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GEMEENTENIEUWS
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PROEFRONDJE VOOR STROOIWAGENS IN APELDOORN

Apeldoorn maakt zich klaar voor de winter. Om goed voorbereid te zijn op een nieuw strooiseizoen, gaan gladheids-
bestrijders zaterdag 6 oktober op pad voor een proefronde. Maar liefst 30 strooivoertuigen gaan de weg op tijdens deze 
generale repetitie. Op de testdag krijgen medewerkers uitgebreide instructies en wordt het strooimateriaal en de routes 
getest. De strooiwagens maken ook dit jaar gebruik van automatisch strooien. Bij deze techniek wordt GPS-technologie 
gebruikt die het strooien zuiniger, veiliger en nauwkeuriger maakt. 

   Gemeenteraad

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

donderdag 4 oktober 2018

19.00 uur
-  Prioritering veiligheidsthema’s
-  Presentatie samenwerking 

schoolbesturen en de vorming 
van een personele unie 

-  Bestemmingsplan en beeld-
kwaliteitsplan Beemte Noord

20.30 uur
-  Hoorzitting over de Meerjaren 

Programma Begroting (MPB)

21.00 uur 
Pauze

21.15 uur
-  Reactie van de gemeente op het 

Programma Van Eisen voor de 
Provinciale Openbaar Ver-
voer-concessie IJssel en Vecht

-  Hoorzitting Meerjaren 
Programma Begroting (vervolg)

-  Stand van Zaken Passend 
Onderwijs

22.15 uur
Sluiting 

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

Commissie
 Ruimtelijke Kwaliteit

Deze week is er geen vergadering 
van de commissie CRK.

PUBLIEKSBALIES 
VERHUISD NAAR 
DEVENTERSTRAAT

Vanaf 2 juli zijn de publieksbalies ver-
huisd naar de Deventerstraat 46, bij 
het Werkplein Activerium. Daar kunt 
u terecht voor zaken als paspoort, 
verhuizingen, rijbewijzen en het 
Wmo-loket. 

Bij de Deventerstraat 46 kunt u mak-
kelijk uw fi ets kwijt. Komt u toch met 
de auto, dan kunt u de auto op vijf mi-
nuten lopen parkeren in parkeerga-
rage Marktplein. Er is wel een aantal 
invalideparkeerplaatsen aanwezig. 

Wilt u een afspraak maken? Dit kan 
via www.apeldoorn.nl/afspraak. 

INFORMATIEAVOND 
VVE’S OVER 
ENERGIEBESPARING 
EN HET OPWEKKEN 
VAN DUURZAME 
ENERGIE
De informatieavond vindt plaats 
op woensdag 10 oktober, Dag van 
de Duurzaamheid. Het programma 
start om 19.00 uur en na afl oop is er 
de mogelijkheid om, onder het ge-
not van een drankje en hapje, extra 
informatie in te winnen. 

U bent vanaf 18.45 uur welkom bij 
STOOM op het Zwitsal terrein aan 
de Vlijtseweg 114 in Apeldoorn (bo-
ven Bierbrouwerij De Vlijt). Wanneer 
u met de auto komt, neemt u ingang 
Zuid van het terrein, parkeert u uw 
auto op de parkeerplaatsen aan de 
linkerkant (P2) en loopt u makkelijk 
naar de locatie.

De informatieavond is voor ieder-
een in de gemeente Apeldoorn die 
lid is van Vereniging van Eigenaren 
(VvE) en is extra interessant voor 
bewoners van appartementsgebou-
wen die vóór 1990 zijn gebouwd en 
uit tien of meer woningen bestaan. 
De provincie Gelderland biedt, in 
samenwerking met de gemeente 
Apeldoorn, extra ondersteuning 
aan VvE’s die overwegen hun ge-
bouw ingrijpend te verduurzamen 
naar ‘Nul op de Meter’ ineens, of in 
stappen. 

Voor meer informatie en om aan te 
melden ga naar 
www.energiekapeldoorn.nl/nieuws/VVE

BUCKETLIST VOOR 
DE VELUWE
Het nieuwe boekje ‘50 dingen die je 
op de Veluwe moet doen in de na-
tuur (voor je 12e)’ staat garant voor 
leuke buitenavonturen. Wethouder 
Wim Willems presenteerde de IVN-
gids afgelopen vrijdag bij de start 
van het Beleefweekend Apeldoorn.

Uitkijktorens beklimmen, sterren 
kijken in de donkere natuur, edel-
herten spotten: het is een greep uit 
de tientallen ideeën die in dit boekje 
staan. Echte buitenkinderen hebben 
ze misschien al op hun bucketlist 
staan, maar veel kinderen komen 
amper nog in de natuur. Met dit 
lijstje in de hand kunnen ze meteen 
op stap. De gids is het resultaat van 
een prijsvraag die de VeluweAllian-
tie vorig jaar uitschreef voor het 
promoten van de Veluwe. Met het 
idee voor dit boekje was IVN een 
van de winnaars. De organisatie 
kreeg een geldbedrag om de gids te 
maken. Het boekje is te bestellen via 
www.winkel.ivn.nl. 

