GEMEENTEBELASTING 2019
Bent u aangesloten op MijnOverheid.nl, dan ontvangt u vanaf
21 februari het aanslagbiljet voor
gemeentebelastingen digitaal in
uw berichtenbox. Vanaf dinsdag
26 februari valt het aanslagbiljet op
de deurmat.

STRAATNAMEN VOOR
VERZETSSTRIJDERS

De heer J.C.G. Wegman en mevrouw P.W.J.H. Donswijk-Bot hebben donderdag 14 februari een
Koninklijke Onderscheiding ontvangen uit handen van Commissaris van de Koning John Berends.
De versierselen die horen bij hun
benoeming tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau, werd uitgereikt tijdens hun afscheid als lid van de gemeenteraad.
De heer Wegman zat ruim 13 jaar
in de gemeenteraad. Daarnaast
was hij wethouder en 1e locoburgemeester van Apeldoorn. De heer
Wegman was een raadslid met een
groot sociaal hart die dichtbij en
naast de inwoners van Apeldoorn
stond. Mevrouw Donswijk zat ruim
11 jaar in de gemeenteraad en was
vier jaar vicevoorzitter van de raad.
Zij heeft een belangrijke bijdrage
geleverd aan de totstandkoming
van de huidige Apeldoornse bestuurscultuur van openheid en samenwerking.

Gemeente Apeldoorn

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

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.

VOLG DE GEMEENTE
VIA SOCIAL MEDIA

Foto: Rien Hokken
Op vrijdag 15 februari was de boekpresentatie van ‘Straatnamen voor verzetsstrijders’. Wethouder Nathan Stukker
overhandigde de eerste exemplaren aan C. en G. van ’t Land, dochters van verzetsstrijders Evert van ’t Land en aan
de eerste bewoners van de Evert van ’t Landstraat. Sinds begin 2019 is er een nieuwe woonwijk in Apeldoorn-Zuid,
waarin 12 straten zijn vernoemd naar verzetsstrijders. Het boek ‘Straatnamen voor verzetsstrijders’ vertelt in het
kort hun levensverhaal.

NIEUWE BURGEMEESTER - DANK VOOR UW INZENDINGEN!
Op 6 februari stond een enquête
over de nieuwe burgemeester in
het Stadsblad. Velen hebben de
enquête ingevuld en naar de gemeente gestuurd. Dank daarvoor!
De Raadsgriffie van de gemeente
Apeldoorn verwerkt de enquêtes
op dit moment. Zodra er meer
bekend is over de uitslag van de

enquête en de profielschets (vacaturetekst) voor de nieuwe burgemeester, dan leest u dat in het
Stadsblad!

Woensdag 13 februari werd bekend
welke Apeldoornse sporters er met
de prijzen vandoor gingen tijdens
de jaarlijkse Apeldoornse Sportverkiezingen 2018. De huldiging vond
plaats in het tijdelijke stadhuis, aan
het Stationsplein. Jip Vastenburg

is Sportvrouw van het jaar 2018,
terwijl Jeffrey Hoogland naar huis
ging met de titel Sportman van het
jaar.
De Apeldoornse sprinters (met
daarin Sam Ligtlee, Jeffrey

Wist u dat u de gemeente ook
kunt volgen op social media? Via
Facebook, Twitter en Instagram
houden we u op de hoogte van alle
activiteiten van de gemeente. Zo
leest u daar of er gestrooid wordt
die nacht, ziet u alle vacatures en
kunt u alles vragen aan de gemeente. Ook het laatste nieuws leest u
het snelst via social media. Dus volg
de gemeente nu via:
Facebook: gemeenteapeldoorn
Twitter: gem_apeldoorn
Instagram: gemeenteapeldoorn.

Meer informatie over de zoektocht
naar een nieuwe burgemeester
vindt u op www.apeldoorn.nl/
nieuweburgemeester.

Gemeenteraad

APELDOORNSE SPORT-TOP GEHULDIGD

WIJZIGING
OPENINGSTIJDEN
FIETSENSTALLINGEN

Hoogland en Roy van den Berg)
mogen zich de beste Sportploeg
noemen. Volgens de jury sprong
Elin Henninger eruit als Sporttalent. In de categorie Sporter met
een Beperking kwam Tristan Bangma als topper uit de bus.

U vindt de volledige agenda op
www.apeldoorn.nl/gemeenteraad
donderdag 21 februari 2019
19.00 uur
- Monitor Energietransitie
Apeldoorn 2018
- Ontwerpverklaring van geen
bedenkingen twee ecoducten
Amersfoortseweg en
Kootwijkerweg
- Stadsdeelbezoek aan
Zevenhuizen Zuidbroek
(werkbezoek op locatie)
20.00 uur
- Zienswijze bestuursagenda
2019-2023 en kader 2020 GGD
Noord- en Oost-Gelderland

Per 1 maart zijn de fietsenstallingen Stadhuis, Serre en Markstraat
niet meer elke zondag geopend,
maar alleen op koopzondagen. Op
de eerste en laatste zondag van de
maand kunt u hier van 11:30 uur tot
17:30 terecht om uw fiets te stallen. De fietsenstalling ACEC blijft
elke zondag open. Meer informatie over de openingstijden van de
fietsenstallingen is te vinden op:
www.veiligstallen.nl/apeldoorn.

21.00 uur
Pauze
21.15 uur
- Verklaring van geen bedenkingen Zonnepark Beemte
Broekland, Wenumseveld,
IJsseldijk-A1 en Brinkenweg A1
- Luchtkwaliteit en de gehanteerde WHO normen-(presentatie)
22.45 uur
Sluiting

Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit
Deze week is er geen vergadering
van de commissie CRK.

COLOFON

Publieksbalie
U kunt uitsluitend op afspraak terecht.

Bezwaar maken
Wie denkt dat de WOZ-waarde of
andere zaken op het aanslagbiljet
niet kloppen, kan contact opnemen
met medewerkers van Tribuut. Zij
beantwoorden vragen en zorgen
dat eventuele onjuistheden, bijvoorbeeld in de vastgestelde WOZ-waarde, zo snel mogelijk worden hersteld. Formeel bezwaar maken is
dan niet meer nodig. Tribuut is bereikbaar op 055 580 22 22. Ook op
de website www.tribuut.nl vindt u
actuele informatie en worden veel
gestelde vragen beantwoord.

KONINKLIJKE
ONDERSCHEIDING
VOOR VERTREKKENDE
RAADSLEDEN

GEMEENTENIEUWS
20 FEBRUARI 2019
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Kom naar het stadhuis (Marktplein 1)
of bekijk de vergadering via
www.apeldoorn.nl/gemeenteraad

