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COLOFON

Vanaf maandag 6 mei zijn de wegwerkzaamheden gestart aan de
Oude Dijk in Uddel. De werkzaamheden duren tot en met 14 juni 2019.
Voor doorgaand verkeer is de Oude
dijk afgesloten. Omwonenden kunnen via eenrichtingsverkeer of verwijzing van een verkeersregelaar de
woning bereiken.

Gemeente Apeldoorn

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.

BRENG EEN
BEZOEK AAN DE
NEDERLANDSE
BOMENDAGEN IN
APELDOORN
Apeldoorn is dé bomenstad van
Europa. En dat is niet zomaar: de
mooie groene omgeving en de manier waarop Apeldoorn met bomen
omgaat hebben daarvoor gezorgd.
Daarom vinden de Nederlandse
Bomendagen dit jaar in Apeldoorn
plaats. Van 16 tot en met 18 mei zijn
er in het Verzetsstrijderspark verschillende leuke (gratis) activiteiten
voor jong en oud.

Heeft u het Stadsblad niet ontvangen,
neem dan contact op met de Persgroep
via 088-0561595.

STOEPTEGEL LOS?
MELD HET BIJ
BUITENLIJN
Foto: Rob Voss
Zondag 5 mei vierde Apeldoorn de vrijheid. Vrijheid is niet vanzelfsprekend en daarom belangrijk om bij stil te staan.
Dit jaar werd de vrijheid gevierd met een bevrijdingsfestival en een vrijheidsmaaltijd. In het Zwitsalpark gingen
35 inwoners aan tafel met buren, vrienden en onbekenden. Ook waarnemend burgemeester Petra van Wingerden
en kinderburgemeester Sibel zaten aan tafel. Bijzondere ontmoetingen, bijzondere gesprekken. Over thema’s waar
niet altijd bij stil wordt gestaan, maar waar we wel aan moeten blijven denken. De vrijheidsmaaltijd is een initiatief
van Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Neem bijvoorbeeld een kijkje bij de
Nederlandse Klimkampioenschappen. Professionele boomverzorgers
uit binnen- en buitenland strijden om
de titel. De klimmers voeren op spectaculaire wijze diverse opdrachten
uit in de bomen. Eén van de onderdelen, en misschien wel de moeilijkste is, "red het slachtoffer, dat boven
in de boom hangt".
Ook voor de jonge bezoeker is er
van alles beleven. Zo organiseert
het Klimbos een ‘kidsclimb’ waarbij
kinderen zelf de boom in kunnen
klimmen. Daarnaast kan er een eigen vogelhuisje van hout worden
geknutseld.

APELDOORN ZOEKT OUDER(S) MET RUIMTE IN HART EN HUIS

Gemeenteraad

In het Verzetsstrijderspark zijn er
diverse kraampjes waarbij u alles
kunt leren over groen en bomen.
Weet u niet wat voor boom u in de
tuin heeft, of waarom er vlekken op
het blad zitten? Breng een bezoek
aan de bomendokter. Wilt u zelf aan
de slag met het vergroenen van uw
tuin? Lever dan een tegel in en krijg
er een plantje voor terug.

U vindt de volledige agenda op
www.apeldoorn.nl/gemeenteraad
donderdag 9 mei 2019

19.00 uur
- Dialoog amateurkunst
- Consultatie Inclusieve
Samenleving
- Zienswijze op de conceptbegroting 2019 en de
programmabegroting 2020
van de veiligheidsregio VNOG

Bent u benieuwd waarom Apeldoorn
Bomenstad is geworden? Doe dan
mee aan de excursie door de stad.
Per step maken we een tocht langs
bijzondere bomen en ondergrondse
groeiconstructies.

21.00 uur
Pauze

Kijk voor meer informatie en het volledige programma op
www.apeldoorn.nl/bomendagen.

21.15 uur
- Meerjaren Perspectief
Grondexploitaties (MPG) 2019
Foto: Rob Voss

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

Werkt u mee aan een schone en
veilige woonomgeving? Laat het
de gemeente weten als er iets
schoongemaakt, opgeruimd of
hersteld moet worden. Ligt er bijvoorbeeld een stoeptegel los in uw
straat of is er iets vernield? Er zijn
verschillende manieren hoe u dit
de gemeente kunt laten weten. U
kunt een melding maken via
www.apeldoorn.nl/buitenlijn,
via Facebook www.facebook.nl/
gemeenteapeldoorn of via Twitter
@gemeenteapeldoorn.

Voor kinderen bij wie het thuis (even) niet zo goed gaat, zoeken we in Apeldoorn steun- en pleegouders: mensen die
de warmte en veiligheid van een gezin kunnen bieden. Wilt u van ervaren pleeg- en steunouders horen hoe dit is?
Of een persoonlijk advies van professionals? Meld u dan aan voor de informatieavond op 13 mei vanaf 19.30 uur in
het tijdelijke stadhuis, Stationsplein 50 in Apeldoorn. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een mail te sturen
naar: inhuis@apeldoorn.nl. Meer informatie leest u op www.apeldoorn.nl/inhuis.

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

