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GEMEENTENIEUWS
28 NOVEMBER 2018

AANPLANT VAN EERSTE TINY FOREST IN APELDOORN 

Het leek afgelopen maandag wel nationale boomplantdag in de wijk Zevenhuizen. Maar deze plantdag was voor de eerste 
Apeldoornse Tiny Forest. Onder leiding van wethouder Mark Sandmann plantten kinderen van basisscholen De Zevens-
prong en Het Web de eerste planten en struiken. Tiny Forest is een samenwerking met IVN en zorgt voor meer groen in 
de wijk. Dit is niet alleen gezond, maar het gezamenlijk beheer zorgt ook voor betrokken wijkbewoners. Kinderen kunnen 
leren over de natuur in het buitenlokaal en opgeleid worden tot Tiny Forest Ranger. 

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 computer, 
dan kunt u de informatie zelf opha-
len. In de bibliotheek kunt u gratis 
een computer gebruiken om 
www.offi cielebekendmakingen.nl 
te bekijken. 

BEKENDMAKINGEN

LEERLINGEN VAN HET SPRENGELOO KRIJGEN 
UNIEK INKIJKJE IN HET RIOOL
Maar liefst 1200 kilometer aan riool 
ligt er in de Apeldoornse bodem, 
maar hoe werkt dat? Dat mochten 
leerlingen van vmbo Het Sprenge-
loo woensdag 21 november zelf uit-
vinden. Samen met wethouder Wim 
Willems gingen ze letterlijk onder-
gronds om te zien hoe het rioolstel-

sel werkt. Met slimme technieken 
weet de gemeente precies wat er 
onder de grond gebeurt. Zo kan de 
gemeente op een goede manier om-
gaan met neerslag. Dat is belangrijk 
omdat het steeds vaker én harder 
gaat regenen.

APELDOORNSE TINY FOREST IN ZEVENHUIZEN
Tiny Forest is een gezamenlijk pro-
ject van IVN natuureducatie en de 
gemeente Apeldoorn. Het eerste  
Apeldoornse Tiny Forest heeft een 
plek gekregen in de wijk Zevenhui-
zen. In het park tussen de Agrico-
lastraat en de Pythagorasstraat, op 
de plek van de afgebroken basis-
school, is nu een bos zo groot als 
een tennisbaan. Wethouder Mark 
Sandmann plantte maandag samen 
met leerlingen van basisscholen De 
Zevensprong en het Web de eerste 
struiken en planten. 

Minibos is goed voor de wijk
Voor de gemeente is een Tiny Forest 

belangrijk, omdat het goed aansluit 
bij de doelen van het Groenplan. Zo 
zorgt een Tiny Forest voor meer en 
divers groen in de wijk. De verschil-
lende soorten bomen trekken weer 
insecten en vogels aan. Ook biedt 
een Tiny Forest de kans om de na-
tuur in de buurt te ontdekken en 
daarover te leren. En een bos in een 
woonwijk zorgt voor een schonere 
lucht, voor verkoeling in de zomer 
en kan een opslagplek voor regen-
water zijn. 

Kinderen worden Tiny Forest Ranger
Ook is er in het minibosje een ont-
moetingsplek/buitenlokaal waar kin-

deren van de nabij gelegen basis-
scholen leren over de natuur. Daar-
naast leidt IVN de kinderen op tot 
miniboswachter. Zo’n Tiny Forest 
Ranger is natuurhersteller, natuur-
teller en natuurverteller. Zij planten 
het bos, beheren het bos, gaan op 
onderzoek uit en vertellen anderen 
over het bos.

Nog drie Tiny Forests
In Apeldoorn komen de komen-
de twee jaar nog drie Tiny Forests. 
Waar die precies komen is nog niet 
bekend. Meer informatie is te vinden 
op www.apeldoorn.nl/tinyforest. 

BLADOPRUIMERS 
IN ACTIE
De opruimploeg is druk bezig om 
Apeldoorn bladvrij te maken. Wist 
u dat we ieder jaar in totaal 7,5 
miljoen kilo bladafval opruimen? 
Met veegwagens, tractoren, grote 
blazers, rugblazers, een shovel en 
vrachtwagens gaat ook deze week 
de opruimploeg weer aan het werk 
om Apeldoorn bladvrij te krijgen. 
Deze week wordt er gewerkt in An-
klaar, Sprenkelaar, Woudhuis, Osse-
veld West, Velden, Ugchelen en de 
Parken. Meer informatie? Kijk op 
www.apeldoorn.nl/bladafval of volg 
ons op Facebook via www.facebook.
com/gemeenteapeldoorn. 

