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   Gemeenteraad

Op 30 mei is er geen Politieke 
Markt in verband met Hemelvaart. 
Op 6 juni bent u weer van harte 
welkom bij de vergaderingen van 
de gemeenteraad.

Commissie
 Ruimtelijke Kwaliteit

Deze week is er geen vergadering 
van de commissie CRK.

Apeldoorn publiceert haar ope-
bare bekendmakingen digitaal via 
www.officielebekendmakingen.nl. 
Heeft u geen internet of compu-
ter, dan kunt u de informatie zelf 
ophalen. In de bibliotheek kunt u 
gratis een computer gebruiken om 
www.offi cielebekendmakingen.nl te 
bekijken. 

BEKENDMAKINGEN

GEWIJZIGDE 
OPENINGSTIJDEN
In verband met Hemelvaart zijn het 
stadhuis en het Werkplein Activeri-
um op donderdag 30 mei en vrijdag 
31 mei gesloten. 

Op andere dagen kunt u voor een 
bezoek aan het stadhuis op afspraak 
terecht. Een afspraak maakt u via 
www.apeldoorn.nl/afspraak.  Op die 
manier staat u nooit voor een dichte 
deur.

Op vrijdag 31 mei leegt Circulus-
Berkel gewoon de containers. Op He-
melvaartsdag niet, in de digitale afval-
kalender op www.circulus-berkel.nl 
of via de app van Circulus-Berkel 
staat op welke dag de containers wel 
geleegd wordt. 

NATIONALE INTOCHT SINTERKLAAS 2019 IN APELDOORN

De nationale intocht van Sinterklaas vindt dit jaar plaats in Apeldoorn. Op zaterdag 16 november komen Sinterklaas 
en zijn pieten aan in de stad. Burgemeester Petra van Wingerden-Boers is verheugd: “Wat een eer dat Sinterklaas 
voor Apeldoorn heeft gekozen! Goed nieuws voor alle kinderen in de stad, maar ook voor iedereen in Nederland 
die er graag bij wil zijn. Want Apeldoorn ligt mooi midden in het land.” De intocht is pas over een half jaar, maar de 
gemeente heeft wel alvast een special webpagina aangemaakt, www.sint2019.nl. Dat blijft de vindplaats voor nieuws 
en ontwikkelingen rondom de intocht in Apeldoorn. 
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CONTROLE-
BERICHT 
NL-ALERT 
Maandag 3 juni zendt de overheid 
om 12:00 uur een NL-alert contro-
le bericht uit. Zorg dat u uw tele-
foon goed heeft ingesteld anders 
ontvangt u geen controlebericht. 
NL-alert zendt een controlebericht 
uit zodat u weet of u een bericht 
krijgt in een noodsituatie. Via de 
website www.Nl-alert.nl vindt u 
meer informatie over hoe u uw tele-
foon goed kunt instellen. 

ONKRUID-
BESTRIJDING 
IN VOLLE GANG

Door het warme en vochtige weer 
groeit er momenteel onkruid op di-
verse plekken in Apeldoorn. De ge-
meente werkt hard om het onkruid 
zo veel mogelijk tegen te gaan. 
Doordat er geen chemische bestrij-
dingsmiddelen meer gebruik wor-
den, is het verwijderen van onkruid 
arbeidsintensief. Met heet water, 
hete lucht, bosmaaiers en branders 
gaan onkruidbestrijders, ook buiten 
de reguliere werktijden, op pad om 
de overlast van onkruid zo veel mo-
gelijk te beperken. 

SAMENWERKEN 
AAN MEER BIO-
DIVERSITEIT IN DE 
BINNENSTAD 
VAN APELDOORN
Bewoners van de Griftstate zijn ge-
start met de aanleg van een tuin op 
het dak van hun parkeergarage. Zij 
willen met hun tuin aanhaken op de 
Grifthof die volgend jaar wordt aan-
gelegd. Doel van de VvE de Griftsta-
te is om meer biodiversiteit en meer 
ruimte voor verblijf en ontmoeting 
te realiseren. Wereldwijd neemt het 
aantal bijen en vlinders af. 

