WOLVEN EN SLAKKEN:
IJZERWINNING
OP DE VELUWE

COMPOSTDAG 30 MAART

Maandag 18 maart werd de overzichtstentoonstelling 'Wolven en
slakken: op de Veluwe' geopend. De
tentoonstelling werpt nieuw licht
op de vroegmiddeleeuwse Veluwse
ijzerindustrie met tal van vondsten
uit oude en nieuwe opgravingen.
Tot 16 juni is de tentoonstelling te
zien in de Noordzaal van het CODA
Museum.

De familie Elshof was een van de
eersten die zich inschreef voor de
groepsaankoop, naar aanleiding van
de brief die de gemeente in januari
stuurde aan bewoners van de regio
Apeldoorn Zuidoost. In deze brief
deed de gemeente bewoners een
aanbod om zonnepanelen aan te
schaffen, tegen aantrekkelijke voorwaarden. De gemeente organiseerde
de actie samen met het Regionaal
Energieloket.
Succesvol
Met deze actie wil de gemeente
duurzame energieopwekking door
particulieren stimuleren. De groepsaankoop bundelt de vraag naar zonnepanelen in één gebied, waardoor
een scherpe prijs mogelijk is en de
bewoners ontzorgd worden in de
aanschaf en installatie van zonnepanelen.
In februari ging de actie van start
en waren er drie informatieavonden.
Ruim 650 huishoudens schreven
zich in voor een woningopname. Inmiddels hebben 50 huishoudens via
de groepsaankoop zonnepanelen
aangekocht en de komende tijd volgen er meer.
Zelf aan de slag met energie in uw
huis? Kijk op
www.energiekapeldoorn.nl voor tips,
inspiratie en gratis advies door een
energiecoach of energieadviseur.

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

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.

MILITAIRE
OEFENINGEN
Foto: gemeente Apeldoorn
Ook dit jaar organiseren Gemeente Apeldoorn en Circulus-Berkel een compostdag. Op zaterdag 30 maart bent u op
elf locaties in de gemeente welkom voor het afhalen van compost. Dit is een bedankje voor u van de gemeente voor
het actief scheiden van uw afval. Tussen 10.00 en 14.00 uur kunt u op vertoon van uw grofvuil- of milieupas maximaal
vijf zakken met 20 liter gft-compost gratis afhalen. De ophaallocaties staan op www.circulus-berkel.nl/apeldoorn.

GEMEENTE VOERT EENRICHTINGSVERKEER IN VOOR DEEL
KALVERSTRAAT EN STATIONSPLEIN
De gemeente werkt aan de
Apeldoornse binnenstad en heeft
de ambitie dat de binnenstad economisch goed kan functioneren
en goed bereikbaar is, maar ook
dat het een prettig gebied is om te
wonen en te winkelen.
Met vertegenwoordigers van bewoners, winkels en bedrijven heeft de
gemeente hierover gesproken. Ons
gezamenlijke doel: de bereikbaarheid
van de binnenstad vergroten terwijl
we tegelijkertijd de aantrekkelijkheid
van het gebied voor bewoners en
winkelend publiek verbeteren.

Om het doorgaande verkeer te verminderen is in de gemeentelijke
Verkeersvisie 2016-2030 opgenomen
dat er op een aantal weggedeelten
eenrichtingsverkeer wordt ingesteld.
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.

APELDOORNSE LEERLINGEN WANDELEN
VOOR WATER
Vrijdag 22 maart gaf wethouder
Wim Willems op het Marktplein het
startschot voor de sponsorloop
Wandelen voor Water.
Tweehonderd
leerlingen
van
Apeldoornse basisscholen liepen tijdens deze sponsorloop zes kilometer met zes liter water op hun rug,
dezelfde prestatie die hun leeftijdsgenootjes in derde wereldlanden
elke dag moeten leveren om aan

BEKENDMAKINGEN
Apeldoorn publiceert haar opebare bekendmakingen digitaal via
www.officielebekendmakingen.nl.
Heeft u geen internet of computer, dan kunt u de informatie zelf
ophalen. In de bibliotheek kunt u
gratis een computer gebruiken om
www.officielebekendmakingen.nl te
bekijken.