   Gemeenteraad

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

donderdag 29 november 2018

19.00 uur
-  Dialoog burgerparticipatie 

in Apeldoorn “Samen voor 
Apeldoorn”

-  Stand van zaken Passend 
Onderwijs (vervolg) (presenta-
tie samenwerkingsverbanden 
+ voortzetting PMA Passend 
Onderwijs 4 oktober 2018)

-  Convenant regionale samen-
werking MO/BW Oost Veluwe

 20.00 uur
-  Presentatie Notitie wegen-

onderhoud 2019 en verder

21.00 uur
Pauze

21.15 uur
-  Bevestigen tracé fi etsroute 

Apeldoorn-Epe en opstart 
vervolgfase (voorlopig ontwerp)

-  Toetreding Stichting Apeldoorns 
Voortgezet Openbaar Onderwijs 
tot de Samenwerkingsstichting 
voor primair en voortgezet 
onderwijs van de Veluwse 
scholengroep

- Audit Comité

22.45 uur
Sluiting 

Kom naar het stadhuis (Marktplein 1)
of bekijk de vergadering via 
www.apeldoorn.nl/gemeenteraad
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GOUDEN STER VOOR 
WINKELCENTRUM DE 
EGLANTIER
Winkelcentrum De Eglantier is 
schoon, netjes en veilig. Zó veilig dat 
De Eglantier vorige week de gouden 
ster van het Keurmerk Veilig Onder-
nemen heeft ontvangen. Een mooie 
prestatie: er is maar een handjevol 
winkelcentra in Nederland dat deze 
ster heeft.

Ondernemers, gemeente, politie en 
brandweer werken dan ook al sinds 
2005 samen om te zorgen dat het 
prettig winkelen, werken en wonen 
is in en rond De Eglantier. Elke drie 
jaar bekijkt het Keurmerk Veilig 
Ondernemen (KVO) hoe het ervoor 
staat, en de score was telkens goed. 
Dat leverde De Eglantier al vijf ‘ge-
wone’ sterren op. De gouden ster is 
de kroon op het werk.

Werk aan de winkel
Woensdag 21 november vierden de 
samenwerkende partijen de toeken-
ning van de gouden ster in Brasserie 
Sillies. Stilzitten doen ze niet, want 
er blijft werk aan de winkel. De poli-
tie doet bijvoorbeeld de oproep om 
aangifte te blijven doen bij diefstal, 
want er worden nog altijd gestolen 
fi etsen en andere goederen gevon-
den waarvan geen aangifte is ge-
daan.

Schubertplein
Niet alleen De Eglantier, ook Winkel-
centrum Het Schubertplein ontving 
een KVO-ster. Dit oudste winkelcen-
trum van Apeldoorn heeft nu vier 
sterren. Hier wordt sinds 2010 sa-
mengewerkt aan veilig ondernemen.

PRORAIL WERKT 
AAN HET SPOOR
Het spoor tussen Apeldoorn en 
Stroe is toe aan vervanging. Daarom 
voert ProRail de komende tijd werk-
zaamheden uit. Dit betekent dat een 
aantal spoorwegovergangen tijdelijk 
niet toegankelijk is. 

Van zaterdag 1 december tot en met 
maandag 3 december zijn de spoor-
wegovergangen Prinses Beatrixlaan, 
Laan van Spitsbergen, fi etspad Aal-
scholverweg en Alverschotenseweg 
Hoog Soeren afgesloten. Er wordt 
een omleidingsroute aangegeven 
met gele borden. 

Kijk voor meer informatie op 
www.prorail.nl. 

GEMEENTE-
SECRETARIS 
APELDOORN STOPT 
PER 1 FEBRUARI 2019
Yolande van der Meulen beëindigt 
per 1 februari 2019 haar werkzaam-
heden als gemeentesecretaris te-
vens algemeen directeur. Dat zijn 
het bestuur en Yolande in goed 
overleg met elkaar overeengeko-
men. 

Het bestuur en Yolande hebben 
geconstateerd dat de noodzakelij-
ke match ontbreekt om de huidige 
samenwerking succesvol voort te 
zetten. Yolande van der Meulen trad 
per 1 februari 2018 in dienst bij de 
gemeente Apeldoorn. 



GEEN VERGUNNINGSKOSTEN MEER VOOR 
ZONNEPANELEN OP WONINGEN IN BESCHERMDE 
STADSGEZICHTEN EN MONUMENTEN

De gemeente maakt het plaatsen 
van zonnepanelen op monumenten 
en panden binnen de beschermde 
stads- en dorpsgezichten aantrek-
kelijker. Eigenaren van deze panden 
betalen voortaan niet voor een ver-
gunning. 

