ZELDZAME BEEKPRIK
TERUG IN DE GRIFT
Woensdag 27 maart zijn de eerste
beekprikken gespot in De Grift in de
binnenstad. Dit zeldzame visje voelt
zich thuis in het schone stromende
water en de gevarieerde bodem van
de Apeldoornse beken. Dat is het resultaat van jarenlange inspanningen
van gemeente, waterschap en betrokken partijen uit de stad. Door nieuwe
stukken beek aan te leggen en bestaande beektrajecten op te knappen,
vergroot de gemeente het leefgebied
voor de beekprik. Het bekenprogramma is een gezamenlijke programma van de gemeente Apeldoorn en
Waterschap Vallei en Veluwe.

1500 BASISSCHOOLLEERLINGEN
IN ACTIE TEGEN ZWERFAFVAL

Maandag 1 april heeft wethouder
Nathan Stukker het Cruijff Court locatie Gentiaan in Apeldoorn officieel
geopend. Het is en plek die voor de
buurt en voor de bewoners toegankelijk is. Deze Cruijff Court is aangelegd met het doel om bewoners
veilig en met plezier te laten sporten. Daarnaast is sport een gemeenschappelijke taal die we met z’n alle
spreken.

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 4 april 2019,
TOT 2021 Molenstraat-Centrum 1,
kamer 2.1
(ingang gebouw aan de achterzijde)
7311 XG Apeldoorn
Attentie! tijdens de vergadering
worden opnames gemaakt voor
opleidingsdoeleinden.

Openbaar deel
10.50 uur -11.15 uur
Toelichting en bespreking
herinrichtingsplan
Koninginnelaan e.o.
11.20 uur – 11.55 uur
Toelichting en bespreking
Groenplan Apeldoorn.

Gemeente Apeldoorn

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.

VOLG DE GEMEENTE
VIA SOCIAL MEDIA

Foto: Peter Lous
Maandag 1 april gaf wethouder Wim Willems het officiële startsein voor de Week van Apeldoorn Schoon. Samen met
51 leerlingen van OBS De Bundel ging hij op pad om de buurt zwerfafvalvrij te maken. In totaal komt een recordaantal
van negentien Apeldoornse basisscholen in actie tijdens de Week van Apeldoorn Schoon. Hiermee dragen scholen
hun steentje bij om de bewustwording over zwerfafval te vergroten.

OEFENEN MET HET
REIZEN IN HET
OPENBAAR VERVOER
Binnen het reizen met het openbaar
vervoer is er de laatste jaren het
één en ander veranderd. Voor het
reizen met het openbaar vervoer
heeft u een OV-chipkaart nodig of
u koop een kaartje bij de kaartautomaat. Voor senioren is het soms lastig om hier mee om te gaan omdat
ze niet weten hoe dit werkt.
Daarom organiseert Ervaar het OV,
in opdracht van de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel, op
dinsdag 16 april een proefreisje voor
senioren waarbij onder begeleiding
van OV-ambassadeurs geoefend
kan worden met het reizen in het
openbaar vervoer.
Aanmelden voor dit proefreisje kan
via ov-ambassadeur@ervaarhetOV.nl
of door te bellen met 038 45 40 130.

EEN NIEUWE DIMENSIE VOOR DE MARKTSTRAAT EN BEEKSTRAAT
Maandagochtend 1 april gaf wethouder Mark Sandmann het startsein voor de werkzaamheden
aan de Markstraat en Beekstraat.
Dit deed hij door een bouwbord
te onthullen aan de Beekstraat,
met hierop het ontwerp voor de
Marktstraat met het verbindende
waterelement de Marktstroom. De

Kunt u niet meer zelfstandig aan het
verkeer deelnemen? Maar wilt u wel
graag van het mooie weer genieten?
Vanaf nu kunt u een Fun2Go Duofiets lenen via de scootmobielpool
van gemeente Apeldoorn. Samen

12.00 uur – 12.30 uur
A1 oprit Kayersdijk, aanvraag
vooroverleg voor de realisatie
van een reclamemast.

Foto: Peter Lous

werkzaamheden duren tot en met
november. Het voetgangersgebied
wordt uitgebreid, waardoor deze
straten na afronding van de werkzaamheden onderdeel uitmaken
van het kernwinkelgebied.

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 leest u op
www.apeldoorn.nl/binnenstad.

Gemeenteraad
U vindt de volledige agenda op
www.apeldoorn.nl/gemeenteraad
donderdag 4 april 2019

Foto: Maarten Sprangh

SAMEN OP PAD MET DE FUN2GO DUOFIETS!

Bespreking plannen Wabo

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

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

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

CRUIJFF COURT
GEOPEND AAN
DE GENTIAAN IN
APELDOORN

GEMEENTENIEUWS
3 APRIL 2019

met een familielid of begeleider
kunt u een dag of dagdeel met de
duofiets op pad. Neem contact op
met de gemeente voor meer informatie (14 055, keuze 3) of kijk op
www.apeldoorn.nl/duofiets.

DEFINITIEVE
UITSLAGEN
VERKIEZINGEN
PROVINCIALE STATEN
EN WATERSCHAP
De definitieve uitslag van Provinciale Statenverkiezing is bekend.
Met 10.042 stemmen is de VVD de
grootste partij in Apeldoorn. Gevolgd door FvD met 9.750 stemmen
en GL met 7.637 stemmen. In totaal
brachten 72.625 stemgerechtigden
in Apeldoorn hun stem uit, dat is
een opkomst van 57,44%. De VVD
heeft ook de meeste stemmen ontvangen bij de waterschapsverkiezing, met 11.434 stemmen, gevolgd
door PvdA met 9.433 stemmen en
WN met 9.027 stemmen. Bij deze
verkiezing was de opkomst 53,15%.
Meer informatie leest u op
www.apeldoorn.nl/definitieveuitslag-verkiezingen

19.00 uur
- Expertmeeting Omgevingswet
Een externe spreker en twee
medewerkers van de gemeente
Apeldoorn geven uitleg over de
Omgevingswet. Daarna is er
gelegenheid voor vragen.
Onderwerpen van deze bespreking:
1. Omgevingswet, veranderingen
2. Rol van de gemeenteraad
3. Apeldoorns traject
4. Start omgevingsvisie
- Stadsdeelbezoek Apeldoorn
Centrum
Startpunt: Stationsplein 50.
Programma:
19.00 – 20.30 Wandeling door centrum langs diverse projecten, korte
uitleg bij enkele projecten, start bij
Stationsplein, eindigend
bij ACEC Café
20.30 – 21.30 Informatietafels
over diverse projecten en
ontwikkelingen bij ACEC Café met
de mogelijkheid om door te praten
21.30 uur
Einde

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