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

COLOFON
Gemeente Apeldoorn

EERSTE ZONNEPANELEN VAN DE
GROEPSAANKOOP
APELDOORN ZUIDOOST
GEÏNSTALLEERD
De eerste zonnepanelen van de
groepsaankoop actie in Apeldoorn
Zuidoost zijn deze maand geïnstalleerd. Eén van die installaties vond
afgelopen woensdag 20 maart plaats
in de Maten. Vertegenwoordigers van
Gemeente Apeldoorn en de installateur gingen langs bij de familie Elshof
met een bloemetje en taart.

GEMEENTENIEUWS
27 MAART 2019
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schoon drinkwater te komen. Het
geld dat met deze sponsorloop is
opgehaald, wordt ingezet voor verschillende waterprojecten in Afrika
en Azië.
Wandelen voor Water wordt georganiseerd door de Rotary Apeldoorn
’t Loo met medewerking van veel
Apeldoornse bedrijven en organisaties, die de sportieve leerlingen hebben gesponsord.

Van 1 t/m 12 april staan voor een
periode van twee weken borden om
weggebruikers te attenderen op de
aanstaande wijzigingen.
Hierbij wordt het verkeer gewezen
op de alternatieve routes die het
doorgaand verkeer kan nemen (adviesroute via de Centrumring). In de
week van 15 en 16 april, treedt de
nieuwe situatie in werking.
Meer informatie over het verkeer in
de binnenstad, is te lezen op
www.apeldoorn.nl/binnenstad.

SNOEIAFVAL?
CIRCULUS-BERKEL
HAALT HET OP
Heeft u snoeiafval? Tussen 1 en
12 april komt Circulus-Berkel het
snoeiafval gratis bij u thuis ophalen.
Wilt u gebruik maken van deze ophaalservice? Meld u dan aan bij Circulus-Berkel via 0900 9552 of via
de website mijn.circulus-berkel.nl/
online-regelen/uw-adres/. Het aanmelden kan tot en met vrijdag 29
maart.

Van 1 tot en met 5 april oefenen
militairen van de Koninklijke Landmacht. Orange Bull is een luchtmachtoefening die plaatsvindt in
samenwerking met het Korps Commandotroepen.
Er wordt geoefend in parachutespringen, laagvliegen en vliegen bij
duisternis. Luchtvaartuigen vliegen
lager dan normaal, waarbij zo veel
mogelijk rekening wordt gehouden
met de omgeving en mogelijke geluidsoverlast.
Als er door deze oefeningen schade is ontstaan, dan kunt u hier een
melding van maken. Vermeld hierbij zoveel mogelijk gegevens zoals
bijvoorbeeld kenteken, datum, tijd
en soort schade. U kunt de schade
melden bij het Ministerie van Defensie, Sectie claims Ministerie van
Defensie, Postbus 90004, 3509 AB
Utrecht.

Gemeenteraad
U vindt de volledige agenda op
www.apeldoorn.nl/gemeenteraad
donderdag 28 maart 2019
19.00 uur
- Woonagenda 2018-2021 ‘Iedereen
een thuis’
- Inspraakbijeenkomst profielschets
nieuwe burgemeester
- Netwerkbijeenkomst cultuur op
locatie
20.00 uur
- Ontwikkelingen Jeugdhulp

Er zijn een aantal voorwaarden
waaraan het snoeisel moet voldoen.
Takken mogen bijvoorbeeld niet dikker zijn dan 15 centimeter en niet
langer dan 1,5 meter. In totaal mag
u maximaal 1 kubieke meter en 25
kilo aan takken laten ophalen. Het
is handig als uw de takken vooraf
bundelt.

21.00 uur
Pauze

Zelf wegbrengen
Wilt u zelf het snoeiafval wegbrengen? Dat kan van 5 april tot en met
29 november iedere vrijdag tussen
17.00 en 19.00 uur gratis bij het
Recycleplein Aruba 16 in Apeldoorn.