De gemeenteraad heeft onlangs inge-
stemd om de kosten voor een vergun-
ningsaanvraag (leges) voor het plaat-
sen van zonnepanelen op panden in 
beschermde stadsgezichten en mo-
numenten per direct af te schaffen. 
Deze waren voorheen minimaal 400 
euro. 

Extra drempel nu weg
Voor het plaatsen van zonnepanelen 
op ‘gewone panden’ is veelal geen 
vergunning nodig, maar eigenaren 
van monumenten en panden gelegen 
in beschermde stads- en dorpsgezich-
ten (De Parken, Hoog Soeren, Radio 
Kootwijk, Indische buurt, Metaalbuurt 

en Wiesel) hebben die wel nodig. Zij 
moeten dus verplicht laten toetsen 
of zonnepanelen op hun gebouw zijn 
toegestaan. Tot voor kort betaalden 
ze hier voor. Dat is een extra drempel, 
terwijl de gemeente juist de plaatsing 
van zonnepanelen wil stimuleren.  

Gratis, maar niet altijd vergunning
Dat een vergunning kosteloos is, wil 
niet zeggen dat die altijd kan worden 
afgegeven. Er moet worden onder-
zocht of plaatsing van zonnepane-
len mogelijk is en geen afbreuk doet 
aan de monumentale waarde van 
het pand of de waarden van het be-
schermde stadsgezicht. 

Meer informatie 
Meer weten over zonnepanelen op 
monumentale panden? 
Kijk op www.energiekapeldoorn.nl/
leges-zonnepanelen of maak een af-
spraak bij het Energieloket of een van 
de energiecoaches. 

INSPRAAK STRUCTURELE UITWIJKLOCATIE MARKT
Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn maakt het voornemen bekend om de locatie Hofstraat 
– Kanaalstraat - Hoofdstraat Zuid als structurele uitwijklocatie voor de markt aan te wijzen en daar een aantal noodza-
kelijke basisvoorzieningen aan te brengen. Door de gemeenteraad is besloten dat er maximaal 4 marktverplaatsingen 
per jaar mogen plaatsvinden, zoals bij de kermis rond Koningsdag. Daarnaast kunnen er ook extra marktverplaatsin-
gen zijn, zoals bij grote (landelijke) evenementen op het Marktplein.  

Dit voornemen wordt, zoals te doen gebruikelijk ter inzage gelegd voor inspraak. De inspraak ligt ter inzage tot en met 
28 december.

De keuze voor deze uitwijklocatie is tot stand gekomen na overleg met het dagelijks bestuur van de Centrale Vereni-
ging voor de Ambulante Handel (CVAH). Deze gaf aan dat de ondernemers al tientallen jaren gewend zijn om uit te wij-
ken naar de Hofstraat – Kanaalstraat – Hoofdstraat Zuid, de laatste jaren inclusief het zogenaamde Van Berlo terrein. 
Dit is voor hen én voor de bezoekers van de markt een bekende, geschikte en logische locatie. Bovendien geeft deze 
locatie voor de marktondernemers het minste ongemak, ook ten opzichte van de andere alternatieven die wij met hen 
hebben onderzocht. De herinrichting van deze structurele uitwijklocatie staat gepland voor 2021. 

Aanpassingen structurele uitwijklocatie
Gelet op het beoogde structurele karakter van de uitwijklocatie en de daarvoor benodigde voorzieningen voor de 
marktondernemers, is het noodzakelijk om bij de herinrichting een aantal basisvoorzieningen aan te brengen, zoals 
stroomvoorziening, waterpunten en stormankers. Met betrekking tot de hiermee gemoeide kosten is aan de gemeen-
teraad voorgesteld om hierover een besluit te nemen tijdens de behandeling van de meerjarenprogramma begroting 
2019-2022.  

Inspreken
Voordat wij de uitwijklocatie defi nitief vaststellen, krijgt u de gelegenheid op dit voornemen in te spreken. U kunt dat 
op twee manieren doen:
1.  Schriftelijk: stuur uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn, o.v.v. In-

spraakreactie ‘Structurele uitwijklocatie markt’. Eenheid Publiek, Ondernemen en Wijken, t.a.v. secretariaat, Postbus 
9033 ES in Apeldoorn of per e-mail aan secretariaatpow@apeldoorn.nl. 

2.  Mondeling: maak een afspraak met de projectleider, de heer F. Mulderij, telefoon 055 – 5801670.

Vermeld hierbij uw uw handtekening, naam, adres en woonplaats en indien mogelijk uw telefoonnummer en e-mail-
adres.

Vervolg 
Na de inspraakperiode wordt een eindverslag opgesteld. Dit verslag ontvangt iedereen die heeft ingesproken. Vervol-
gens wordt de uitwijklocatie defi nitief vastgesteld.

