 
dag de containers wel geleegd wordt. 

VERKEERSMAATREGELEN 26 EN 27 APRIL
Een vrolijke en natuurlijk ook veilige 
Koningsdag vraagt diverse verkeers-
maatregelen. Zo is er ruimte voor de 
evenementen gemaakt. Dat leidt ook 
tot wegafsluitingen op 26 en 27 april.

Verkeersmaatregelen binnenstad
Zoals altijd is er op Koningsdag, de 
kleedjesmarkt, voor het kopen of ver-
kopen van spulletjes of om er alleen 
maar rond te kijken. Er is daarvoor 
een afsluiting van 07.00 tot 18.00 uur 
voor al het verkeer van de volgende 

straten: gedeelte Hoofdstraat Zuid, 
Nieuwstraat, gedeelte Beekstraat, 
Marktstraat, Brinklaan, gedeelte 
Mariastraat, Helfrichstraat, gedeel-
te Vosselmanstraat (wel afsluiting, 
geen kleedjes ivm werkzaamheden 
CODA), gedeelte Roggestraat, Beek-
park en Paslaan. 

In en rond het centrum kunt u ook 
een bezoek brengen aan activiteiten 
in het Beekpark plantsoen en in het 
Oranjepark.

ERFGOED 
KLARENBEEK 
CENTRAAL IN ‘ATLAS 
VAN APELDOORN’

Op woensdag 10 april opende wet-
houder Mark Sandmann de ‘Atlas 
van Apeldoorn’. Tijdens dit evene-
ment zet CODA met partners van 
het Erfgoedplatform jaarlijks één 
wijk of dorp in de schijnwerpers. 
Dit jaar staat Klarenbeek centraal. 
Van april tot en met oktober zijn 
er allerlei activiteiten in en rond dit 
dorp. Denk aan wandelingen, fi ets-
tochten, een verhalentafel en een 
tentoonstelling. Een mooie gelegen-
heid om meer te leren over de ge-
schiedenis van Klarenbeek. 

Meer informatie leest u op 
www.coda-apeldoorn.nl. 

MARKT TIJDELIJK 
VERPLAATST
Ook dit jaar staat de Koningskermis 
op het Marktplein, van 24 april tot 
en met 2 mei. De warenmarkten van 
zaterdag 27 en maandag 29 april 
worden verplaatst naar de Hof-
straat/Kanaalstraat/Hoofdstraat 
Zuid. De Hofstraat, Kanaalstraat en 
Hoofdstraat zijn wegens de markt-
verplaatsing op 26, 27 en 29 april 
afgesloten voor verkeer.

PASPOORT NODIG? 
MAAK OP TIJD EEN 
AFSPRAAK
Bent u de meivakantie met uw 
kinderen aan het plannen en zijn 
uw reisdocumenten of die van 
uw kinderen niet meer geldig? 
Maak dan tijdig een afspraak via 
www.apeldoorn.nl/afspraak voor 
een bezoek aan het stadhuis. Het 
aanvragen en laten maken van reis-
documenten kost tijd. En in deze pe-
riode is het altijd drukker aan de ba-
lies. Heeft u geen computer, neem 
dan telefonisch contact op met de 
gemeente via 14 055.



BOMENPARADE IN DE BINNENSTAD
Op de hoek van de Hofstraat en 
de Hoofdstraat is plek gemaakt 
voor bomen. Apeldoorn is uitge-
roepen tot Europese Bomenstad 
en viert dit onder andere met 
een ‘Bomenparade’ op deze loca-
tie. Dit is een outdoor expositie 
die laat zien hoe belangrijk en 
mooi bomen zijn. 

De ‘Bomenparade’ bestaat uit drie 
verschillende belevingsboxen. 
Zeecontainers zijn omgebouwd tot 
grote kijk- en luisterdozen en ge-

ven op interactieve wijze informatie 
over de Apeldoornse bomen. 

Meer bomenactiviteiten
Op 16, 17 en 18 mei vormt Apeldoorn 
het decor voor de Nederlandse 
Bomendagen. Vooral op zaterdag 
18 mei is er van alles te zien en te 
doen rondom bomen. Met deze 
bomenactiviteiten viert Apeldoorn 
zijn benoeming tot Europese 
Bomenstad. 
Meer informatie leest u op 
www.apeldoorn.nl/boomonderhoud. 

BEWONERS DENKEN MEE OVER DE TOEKOMST 
VAN HET STAATSLIEDENKWARTIER

Het Staatsliedenkwartier in Apel-
doorn Zuid krijgt een fl inke opknap-
beurt. De gemeente heeft bewoners 
uit het gebied uitgedaagd om zelf 
met wensen en ideeën te komen 
om hun buurt te verbeteren. Van 
25 maart tot en met 13 april konden 
mensen bij een speciale bouwkeet 
op het winkelcentrum Kayershof 
terecht. Door allerlei activiteiten te 
organiseren, ging de gemeente met 
bewoners in gesprek.

