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   Gemeenteraad

Volgende week is er 
geen gemeenteraad 
ivm vakantie.

Commissie
 Ruimtelijke Kwaliteit

Deze week is er geen vergadering 
van de commissie CRK.

STOEPTEGEL LOS? 
MELD HET BIJ 
BUITENLIJN
Werkt u mee aan een schone en 
veilige woonomgeving? Laat de 
gemeente weten als iets schoonge-
maakt, opgeruimd of hersteld moet 
worden. Ligt er bijvoorbeeld een 
stoeptegel los in uw straat, werkt 
een lantaarnpaal niet goed of is er 
iets vernield? Er zijn verschillen-
de manieren hoe dit de gemeente 
Apeldoorn kunt laten weten. 
U  kunt een melding maken via 
www.apeldoorn.nl/buitenlijn,
via Twitter www.twitter.com/
gem_apeldoorn of door te bellen 
naar telefoonnummer 14 055. 

Deze week heeft u het aanslagbiljet voor gemeentebelastingen ontvangen. Bent u aangesloten op MijnOverheid.nl, 
dan heeft u het aanslagbiljet digitaal ontvangen. 

Bezwaar maken
Wie denkt dat de WOZ-waarde of andere zaken op het aanslagbiljet niet kloppen, kan contact opnemen met mede-
werkers 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. 

GEMEENTEBELASTING 2019APELDOORN: 
“UITBREIDING 
LELYSTAD AIRPORT
KOMT VEEL TE 
VROEG”
De lange laagvliegroutes van en 
naar Lelystad Airport zijn voor de 
gemeente Apeldoorn onacceptabel. 
Het vliegveld bij Lelystad kan als vol-
waardig vliegveld open als het lucht-
ruim opnieuw is ingedeeld, waardoor 
laagvliegroutes vermeden worden. 
Daarnaast moeten nut en noodzaak 
van Lelystad Airport deel uitmaken 
van de discussie over de toekomst 
van de Nederlandse luchtvaart, die 
komend najaar wordt gevoerd. Dat 
laat het college van B&W weten in 
zijn zienswijze op het luchtvaartbe-
sluit Lelystad Airport. 

Apeldoorn is niet op voorhand tegen 
een uitbreiding van Lelystad Airport. 
Wethouder Wim Willems: “Waar het 
ons om gaat, is dat alle aspecten en 
effecten goed moeten worden beke-
ken en afgewogen, ingebed in een 
afgewogen visie op de Nederlandse 
luchtvaart. Dat is nu niet het geval. 
De tijd is simpelweg nog niet rijp om 
nu een goed besluit te nemen over 
Lelystad.“

De zienswijze van het Apeldoornse 
college leest u op 
www.apeldoorn.nl/vliegveld-lelystad. 

TAFEL VAN HERBRUIKBAAR MATERIAAL GEPLAATST IN DE PARKEN
Woensdag 20 februari is een tafel 
van herbruikbaar materiaal uit de 
wijk onthuld bij het Verzetsstrij-
derspark in de Parken. Het blad 
van de tafel is gemaakt van oude 
betonplaten die onder het asfalt 
in de Parken lagen. Het hout is 
afkomstig van de gevelde bomen 
uit de wijk. De tafel staat daarmee 

symbool voor de circulaire aanpak 
van de Parken. Het leerwerkbedrijf 
van de gemeente heeft de tafel ge-
maakt. 

Circulariteit in de Parken
Het project de Parken is het al-
lereerste civieltechnische pro-
ject in Nederland wat circulair 

wordt ontworpen en uitgevoerd. 
Betonindustie De Hamer heeft 
hiervoor een circulaire tegel ont-
wikkeld. Het oude beton dat on-
der het asfalt lag, is gebroken tot 
puin en daarna weer toegepast als 
grondstof voor de nieuwe betonte-
gel die in de trottoirs van De Par-
ken komen te liggen.

GROEPSAANKOOP 
ZONNEPANELEN IN 
APELDOORN ZUID-
OOST SUCCESVOL 
VAN START
De groepsaankoop zonnepanelen in 
Apeldoorn Zuid-Oost is met een goe-
de vaart van start gegaan. De inte-
resse onder woningeigenaren blijkt 
groot. Al 467 mensen hebben zich 
ingeschreven voor een woningopna-
me en de eerste zonnestroomsyste-
men zijn zelfs al gekocht. 

De interesse bleek groot bij de 
drie informatieavonden in Loenen, 
Beekbergen en Apeldoorn Zuid-Oost. 
In totaal kwamen er 870 mensen op 
af. Tijdens deze avonden konden ge-
interesseerden al hun vragen stellen 
en maakten kennis met de geselec-
teerde installateur. 

De actie is door de gemeente in 
samenwerking met het Regionaal 
Energieloket opgezet om duurzame 
energieopwekking te stimuleren. 
Veel mensen willen wel verduurza-
men, maar weten vaak niet goed 
hoe. Deze actie maakt het voor be-
woners makkelijk om mee te doen. 
De groepsaankoop bundelt de vraag 
naar zonnepanelen in één gebied, 
waardoor een scherpe prijs mogelijk 
is. Daarnaast staat ook gemak cen-
traal: alles is van a tot z geregeld. 

Meer informatie leest u op 
www.energiekapeldoorn.nl. 
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WERKZAAMHEDEN 
SLUISOORDLAAN
Veel partijen zijn aan het werk om 
de nieuwe Anklaar gereed te krijgen 
voor oplevering. Nu de nieuwe win-
kels, woningen en appartementen 
bijna klaar zijn, is het ook tijd om de 
openbare ruimte daaromheen in te 
richten. Aannemer Dura Vermeer is 
op 18 februari gestart met de herin-
richting van de Sluisoordlaan. De 
werkzaamheden duren tot en met 
30 augustus 2019. Voor doorgaand 
verkeer is de Sluisoordlaan, tussen 
de Laan van Zevenhuizen en de 
Anklaarseweg, afgesloten. 

Meer informatie leest u op 
www.apeldoorn.nl/werkzaamheden. 

BOKASHI VERSPREID 
OVER APELDOORN
Twee maanden lang is het verzamel-
de bladafval uit Berg en Bos opge-
slagen, waarbij een mengsel van mi-
cro-organismen en mineralen werd 
toegevoegd. Door het geheel met 
plastic af te sluiten ontstond er een 
rijpingsproces, waarmee Bokashi tot 
stand komt. Afgelopen week was het 
mengsel klaar, en is er maar liefst 
500 ton aan Bokashi verspreid over 
Apeldoorn. De bodemverbeteraar 
kan het gras, de planten en bomen 
van een nieuwe impuls voorzien. 
Over een paar maanden wordt de ba-
lans opgemaakt en bekeken wat het 
effect van dit circulaire experiment 
is.
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