De VvE heeft al grond, opsluitban-
den en zaden gekocht van planten 
die bijen en vlinders aantrekken. De 
gemeente heeft op verzoek enkele 
boomstammen geleverd om op te 
zitten. Gerard Dijkman, beheerder 
van de binnenstad, overhandigde op 
25 mei vanuit gemeente Apeldoorn 
een aantal waardplanten aan de 
heer De Vries, voorzitter van de VvE 
Griftstate.  Voor de tuin wordt ook 
een insectenhotel gebouwd door 
mensen met een achterstand tot de 
arbeidsmarkt. Zo werken we samen 
aan meer biodiversiteit in de bin-
nenstad van Apeldoorn.

DE EIKENPROCESSIERUPS RUKT OP IN APELDOORN
De eerste eikenprocessierupsen zijn 
weer gesignaleerd. Deze harige rups 
kunnen de komende weken voor di-
verse gezondheidsklachten zorgen. 

De eikenprocessierups kan tot half 
augustus voor ongemak zorgen. 
Heeft u de rups onbedoeld aange-
raakt? Dan kunnen klachten als jeuk, 
huiduitslag en irritatie aan de ogen 
of luchtwegen ontstaan. 

Bestrijding
De komende tijd starten we met de 
bestrijding van de rupsen. Bij het 
vroegtijdig bestrijden wordt met een 
vernevelaar vloeistof de eiken een-
malig bespoten met een biologisch 
middel. Het biologisch bestrijdings-
middel werkt alleen op bladetende 
rupsen en heeft geen nadelige ge-
volgen voor mensen, dieren of het 
milieu. De gemeente bestrijdt 24 
uur per dag. De weersomstandighe-
den zijn vanaf halverwege de avond 
meestal gunstiger dan overdag, om-
dat er dan minder wind staat. Hier-

door kan de nevel de top van de bo-
men bereiken. Bij een regenachtige 
dag wordt het bestrijden uitgesteld 
omdat bij regen het preparaat niet 
effectief is. 

Wat kunt u zelf doen?
Heeft u de eikenprocessierups 
ergens gezien? Meld dit dan via 

www.apeldoorn.nl/eikenprocessierups 
of bel met 14 055. Op de website 
leest u meer informatie over de rups 
en tips wat u zelf kunt doen. 

De gemeente voert de bestrijdings-
maatregelen alleen uit bij bomen in 
de openbare ruimte.  
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GEMEENTE START PROEF MET GELUIDSMETINGEN VIA TIEN 
NIEUWE SENSOREN
De gemeente Apeldoorn gaat via het 
experimentele project ‘Smart Geluid 
Apeldoorn’ geluidsmetingen ver-
richten. Het project draait om tien 
nieuwe sensoren die de gemeente 
laat ophangen aan tien lantaarn-
palen verspreid over de gemeente 
Apeldoorn. Deze sensoren zullen de-
cibellen meten via het LoRa-netwerk 
in Apeldoorn. 

Doel van het project is om inzichte-
lijk te maken in hoeverre ontwikke-
lingen als de uitbreiding van vlieg-
veld Lelystad, verbreding van de A1 

of lagere snelheid op de A50 invloed 
hebben op geluidshinder in de stad.

Van start met 10 sensoren
Mede omdat het om een experiment 
gaat met een nieuw type sensor 
start de gemeente met tien senso-
ren. Die zijn als volgt verdeeld: drie 
in de dorpen en zeven in de stad. Bij 
plaatsing van de sensoren in de dor-
pen is rekening gehouden met mo-
gelijke vliegroutes vanaf Lelystad 
Airport. In de stad heeft de gemeen-
te ervoor gekozen om in elk stads-
deel een sensor te plaatsen. Voor 

de globale positie is daarbij gekeken 
naar binnenstedelijk verkeer en po-
sities in de buurt van snelwegen en 
het spoor. 
Bij de exacte locatiebepaling was 
verder van belang dat de sensor op 
minimaal zes meter hoogte hangt 
en niet aan een oudere lantaarnpaal 
komt te hangen, aangezien deze op 
niet al te lange termijn vervangen 
gaan worden. 

Meer over het project leest u op 
www.apeldoorn.nl/
smart-geluid-apeldoorn. 