Meer dan 100 bewoners hebben ver-
beterpunten voor hun buurt aange-
dragen. Na het verwerken van deze 
input maakt de gemeente via ont-
werpsessies, samen met bewoners, 

een nieuw ontwerp voor de buurt. 
Naar verwachting ligt er in juli een 
nieuw voorstel voor het opknappen 
van het Staatsliedenkwartier. 

Op zaterdag 13 april werden de 
drie weken met de bouwkeet fees-
telijk afgesloten. Wethouder Wim 
Willems verzorgde de prijsuitreiking 
voor bewoners die een idee hebben 
aangedragen. Daarbij werd ook de 
samenwerking met Jantje Beton 
ondertekend voor een ‘Gezonde 
Buurt’. Dit project heeft als doel om 
de buurtbewoners meer in contact te 
brengen met de natuur, een gezonde 
leefstijl en te zorgen dat kinderen ge-
varieerder buitenspelen.

GEMEENTEWERF 
APELDOORN NOORD 
GEOPEND
De gemeentewerf Apeldoorn Noord 
is op maandag 15 april offi cieel in 
gebruik genomen. Vanaf deze lo-
catie verricht de gemeente al haar 
werkzaamheden voor het beheer en 
onderhoud van de openbare ruimte 
in Apeldoorn Noord. Deze nieuwe 
uitvalsbasis vervangt de huidige lo-
caties aan de Vlijtseweg. 

In het ontwerp vormen duurzaam-
heid en functionaliteit de rode 
draad. Naast het opwekken van 
zonne-energie, is ingezet op zoveel 
mogelijk energiebesparing. Het zon-
nedak voorziet in de eigen stroom-
behoefte van de werf en het mate-
rieel zoals elektrische bosmaaiers, 
heggenscharen en bladblazers. 
Daarnaast leveren de zonnepane-
len energie voor andere gebouwen. 
Twee markante zoutsilo’s zorgen 
voor de zoutvoorziening bij glad-
heid. 
Op zaterdag 15 juni, tijdens de Dag 
van de Bouw, wordt de werf open-
gesteld voor iedereen die eens een 
kijkje wil komen nemen. 

PROEF MEZENKASTJES IN STRIJD TEGEN 
EIKENPROCESSIERUPS 
De eikenprocessierups kan ‘s zo-
mers fl inke overlast veroorzaken. 
De rupsen ontwikkelen brandharen 
die jeuk, huiduitslag en irritatie aan 
ogen of luchtwegen kan veroorza-
ken. Om te voorkomen dat de eiken-
processierups zich ontwikkelt, zet de 
gemeente jaarlijks in op preventieve 
bestrijding. Dit jaar wordt er gestart 
met een proef met mezenkastjes. 

De koolmees eet de beruchte eiken-

processierups op, daarom hangen er 
vanaf deze week nu op vier locaties 
60 mezenkastjes in Apeldoorn. De 
kastjes zijn van hergebruikt hout ge-
maakt door het leerwerkbedrijf van 
de gemeente. Hier worden mensen 
met afstand tot de arbeidsmarkt be-
geleid naar betaald werk.

Meer informatie over de 
eikenprocessierups leest u op 
www.apeldoorn.nl/eikenprocessierups. 

RAAD OPENT TIJDELIJKE MAILBOX OVER 
JEUGDHULP
De gemeenteraad wil graag weten 
wat de ervaringen van Apeldoor-
ners en professionals met jeugd-
hulp in Apeldoorn zijn. Daarom 
opent de raad een tijdelijke mailbox 
jeugdhulp2019@apeldoorn.nl en or-
ganiseert zij een rondetafelgesprek op 
8 mei 2019.

Financiële tekorten
In Apeldoorn zijn fl inke, groeiende 
fi nanciële tekorten in de jeugdhulp-
verlening. De gemeente bereidt 
maatregelen voor om de fi nanciële 
problemen op te lossen en om goede 
jeugdhulp te kunnen blijven bieden. 
De gemeenteraad neemt hier voor de 
zomervakantie van 2019 beslissingen 
over.

Mailbox
Om goede beslissingen te kunnen 
maken, is de inbreng van Apeldoorn 
nodig. Heeft u als klant of als pro-
fessional ervaring met de jeugdhulp 
in Apeldoorn? De gemeenteraad 
hoort graag wat uw ervaringen 
zijn. Zij hebben daarom de mailbox 
jeugdhulp2019@apeldoorn.nl geo-

pend. Daar kunt u uw verhaal tot 4 
mei naartoe sturen. Uw verhaal komt 
geanonimiseerd in een openbare 
raadsrapportage. Uw persoonlijke ge-
gevens kunnen alleen met de raads-
leden worden gedeeld en worden 
niet gepubliceerd. De raad wil deze 
informatie uitsluitend gebruiken om 
een volledig beeld te krijgen van de 
Apeldoornse jeugdhulpverlening. De 
gemeenteraad kan dus niet reageren 
of ingaan op individuele verhalen.  

