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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.

GEMEENTENIEUWS
31 OKTOBER 2018WERKZAAMHEDEN EUROPAWEG 

Aankomend weekend, 3 en 4 november, start de laatste fase van de werkzaamheden aan de Europaweg. Tijdens deze 
fase wordt de laatste laag asfalt in één keer op de weg aangebracht. Daarom is de weg volledig afgesloten voor zowel 
doorgaand verkeer als bestemmingsverkeer. U wordt omgeleid met borden. Meer weten over de werkzaamheden? 
Kijk op www.apeldoorn.nl/wegwerkzaamheden. 

   Gemeenteraad

U vindt de volledige agenda op
www.apeldoorn.nl/gemeenteraad

donderdag 1 november 2018

Algemene Beschouwingen over de 
MeerjarenProgrammaBegroting 
2019-2022

19.00 uur
1.  Vaststelling raadsagenda
2.  Loting sprekersvolgorde van 

de algemene beschouwingen 
door de raadsfracties

3.  Korte toelichting op de 
MeerjarenProgrammaBe-
groting door de wethouder 
Financiën

4.  Algemene Beschouwingen, 
deel 1

5.  Schorsing
6.  Vervolg Algemene Beschou-

wingen, deel 2

22.00 uur
Sluiting

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

WIJZIGING INDELING MAANDAGMARKT
Vanaf maandag 22 oktober is de 
indeling van de maandagmarkt op 
het Marktplein gewijzigd. De nieuwe 
indeling maakt de markt compacter 
en nóg gezelliger. Op de plattegrond 
vindt u een overzicht van de nieuwe 

indeling. 
Het warenaanbod op de maandag-
markt is gevarieerd, met onder an-
dere stoffen, kleding, fournituren en 
hobbymaterialen. Er is markt van 
9.00 tot 14.00 uur.

 Commissie
 Ruimtelijke Kwaliteit

Om de week publiceert de 
gemeente 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 18 oktober 2018,
Tot 2021 Molenstraat-
Centrum 1, zaal Hanging around 
(ingang gebouw aan de 
achterzijde) 7311 XG Apeldoorn

Bespreking aanvragen 
omgevingsvergunning Wabo

10.00 uur – 10.20 uur
Laan van de Ram, plan voor de 
bouw van een bedrijfsgebouw 

10.20 uur – 11.00 uur
Laan van Westenenk 501-701 
Ugchelen Buiten veld G, plan 
voor het bouwen van 20
woningen. 

De rayonarchitect van de Com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit houdt 
iedere dinsdag zitting in een open-
bare 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. 

BEZOEK EEN 
DUURZAAM HUIS IN 
APELDOORN 
Wilt u aan de slag met het verduur-
zamen van uw woning maar weet u 
niet waar te beginnen? Honderden 
huiseigenaren in heel Nederland 
vertellen u graag meer over hun er-
varingen. Ook in Apeldoorn openen 
duurzame huiseigenaren hun deuren 
tijdens de Duurzame Huizen Route 
op 3 en 10 november. 

Deze huiseigenaren vertellen graag 
over hun aanpak. Ze geven antwoord 
op vragen als: welke materialen zijn 
er gekozen? Waarom is er voor deze 
specifi eke installatie gekozen? De 
Duurzame Huizen Route biedt de 
unieke kans om ervaringen aan te 
horen. 

Weten welke woningen er in 
Apeldoorn opengaan? Kijk op 
www.duurzamehuizenroute.nl/
apeldoorn en meldt u aan. Foto: gemeente Apeldoorn

GEZOCHT: KINDERBURGEMEESTER VOOR APELDOORN
Binnenkort staat onze burgemees-
ter er niet meer alleen voor! In na-
volging van andere steden krijgt ook 
Apeldoorn een kinderburgemeester. 
Dat besluit is genomen na een motie 
van de gemeenteraad. En het leuke 
is: jij of je (klein)zoon of -dochter 
maakt kans op deze eervolle plek!

De kinderburgemeester is in het 
leven geroepen om aandacht te 

vragen voor de belangen van kinde-
ren. Die kunnen maar zo onderge-
sneeuwd raken tussen al die ‘belang-
rijke’ grotemensenbelangen. Hij of 
zij helpt en adviseert de burgemees-
ter bij allerlei (kinder)activiteiten. 

