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GEMEENTENIEUWS
12 JUNI 2019

 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 13 juni 2019,
TOT 2021 Molenstraat-Centrum 1, 
kamer 2.1
(ingang gebouw aan de achterzijde)
7311 XG Apeldoorn

Openbaar deel ochtend

10.00 uur - 10.45 uur
Laan van de Stier, aanvraag ver-
gunning voor het oprichten van 
een bedrijfspand 

Laan van de Stier, aanvraag ver-
gunning voor het oprichten van 
een parkeergarage 

10.45 uur – 11.15 uur
Laan van Zodiak, aanvraag ver-
gunning voor het oprichten van 
een bedrijfspand 

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, coör-
dinator ruimtelijke kwaliteit, 
tel. 14 055. Raadpleegt u voor 
wijzigingen in de agenda 
www.apeldoorn.nl/agenda-crk. 

   Gemeenteraad

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

donderdag 13 juni 2019

19.00 uur
- Smart City
-  Scenario’s en maatregelen 

Voorjaarsnota 2019 / Tekorten 
Jeugdhulp en WMO in relatie tot 
Voorjaarsnota 2019 

- Zienswijzen Verbonden partijen: 
1.  Jaarstukken 2018 en Meerjaren-

begroting 2020-2023 Lucrato 
2.  Zienswijze Programmabegroting 

2020 GGD NOG
3.  Jaarstukken 2018 en concept 

begroting 2020 Regio Steden-
driehoek

4.  Jaarstukken 2018 en ontwerpbe-
groting 2020 van de Omgevings-
dienst Veluwe IJssel (OVIJ)

5.  Zienswijze Programmabegroting 
Vervoerscentrale Stedendrie-
hoek/PlusOV

21.00 uur
Pauze

21.15 uur
-  Technische bespreking jaarstukken 

en accountantsverslag 2018
-  Consultatie Inzet budget voor-

schoolse voorzieningen peuters 
-  Vaststelling bestemmingsplan 

Koperweg tegenover Westenen-
kerpark

21.45 uur
-  Presentatie Groeiperspectief 

Apeldoorn

22.15 uur
Sluiting 

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

15 JUNI DAG VAN DE BOUW 

Zaterdag 15 juni is het jaarlijkse publieksevenement De Dag van de Bouw. Iedereen die nieuwsgierig is hoe het er in 
de bouw achter de schermen aan toe gaat krijgt een unieke kans om een kijkje te nemen. 

In Apeldoorn openen drie projecten de bouwhekken. Op het Marktplein 1 waar BAM bezig is met de renovatie van 
het stadhuis en in de Hoofdstraat 50, waar AKOR bouwt. Ook de nieuwe gemeentewerf aan de Sleutelbloemstraat 
51 opent deze dag de deuren voor het publiek. Geïnteresseerd in bouwen en de bouw in het algemeen? Kom dan 
kijken op bij één (of alle) projecten op zaterdag 15 juni! Ook aan jonge bezoekers is gedacht. Meer informatie over de 
openingstijden van de projecten staat op de www.debouwmaakthet.nl.

WATERTAPPUNT VOOR SPEELTUIN 
KINDERVREUGD
Speeltuin Kindervreugd heeft een 
watertappunt. Op vrijdagochtend 7 
juni kwamen leerlingen uit groep 5 
en 6 van PCBO de Wegwijzer en OBS 
Spitsbergen naar de speeltuin voor 
een sportieve bootcamp, verzorgd 
door Jorg Rouwenhorst, ambassa-
deur van Comfortabele Gezinsstad. 
Wethouder Nathan Stukker was er 
ook om samen met de kinderen het 
watertappunt feestelijk in gebruik 

te nemen. Al 60 jaar is de speeltuin 
Kindervreugd een plek waar kinde-
ren uit deze wijk heerlijk kunnen 
spelen. Maar spelen maakt dorstig 
en water drinken is dan de gezond-
ste keuze. Een watertappunt direct 
op de plek waar kinderen spelen, 
is dan ideaal. De aanschaf van het 
tappunt is gefi nancierd door de 
wijkraad Brink en Orden. 

INFORMATIEAVOND 
SNIPPERGROEN 
BEWONERS MATEN-
DONK, MATENVELD, 
KUPERSVELD
Misschien kent u het wel, kleine 
stukjes gemeentegroen zonder dui-
delijke functie die grenzen aan uw 
tuin, snippergroen. Op 18 juni wordt 
voor bewoners in de wijken Maten-
donk, Matenveld en Kupersveld een 
informatieavond georganiseerd over 
snippergroen.

Op veel plekken wordt gemeente-
grond gebruikt zonder dat hier af-
spraken over zijn gemaakt. Vaak zijn 
bewoners zich helemaal niet bewust 
van deze situatie, omdat het bijvoor-
beeld al zo was bij aankoop van de 
woning. Om misverstanden te voor-
komen over het eigendom en beheer, 
heeft de gemeente het grondgebruik 
in kaart gebracht en gaat zij hierover 
afspraken maken met bewoners. 

Bewoners die gemeentegrond ge-
bruiken of willen gebruiken, krijgen 
de mogelijkheid deze grond tegen 
een tijdelijk verlaagde prijs aan te 
kopen. Dit gebeurt wijk voor wijk. De 
Matenhoeve en Matendreef zijn als 
eerst aan de beurt geweest en nu 
volgen de Matendonk, Matenveld en 
Kupersveld. 

De informatieavond is dinsdagavond 
18 juni in de grote zaal in "De Stolp" 
aan Violierenplein 101 in Apeldoorn. 
De avond start vanaf 19.15 uur en ein-
digt rond 21.00 uur. 

Meer informatie over snippergroen 
leest u op 
www.apeldoorn.nl/snippergroen.

Foto: Peter Lous

WIE STAPT ER MET 
WETHOUDER 
WIM WILLEMS IN 
HET BOOTJE?
Op zondag 23 juni varen buurten en 
verenigingen mee met de SMN Post 
Drakenbootraces.

Wethouder Wim Willems nodigt u uit 
om mee te varen met de gemeente-
boot die gereserveerd is voor men-
sen die actief zijn om Apeldoorn 
met eigen initiatieven mooier, beter 
of leuker te maken. 

Bent u zondag 23 juni beschikbaar? 
Meld u dan snel aan en vaar mee in 
het team van wethouder Wim Wil-
lems. Hij is op zoek naar minimaal 
zestien peddelaars en een tromme-
laar. De indeling en het tijdschema 
volgen later evenals informatie over 
waar te verzamelen. 

Aanmelden kan via 
www.apeldoorn.nl/drakenboot. 

Wist u dat u de gemeente ook 
kunt volgen op social media? Via 
Facebook, Twitter en Instagram hou-
den we u op de hoogte van alle acti-
viteiten van de gemeente. Zo leest u 
het laatste nieuws, ziet u alle vaca-
tures 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

VOLG DE GEMEENTE 
VIA SOCIAL MEDIA
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