Ons besluit over dit voornemen ligt tot vier weken na de datum van 20 november ter inzage bij de receptie van het 
stadhuis, Stationsplein 50 in Apeldoorn.

BEKENDMAKING

Donderdag 22 november werd om 
17.00 uur het buitengedeelte van de 
fi etsenstalling aan de Marktstraat 
geopend door wethouder Wim Wil-
lems. Met deze uitbreiding kunnen 
er nu 318 fi etsen geparkeerd wor-
den, in plaats van 122. 

In de binnenstad van Apeldoorn zijn 
er verschillende bewaakte fi etsen-
stallingen waar u uw fi ets veilig kunt 

stallen. Toch maken veel mensen 
geen gebruik van deze stallingen, 
maar parkeren hun fi ets ‘wild’. Dat 
is geen fraai gezicht en bovendien 
hebben zowel ondernemers als het 
winkelend publiek hier last van. 
Daarom zijn we als gemeente hard 
aan het werk om de capaciteit van 
de fi etsenstallingen uit te breiden. 
De uitbreiding van de Marktstraat is 
de eerste stap.

Fietsenstalling stadhuis
Er zijn een aantal wijzigingen aan de 
openingstijden van de fi etsenstal-
ling Marktplein onder het stadhuis. 
Vanwege de verbouwing aan het 
stadhuis is de fi etsenstalling door-
deweeks overdag gesloten. U kunt 
er tussen 17.00 uur en 24.00 uur wel 
uw fi ets parkeren. Vanaf zaterdag 1 
december kunt u er ook in het week-
end tot 24.00 uur terecht.  

UITBREIDING FIETSENSTALLINGEN BINNENSTAD
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SUCCESVOLLE KROEGEN-
TOCHT IN APELDOORNSE 
BINNENSTAD
Maandagavond 26 november kwa-
men zo’n 200 jongeren en ouders 
naar de kroegentocht van Tac-
tus, CJG Apeldoorn en gemeente 
Apeldoorn. Ouders kregen daar 
antwoord op vragen als ‘kan ik mijn 
zoon thuis alvast een biertje laten 
proeven?’ 

De jongeren leerden over de effec-
ten van zowel een ‘gezellig drankje’ 
als ‘fl ink indrinken’. Een kinderarts 
en ervaringsdeskundige gaven in-
zicht in de impact die alcohol heeft 
op het gedrag, karakter en school-
prestaties. Ook deelden zij hun er-
varingen over overmatig alcohol-
gebruik. Theatergroep Kikid gaf op 
sprekende wijze allerlei dilemma’s 
en situaties weer waarin ouders en 
jongeren terecht komen als het gaat 
om alcohol. 

Natuurlijk werd ook kennisge-
maakt met het uitgaansleven van 
Apeldoorn. Onder het genot van 
alcoholvrije cocktails werden twee 
kroegen bezocht. Barpersoneel ver-
telde daar over hun beleid ten aan-
zien van jongeren en alcohol. Wet-
houder gezondheidszorg en jeugd, 
Detlev Cziesso, was ook aanwezig en 
vindt het belangrijk om de jeugd te 
informeren over de effecten van al-
coholgebruik. “Ik heb door de jaren 
heen ook geleerd dat gezelligheid 
en alcohol niet aan elkaar gekoppeld 
zijn. Zonder alcohol kun je ook een 
heel gelukkig leven leiden.” De orga-
nisaties hopen dat door deze avond 
de jongeren bewuster nadenken 
over het gebruik van alcohol en het 
minimaal tot hun 18e te laten staan. 
  

STOEPTEGEL LOS?
MELD HET BIJ DE 
BUITENLIJN
Werkt u mee aan een schone en 
veilige woonomgeving? Laat de 
gemeente weten als iets schoon-
gemaakt, opgeruimd of hersteld 
moet worden. Ligt er bijvoorbeeld 
een stoeptegel los in uw straat, of 
is er iets vernield? Er zijn verschil-
lende manieren hoe u dit de ge-
meente Apeldoorn kunt laten we-
ten. U kunt een melding maken via 
www.apeldoorn.nl/buitenlijn, via 
social media of bellen naar tele-
foonnummer 14 055.

De wintermaanden zijn favoriet bij 
inbrekers. Gaat u op pad? Let er 
dan op hoe u uw huis achterlaat. 
Zorg voor licht in en rond het huis, 
sluit alles af en draai de deur in het 
nachtslot. Daarmee vermindert de 
kans op een inbraak. Probeer te 
voorkomen dat inbrekers uw huis 
als makkelijk doelwit uitkiezen.

DONKERE DAGEN