22.15 uur
Sluiting

21.15 uur
- Vervolg woonagenda
- Vervolg Ontwikkelingen
Jeugdhulp
- Concept Plan van Aanpak –
‘Meerjaren Perspectief Vastgoed
(2019-2022)’

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

PLEK GEZOCHT VOOR DRIE NIEUWE
TINY FORESTS
In november 2018 werd in de wijk
Zevenhuizen een eerste Tiny Forest
geplant: een minibos ter grootte van
een tennisbaan, midden in de stad.
Dit jaar komen er in Apeldoorn drie
bij. Gemeente Apeldoorn en IVN
Natuureducatie zoeken scholen of
buurtbewoners die een fijne plek
voor een Tiny Forest weten in hun

buurt, die het minibos willen aanplanten én verzorgen. Scholen en
buurtbewoners kunnen zich tot en
met 4 mei 2019 aanmelden om een
bijzonder stukje natuur in hun buurt
te helpen realiseren. Eind mei worden
de drie locaties voor de Tiny Forests
bekend gemaakt. Meer info staat op
www.apeldoorn.nl/tinyforest

KAP FIJNSPARREN NOODZAKELIJK DOOR SCHORSKEVER
Schorskevers hebben in Apeldoorn
zo’n vierhonderd fijnsparren zodanig aangetast dat de bomen gekapt moeten worden. De meeste
aangetaste bomen staan in het
Orderbos, op de begraafplaats
Heidehof en Soerenseweg. De
fijnsparren zullen vervangen worden door nieuwe loofbomen.
Voor deze aangetaste fijnsparren
is inmiddels een omgevingsvergunning aangevraagd en verleend. Omdat afgestorven bomen
een gevaar vormen en omdat de
voortplanting van de kever gestopt moet worden, is er gebruik
gemaakt van een spoedprocedure.
Vanaf deze week worden de bomen geveld.
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Letterzetter
De schorskever die zo huis heeft
gehouden in Apeldoorn draagt de
naam letterzetter. Het is maar een
klein kevertje, maar het richt op
dit moment op meerdere plekken
in Nederland grote schade aan.

De letterzetter heeft het voorzien
op (bij voorkeur oudere) fijnsparren. Veel fijnsparren zijn door de
droogte van vorige zomer en de
zachte winter extra gevoelig voor
de letterzetter. Keverpaartjes nestelen zich achter de schors en
wanneer eitjes uitkomen vreten
de larven zich een weg door het
hout. Op deze manier wordt de
sapstroom in de boom afgebroken
en sterft de boom langzaam af.
Als de boom is afgestorven kan hij
breken of omvallen, met alle risico’s van dien. Om dat te voorkomen is besloten de aangetaste bomen te vellen. Maar de aangetaste
bomen moeten ook geveld worden
om te voorkomen dat de kever aan
de tweede cyclus kan beginnen en
zich opnieuw voortplant.
Schade in onze gemeente
Uit een eerste inventarisatie blijkt
dat op dit moment ongeveer 400
fijnsparren door de letterzetter
zijn aangetast. Het merendeel

(ongeveer 200 stuks) van de aangetaste fijnsparren staan in het
Orderbos, vooral in de omgeving
van het sportpark Orderbos. Ook
in de bosgebieden Dennenheuvel
en Berg en Bos zijn de eerste aangetaste bomen aangetroffen.
Verder zijn aangetaste bomen gesignaleerd op de begraafplaatsen
Heidehof (ruim 100), Soerenseweg
(30) en Beekbergen (5). Door de
snelle verspreiding van de letterzetter is de verwachting dat er nog
meer bomen worden aangetast.
Na de velling geldt een herplantplicht. Er zullen voornamelijk
loofbomen worden geplant op de
plaats van de sparren. Door voor
gevarieerde beplanting te kiezen,
probeert de gemeente ervoor te
zorgen dat ziekten en boomkevers
als de letterzetter in de toekomst
minder vat op het bos krijgen.

