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 Commissie
 Ruimtelijke Kwaliteit

Deze week is er geen vergadering 
van de commissie RKA.

RAAD INSTALLEERT NIEUWE WETHOUDERS

De gemeenteraad heeft donderdagavond 17 mei tijdens de raadsvergadering het nieuwe College van Burgemeester 
en Wethouders geïnstalleerd. Oudgedienden Nathan Stukker (CDA), Detlev Cziesso (GroenLinks) en Mark Sandmann 
(D66) starten met een nieuwe termijn, naast nieuwkomers Wim Willems (Lokaal Apeldoorn) en Jeroen Joon (VVD). 
De vijf wethouders werken niet met portefeuilles zoals voorheen, maar nemen elk een breed thema onder hun 
hoede.

Welke vogel vindt u het beste bij 
Apeldoorn passen? Op die vraag 
wist het publiek het antwoord wel: 
de boomklever. Hij won van iconische 
medestrijders zoals de huismus, het 
roodborstje en de gierzwaluw. 

De Vogel van Apeldoorn werd 
woensdagavond 16 mei bekendge-
maakt in de raadzaal van het stad-
huis. De boomklever eindigde met 
stip op nummer één met 26% van de 
stemmen, gevolgd door de ijsvogel 
(17%) en de huismus (10%). KNNV 
Apeldoorn overhandigde wethouder 
Mark Sandmann twintig mokken met 
een afbeelding van de boomklever. In 
totaal stemden ruim 500 mensen op 
hun favoriete vogel.

Nestkasten
De gemeente bood de KNNV symbo-
lisch een nestkast voor een gierzwa-
luw aan. Apeldoorn werkt aan een 
plan om bij stadsvernieuwing meer 
rekening te houden met soorten zo-
als de gierzwaluw. Dat kan bijvoor-
beeld door het inbouwen van nest-
kasten in gebouwen.

BOOMKLEVER 
UITGEROEPEN 
TOT VOGEL VAN 
APELDOORN

HOE WERKT DE ‘IN GEVAL VAN NOOD KAART’?
Bij dit stadsblad ontvangt u namens 
de gemeente Apeldoorn een zoge-
naamde ‘in geval van nood kaart’. 
Op deze kaart kunt u belangrijke 
gegevens invullen, bijvoorbeeld 
telefoonnummers van familie of 
medicijngegevens. Zo hebben hulp-
diensten zoals de politie, ambulan-
cedienst of medewerkers van (thuis)
zorginstellingen bij een noodsituatie 
deze belangrijke gegevens snel bin-
nen handbereik. 

Hoe werkt het?
De kaart bestaat uit drie delen. Een 
grote kaart voor in uw meterkast. Op 
deze kaart bij ‘Mijn hulpgegevens’ 
vult u uw eigen gegevens in, dus: uw 
naam, geboortedatum, huisarts en 
bij welk ziekenhuis u bekend bent. 
Daaronder, onder ‘Contact opnemen 
met’, kunt u meerdere contactper-
sonen opschrijven. Denk daarbij aan 
familie, buren of een (thuis)zorgver-
lener. Op de achterkant van de grote 
kaart kunt u uw huidige medicijnge-
bruik opschrijven of aankruisen dat 

u een medicijnlijst, medisch dossier 
of een niet-reanimeren-verklaring 
heeft. Deze kunt u ook naast of bij 
de kaart hangen. Zo weten de hulp-
verleners altijd hoe ze u het beste 
zorg kunnen verlenen en kunnen 
familie, buren of uw hulp snel op de 
hoogte worden gebracht.

De twee rode kaartjes zijn voor in 
uw portemonnee. Hierop vult u de-
zelfde gegevens in als op de voor-
kant van de grote kaart.

De vier kleine gele kaarten kunt 
u geven aan familie, buren of uw 
(thuis)hulpverlener. Hierop schrijft u 
dezelfde informatie als u ook op de 
grote rode kaart heeft gedaan, met 
het adres als toevoeging.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op 
www.apeldoorn.nl. Hier kunt u de 
kaart ook downloaden. Op het stad-
huis kunt u eventueel een extra 
exemplaar afhalen. 
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   Gemeenteraad

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

donderdag 24 mei 2018

19.00 uur
-  Veiligheidsbrief 
-  Keuze tijdelijke huisvesting ge-

meentelijke organisatie tijdens de 
verbouwing van het stadhuis

-  Vaststelling kaderstellende notitie 
over nieuwbouw van woningen in 
Wenum Wiesel 

20.30 uur
-  Zienswijze op concept begroting 

2019-2022 en jaarstukken 2017 
VNOG (Veiligheidsregio)