Rondetafelgesprek
Vindt u het prettiger om met de raad 
in gesprek te gaan over de jeugd-
hulp in Apeldoorn? Dat kan tijdens 
het rondetafelgesprek op woens-
dagavond 8 mei vanaf 19.00 uur in 
het tijdelijke stadhuis van Apeldoorn 
aan het Stationsplein 50. Aanmel-
den voor deze bijeenkomst wordt 
op prijs gesteld; dit kan tot 6 mei via 
jeugdhulp2019@apeldoorn.nl. 

Alle informatie over de raadsbehan-
deling van de fi nanciële tekorten in 
de jeugdhulpverlening vindt u op 
www.apeldoorn.nl/jeugdhulp2019. 
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MEER GROEN 
IN DE BINNENSTAD
Sinds vorige week is de Marktstraat 
weer een stukje groener. In de straat 
zijn verschillende plantenbakken 
geplaatst tegen de panden aan. Dit 
draagt bij aan het vergroenen en 
verduurzamen van de binnenstad.

Groene gevels
Het is in de Marktstraat niet moge-
lijk om bomen te planten. Er is on-
der de grond geen ruimte voor de 
wortels van de boom. De gemeente 
heeft wel de wens om de binnenstad 
te vergroenen, dus is de gemeente 
op zoek gegaan naar andere op-
lossingen. In samenwerking met de 
pandeigenaren in de Marktstraat 
zet de gemeente nu in op groene 
gevels. De planten die zijn gebruikt 
groeien tegen de gevels aan om-
hoog, waardoor de straat toch een 
groene uitstraling krijgt.

Klimaatstraat
Naast meer groen komt er ook wa-
ter in de Marktstraat. Deze zomer 
wordt de Marktstroom aangelegd. 
Dit waterloopje wordt niet alleen 
een eyecatcher, maar helpt ook bij 
het opvangen en afvoeren van re-
genwater. En samen met het groen 
zorgt water ervoor dat het op hete 
dagen minder warm wordt in de bin-
nenstad. Hierdoor wordt de Markt-
straat een echte klimaatstraat.
Meer informatie over de werkzaam-
heden in de binnenstad, leest u op 
www.apeldoorn.nl/binnenstad. 

GEMEENTE VOERT ÉÉNRICHTINGSVERKEER IN 
VOOR DEEL KALVERSTRAAT EN 
STATIONSPLEIN
De gemeente werkt aan de 
Apeldoornse binnenstad. De ge-
meente heeft de ambitie dat de bin-
nenstad economisch goed kan func-
tioneren en goed bereikbaar is, maar 
ook dat het een prettig gebied is om 
te wonen en te winkelen. 

Met vertegenwoordigers van bewo-
ners, winkels en bedrijven hebben we 
hierover gesproken. Ons gezamen-
lijke doel: de bereikbaarheid van de 
binnenstad vergroten terwijl we te-
gelijkertijd de aantrekkelijkheid van 
het gebied voor bewoners en winke-
lend publiek verbeteren. 

Om het doorgaande verkeer te ver-
minderen is in de gemeentelijke Ver-
keersvisie 2016-2030 opgenomen 
dat we op een aantal weggedeelten 
eenrichtingsverkeer in gaan stellen. 

Wijziging op Kalverstraat en 
Stationsplein
In de eerste fase gaat het om het 
instellen van eenrichtingsverkeer 
op een deel van de Kalverstraat en 
een deel van het Stationsplein. Het 
eenrichtingsverkeer geldt alléén 
voor autoverkeer. Vrachtverkeer en 
lijnbussen kunnen in twee richtingen 
blijven rijden.

Vanaf vandaag, woensdag 17 april, 
is de nieuwe situatie in werking ge-
treden. De komende week staan er 
verkeersregelaars om het verkeer te 
begeleiden. Het verkeer wordt gewe-
zen op de alternatieve routes die het 
doorgaand verkeer kan nemen (ad-
viesroute via de Centrumring). 
Meer informatie over het verkeer 
in de binnenstad, is te lezen op 
www.apeldoorn.nl/binnenstad. 

‘DIGISTERKER’ IN CODA
De cursus ‘Digisterker: online in con-
tact met de overheid’ wordt ook in 
de maand mei weer in CODA gege-
ven. De locatie is deze keer CODA 
dok Zuid (1e Wormenseweg 460, 
Apeldoorn). De cursus start woens-
dag 8 mei; vervolgdata zijn 15, 22 en 
29 mei. In deze vier dagdelen leert u 
alles over het aanvragen en gebrui-

ken van uw DigiD, inloggen op over-
heidswebsites, het gebruik van Re-
gelhulp en de berichteninbox op de 
website van de Belastingdienst. De 
cursus is gratis voor Apeldoorners. 

Via de overheid kunnen steeds meer 
voorzieningen online geregeld wor-
den. Bijvoorbeeld het aanvragen 

van huur- en zorgtoeslag, een af-
spraak maken met de gemeente of 
een verhuizing doorgeven. De ver-
schillende onderdelen worden aan 
de hand van een werkboek stap 
voor stap uitgelegd. Meer informa-
tie over deze cursus en hoe u zich 
hiervoor kunt aanmelden, vindt u op 
www.coda-apeldoorn.nl/digisterker. 