De gemeente werkt op afspraak. 
Moet u naar de gemeente voor 
bijvoorbeeld een paspoort of rij-
bewijs? Een afspraak maken kan 
de hele week én op donderdag-
avond. Plan direct een afspraak 
in via www.apeldoorn.nl/afspraak. 

(WEL)KOM 
OP AFSPRAAK
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BESTRIJDING VAN DE BUXUSMOT
Veel inwoners van Apeldoorn zien 
hun buxushagen momenteel in rap 
tempo afsterven. De boosdoeners 
zijn de rupsen van de buxusmot. De 
gemeente geeft u een aantal tips die 
de schade kunnen beperken.

Handmatig bestrijden
Pluk zoveel mogelijk rupsen en pop-
pen van de plant. Als u tegen de 
planten slaat of eraan schudt, vallen 
veel rupsen vaak al van de takken. 
Kijk goed tussen de takken om ach-
tergebleven exemplaren ook op te 
sporen en knip de spinsels weg. 

Zwaar aangetaste struiken kunt u 
helemaal weghalen of zo laag moge-
lijk afknippen. Doe het snoeiafval en 

de dode planten in een afgesloten 
zak in de container. Herhaal dit om 
de paar weken.

Vanaf het voorjaar controleren
Om vraat door buxusrupsen te voor-
komen is het goed om al vanaf het 
voorjaar regelmatig te controleren 
of er rupsen in uw planten zitten. 
De jonge rupsjes zijn vuilgeel en on-
geveer 2 millimeter lang. Na enkele 
dagen krijgen ze bruine lengtestre-
pen en uiteindelijk zijn de volwassen 
rupsen (fel)groen met zwarte stip-
pen en zo’n 4 centimeter lang.

Kijk voor meer tips op de website 
van de NVWA: www.nvwa.nl 
(zoek op ‘buxusmot’).

OPFRISPROJECT VOOR DRIE WIJKEN 
VAN START
In de pilot ‘Samen maken we de 
buurt’ werkt gemeente Apeldoorn 
aan het opknappen van een aantal 
buurten. De gemeente doet dat in sa-
menspraak met bewoners. De wijken 
Staatsliedenkwartier, Dreven Noord 
en Schoutenveld-Rakkersveld zijn als 
eerste aan de beurt.

Apeldoorn telt een aantal wijken die 
verouderd zijn. De basis is nog op 
orde omdat er regelmatig onderhoud 
gedaan wordt, maar de wijken sluiten 
niet meer aan op de huidige manier 
van leven. Bewoners hebben ande-
re wensen rond bijvoorbeeld groen, 
straatbeeld en parkeerplekken, en 
de bevolkingssamenstelling is veran-
derd.

Aanpak
Daarom pakt Apeldoorn deze wijken 
nu aan. De gemeente gaat met be-
woners in gesprek om te horen wat 

hun ideeën zijn. Daarna maakt de ge-
meente een ontwerp voor de herin-
richting van de wijk, waarover bewo-
ners ook weer mogen meedenken. 
Tot slot is de uitvoering aan de beurt.

Waardevolle tips
‘Samen maken we de buurt’ is on-
langs van start gegaan in de wijk 
Schoutenveld-Rakkersveld. Vorige 
week presenteerde de gemeente de 
eerste ontwerpen voor de vernieu-
wing van deze wijk aan de bewoners. 
Dat leverde waardevolle tips, ideeën 
en opmerkingen van wijkbewoners 
op. Die gebruiken we om de schetsen 
te verbeteren. Zo kan de gemeente 
straks aan de slag met een ontwerp 
dat aansluit op de wensen van de 
wijk.

Lees meer over dit project op 
www.apeldoorn.nl/samen-maken-
we-de-buurt.

BAM START 
VERBOUWING 
STADHUIS 
Maandagmiddag 1 oktober overhan-
digde Symone de Bruin, ambtelijk 
opdrachtgever, namens de gemeente, 
symbolisch de sleutel van het stad-
huis aan BAM Bouw en Techniek. Hier-
mee wordt de aftrap gegeven voor de 
renovatie van het Huis van de Stad. 

BAM werkt tot eind 2019 aan de reno-
vatie. Begin 2020 wordt het vernieuw-
de stadhuis weer in gebruik genomen.

Duurzame investering
Nu het stadhuis een kwart eeuw oud 
is, is groot onderhoud noodzakelijk. 
Het gebouw wordt energiezuiniger 
gemaakt, onder andere door het kli-
maatsysteem volledig te vernieuwen, 
het plaatsen van zonnepanelen en het 
gebruik van LED-verlichting.  

Meer informatie
Meer weten over het Huis van de 
Stad? Kijk op 
www.apeldoorn.nl/huisvandestad. 