-  Zienswijze Conceptbegroting 2019 
Tribuut belastingsamenwerking

21.00 uur
Pauze

21.15 uur
-  Toelichting proces en onderwer-

pen IVA (Integraal Veiligheidsplan 
Apeldoorn) 2019-2023

-  Vaststelling bestemmingsplan 
Vlijtseweg 184-186

-  Meerjaren Perspectief 
Grondexploitaties (MPG) 2018

22.15 uur
Sluiting 

Wilt u bij de vergaderingen van de 
gemeenteraad aanwezig zijn? 
U bent van harte welkom.
Meer informatie: 
www.apeldoorn.nl/gemeenteraad

CAMPAGNEWEEK NIX 
ZONDER ID
Van 17 mei tot 1 juni is het de landelij-
ke actie ‘NIX zonder ID’. Tijdens deze 
actie besteedt de gemeente samen 
met de GGD Noord- en Oost-Gelder-
land en Tactus aandacht aan de leef-
tijdsgrens voor alcohol en tabak. Ook 
het spontaan tonen van een identi-
teitsbewijs door jongeren wordt on-
der de aandacht gebracht. Meer we-
ten over de actie of tips om er samen 
met uw kind over te praten staat op 
www.hoepakjijdataan.nl. 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR DE HEER WIM WILLEMS
De heer Wim Willems heeft donder-
dag 17 mei een Koninklijke Onder-
scheiding ontvangen uit  handen 
van burgemeester John Berends. 
De versierselen die horen bij zijn 

benoeming tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau, werd uitgereikt tij-
dens zijn afscheid als raadslid, te-
vens installatie als wethouder van 
de gemeente Apeldoorn. De heer 

Willems was raadslid vanaf 7 april 
2005. Hij heeft afscheid genomen 
als raadslid vanwege zijn benoeming 
tot wethouder.  

OPENING KLOMPEN-
PAD OOSTERHUIZEN

Zaterdag 26 mei is de opening van 
het Klompenpad Albapad. Het Alba-
pad is een route van elf kilometer 
door het prachtige buitengebied 
van Oosterhuizen. 

U bent van harte welkom bij de ope-
ning van het pad om 14.00 uur in 
dorpshuis Oosterhuizen, Het Oude 
Veen 21 in Oosterhuizen. Onder an-
dere wethouder Mark Sandmann 
is aanwezig om het pad offi cieel te 
openen. 

Klompenpad
Klompenpaden zijn wandelroutes 
door het boerenland, over onver-
harde paadjes en vergeten door-
steekjes. Samen met vrijwilligers en 
met medewerking van grondeigena-
ren is het gelukt het Albapad te ont-
wikkelen. Het Albapad is het 108ste 
Klompenpad. Meer informatie leest 
u op www.klompenpaden.nl.   

SUCCESVOLLE 
PROEF MET 
LUIERCONTAINERS 
KRIJGT VERVOLG 
Luiers en incontinentiemateriaal 
omvatten een groot deel van het 
restafval. De afgelopen tijd is op ver-
zoek van vele Apeldoorners gestart 
met een proef met vijf luiercontai-
ners. De proef bleek zo succesvol dat 
besloten is om meer luiercontainers 
in te voeren. Hoewel er nog geen 
goede verwerking voor luiers en in-
continentiemateriaal mogelijk is, wil 
Apeldoorn vanuit serviceoogpunt 
toch verder met de containers. Naar 
verwachting gaat het om ongeveer 
50 containers die gelijktijdig met de 
invoering van omgekeerd inzamelen 
in de wijken worden geplaatst.

Evaluatie luierproef
De deelnemers van de proef hebben 
hun tevredenheid over de proef dui-
delijk uitgesproken. 97% van de deel-
nemers gaf aan (zeer) tevreden te 
zijn, en 90% van deelnemers wilden 
gebruik blijven maken van deze inle-
vermogelijkheid. Ook de sorteerproe-
ven gaven een positief resultaat. Er 
was nagenoeg geen vervuiling in de 
containers. Lees meer informatie op 
www.circulus-berkel.nl/minder-afval.

WEEK VAN DE 
BEGRAAFPLAATS

Van 26 mei tot en met 3 juni is het 
de Week van de Begraafplaats. Tij-
dens deze week worden er in de 
gemeente Apeldoorn om 19.00 uur 
rondleidingen gegeven op diverse 
begraafplaatsen. Het thema van dit 
jaar is tussen Kunst en Kist. Tijdens 
de rondleidingen wordt er meer 
informatie over de mogelijkheden 
gegeven op de desbetreffende be-
graafplaats. Op vrijdag 1 juni is er 
tussen 16.00 en 20.00 uur een uit-
vaartmarkt in en rondom het Pavil-
joen op de begraafplaats Heidehof. 
Meer informatie over de week van 
de begraafplaats leest u op 
www.weekvandebegraafplaats.nl. 