Samen met andere kinderen kan de 
kinderburgemeester ook ideeën be-
denken voor leuke nieuwe activitei-
ten in en rond Apeldoorn.

Kans maken?
Om kans te maken op deze functie 
moet je in groep 7 of 8 van een van 
de basisscholen in de gemeente zit-
ten. Je kunt ‘solliciteren’ door een 
leuk fi lmpje van maximaal 45 secon-
den van jezelf te sturen naar kinder-
burgemeester@apeldoorn.nl. Vertel 
daarin bijvoorbeeld wie je bent, wat 
je leuk vindt en wat jij belangrijk 
vindt voor kinderen in Apeldoorn.

BIJZONDERE KROEGENTOCHT VOOR OUDERS EN HUN KINDEREN
Tactus en gemeente Apeldoorn or-
ganiseren op maandagavond 26 
november een kroegentocht voor 
Apeldoornse ouders en hun kin-
deren. De avond staat in het teken 
van het uitgaansleven en alcoholge-
bruik. De avond begint om 18.30 uur 

in de Vue Bioscoop aan Nieuwstraat 
281. Het programma bevat onder an-
dere een theatervoorstelling over de 
belevingswereld van jongeren, waar-
bij groepsdruk, alcohol, vriendschap 
en het maken van keuzes centraal 
staan. Ook geven een kinderarts 

en ervaringsdeskundige een lezing 
over de effecten van alcoholgebruik. 
Deze week ontvangen ouders met 
kinderen in de leeftijd van 12 tot 
en met 17 jaar een uitnodiging in 
de brievenbus. Aanmelden kan via 
info@cjgapeldoorn.nl. 

DENK MEE OVER 
APELDOORNS 
EERSTE TINY FOREST
Op donderdag 1 november is de start- 
en ontwerpbijeenkomst van Tiny Fo-
rest Zevenhuizen. U bent daarvoor 
van harte uitgenodigd. De bijeen-
komst wordt gehouden in buurtge-
bouw 1005 (zaal 3), aan de Aristote-
lesstraat 1005. Vanaf 19.00 uur is de 
zaal open en de bijeenkomst duurt 
tot 21.00 uur. Medewerkers van IVN 
en gemeente Apeldoorn zijn ook 
aanwezig. Het eerste Apeldoornse 
minibos komt in het park, tussen de 
Agricolastraat en de Pythagoras-
straat. Meer weten? Kijk op 
www.apeldoorn.nl/tinyforest.  

NATUURWERKDAG 
2018
Zin om de natuur een handje te hel-
pen? Kom op zaterdag 3 november 
naar de Natuurwerkdag. Kijk op 
www.natuurwerkdag.nl welke pro-
jecten er in Apeldoorn zijn en maak 
de natuur winterklaar! Het is ge-
zond, leuk en gezellig om buiten aan 
het werk te gaan tijdens de grootste 
vrijwilligersdag in het groen. Kom 
zagen, snoeien en meer.

Apeldoorn publiceert haar open-
bare bekendmakingen digitaal via 
www.officielebekendmakingen.
nl. Heeft u geen internet of com-
puter, dan kunt u de informatie 
zelf ophalen. Bij het stadhuis of 
in de bibliotheek kunt u gratis 
een computer gebruiken om 
www.offi cielebekendmakingen.nl 
te bekijken. 

BEKENDMAKINGEN

GESLAAGDE 
‘LIGHT IT UP!’ 
ACTIE 
Op zaterdag 27 oktober vond weer 
een geslaagde fi etsverlichtingsactie 
plaats in Apeldoorn. 

Dat fi etsverlichting belang is, is bij 
veel mensen bekend. Het kan ge-
beuren dat mensen hun verlichting 
vergeten of dat de verlichting kapot 
is. Dit gebeurt vooral onder jonge-
ren, vaak omdat zij geen vaste ver-
lichting hebben. Om hen een handje 
te helpen, ging een promotieteam 
in gesprek met fi etsers over het 
belang van goede verlichting. Ook 
wethouder Jeroen Joon stak zijn 
handen uit de mouwen. Hij ging in 
gesprek met fi etsers zonder verlich-
ting en gaf hen gratis fi etslampjes 
mee. 

De campagne is georganiseerd door 
het Regionaal Orgaan Verkeersvei-
ligheid Oost-Nederland in samen-
werking met de gemeente. 