DEFINITIEVE 
UITSLAG 
VERKIEZINGEN 
EUROPEES 
PARLEMENT 
APELDOORN 2019
De verkiezing voor het Europees 
Parlement van donderdag 23 mei 
hebben in Apeldoorn veel winst op-
geleverd voor PvdA (18,47%) en VVD 
(15,21%). Het opkomstpercentage 
lag op 42,28%. Dat cijfer ligt iets ho-
ger dan bij de vorige verkiezing voor 
het Europees Parlement in 2014. 
Alle informatie over de verkiezing 
Europees Parlement is te vinden op 
www.apeldoorn.nl/verkiezingen. 



Eelco Sintnicolaas (links) en Robert Horstink: “Sport is dé manier om na een 
dag werken alles weer even op nul te zetten”

Foto: Peter Lous

TOPSPORT KIJKEN EN ZELF MEEDOEN OP HEMELVAARTSDAG
Vlak voor uw neus iemand 5 meter 
hoog zien springen. De Nederlands 
volleybaldames zien strijden in de 
Volleybal Nations League. Zelf mee-
doen en met topsporters op de foto. 
Het kan allemaal tijdens een uniek 
evenement in en rond Omnisport 
Apeldoorn op Hemelvaartsdag.

Dus … na het dauwtrappen meteen 
doorfi etsen naar de Voorwaarts! Er 
is daar van alles te doen: topsport, 
meet & greet, muziek, eten en drin-
ken. Om 13.00 en 15.00 uur zijn er 
wedstrijden polsstokhoogspringen, 
om 16.30 uur spelen de Oranjedames 
in de bijna uitverkochte sporthal hun 
volleybalwedstrijd.

Spectaculair
Tijdens de Pole Vault Urban Series 
proberen polsstokhoogspringers te 
ontsnappen aan de zwaartekracht. 
Nederlands beste springers strijden 
met toppers uit Afrika, Engeland, 
Frankrijk en Duitsland om een plek 

in de fi nale. “We springen onder de 
overkapping bij Decathlon voor de 
deur”, vertelt Eelco Sintnicolaas, 
Nederlands kampioen zevenkamp en 
een van de initiatiefnemers. “Vanaf 
de roltrap heb je er goed zicht op. 
Vlak voor je neus iemand 5 meter 
hoog zien springen is toch anders 
dan dat je het op tv ziet. Polsstok-
hoogspringen is spectaculair, gaaf 
om het een keer op deze bijzondere 
locatie te doen.”

Zelf meedoen
Op de stoep voor Omnisport 
Apeldoorn is een volleyfanzone in-
gericht. Haal een scorekaart en pro-
beer harder te smashen dan Lonneke 
Sloetjes (en sneller te sprinten dan 
Eelco). “En er is nog veel meer te 
doen”, zegt Robert Horstink, ex-vol-
leybalinternational en toernooidi-
recteur tijdens de VNL-wedstrijden 
van de volleybaldames. “Een Meet 
& Greet met de volleybaldames bij-
voorbeeld. En kinderen kunnen een 

handtekening scoren van sporters, 
en misschien wel tips van hen krij-
gen om ook topsporter te worden. 
Luister naar de prachtige verhalen 
van topsporters over afzien en hoe 
mooi het is om daarna succes te 
hebben. Er zijn clinics waarbij je aan 
van alles kunt meedoen. Een mooie 
manier om kennis te maken met ver-
schillende sporten en sporters. Een 
leuk familie-uitje dat perfect past in 
Apeldoorn Gezinsstad.”

Sporten is belangrijk
Volleybal en atletiek zijn twee toe-
gankelijke sporten. Apeldoorn is 
dé volleybalstad van Nederland. En 
in Omnisport ligt de enige offi ciële 
200 meter atletiekbaan van Neder-
land. Robert: “Apeldoorn is er goed 
in om grote sportevenementen bin-
nen te halen. En die worden altijd 
geplaatst in een breder thema. Zoals 
voeding en gezondheid. Topvolley-
balster Debby Pilon-Stam is er op 
Hemelvaartsdag ook om gezonde 

yoghurtjes te verkopen.” Dat is een 
voorbeeld van de maatschappelijke 
invloed die sport kan hebben. Eel-
co: “Het is belangrijk dat kinderen 
op allerlei manieren leren bewegen. 
Sporten zorgt voor saamhorigheid 

en waardevol sociaal leven. Robert 
en ik willen onze sport promoten en 
mensen stimuleren om te gaan spor-
ten. Hoe kun je dat beter doen dan 
iets van topsport te laten zien. En dat 
doen we op Hemelvaartsdag!”