HET ZUIDERPARK-
HUIS FEESTELIJK 
GEOPEND
Vrijdag 18 mei heeft het Zuiderpark-
huis offi cieel haar deuren geopend. 
Het Zuiderparkhuis is één van de 
nieuwe woonzorglocaties van Da-
gelijks Leven. De woonzorglocatie 
is geheel nieuw gebouwd en biedt 
mensen, jong en oud, met geheu-
genverlies een tweede huis. Het 
Zuiderparkhuis heeft plaats voor 
twintig inwoners, waarbij iedereen 
over een eigen studio beschikt. Het 
Zuiderparkhuis ligt iets ten zuiden 
van het centrum, grenzend aan het 
Zuiderpark. Meer informatie is te le-
zen op www.dagelijks-leven.nl. 
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OFFICIEEL STARTSCHOT VOOR BOUW 
GEMEENTEWERF 

Donderdag 17 mei werd door wet-
houders Mark Sandmann en Detlev 
Cziesso het offi ciële startsein gege-
ven voor de bouw van de nieuwe ge-
meentewerf in Apeldoorn Noord. De 
werf wordt de nieuwe uitvalsbasis in 
Noord voor Beheer en Onderhoud.

Aan de Sleutelbloemstraat, op de 
plek van het voormalig politiebu-
reau, komt de nieuwe werf. Het ge-
bouw vervangt de huidige locaties 
aan de Vlijtseweg. In het ontwerp zijn 
duurzaamheid en functionaliteit de 

belangrijkste voorwaarden. Bovenop 
het gebouw komt een overkapping 
met 700 zonnepanelen. Dit zonnedak 
voorziet in de eigen stroombehoefte 
van de werf maar levert ook energie 
voor andere (gemeentelijke) gebou-
wen. Ook wordt er zo veel mogelijk 
gebruik gemaakt van gerecycled ma-
teriaal. Zo worden betonresten van 
het oude politiekantoor hergebruikt 
in het nieuwe werkgebouw.

Naar verwachting wordt de gemeen-
tewerf begin 2019 opgeleverd.

OMGEKEERD INZAMELEN START IN 
APELDOORN ZUID
Het Rivierenkwartier en Componisten-
kwartier zijn de eerste wijken die een 
oranje container krijgen. De oranje 
container voor PMD (plastic, metaal 
en drankverpakkingen) vervangt de 
grijze container voor restafval. De 
kleine hoeveelheid overgebleven res-
tafval wordt straks weggebracht naar 
de ondergrondse containers in de 
buurt. Eind juni ontvangen bewoners 
uit het Rivierenkwartier en Componis-
tenkwartier de oranje container aan 
huis. 

Nadat de eerste wijken voorzien zijn 
van een oranje container, krijgen ook 
andere Apeldoornse wijken een oran-
je container. Naar verwachting is eind 
2019 heel Apeldoorn in het bezit van 
een PMD-container. Net als de groe-
ne en de blauwe container, wordt de 

oranje container straks gratis bij huis 
geleegd. Bewoners ontvangen vooraf-
gaand een brief met informatie over 
de nieuwe manier van afvalscheiden. 
Daarnaast worden er diverse inloop-
avonden georganiseerd. Lees meer 
informatie op www.circulus-berkel.nl/
minder-afval. 

Recycleplan
Het omgekeerd inzamelen en de bijbe-
horende maatregelen zijn onderdeel 
van het recycleplan. Met dit plan wordt 
het scheiden van afval gestimuleerd 
en gefaciliteerd. Het doel is om uitein-
delijk in 2025 tot 30 kilo restafval per 
inwoner per jaar te komen. Ook het 
verruimen van de openingstijden van 
Recycleplein Aruba en de verhoging 
van 300 naar 400 gratis kilo grofvuil 
zijn onderdeel van dit plan.  

JULIANATOREN UITGEROEPEN TOT ‘BESTE KINDERPARK’
Ze worden weleens de Oscars voor 
dierentuinen en pretparken ge-
noemd: de Diamond ThemePark 
Awards. En de Julianatoren heeft 
er een gewonnen! Het Apeldoornse 
pretpark mocht de prijs voor ‘Beste 
Kinderpark van Nederland’ in ont-

vangst nemen. Andere grote win-
naars waren de Efteling met maar 
liefst twaalf awards en Beekse Ber-
gen met vier awards. De winnaars 
werden gekozen door een vakjury en 
de stemmen van zo’n 35.000 pret-
parkfans.

ZORGPLATFORM 
GEEFT STARTSCHOT 
VOOR BREDE 
ZORGOPLEIDING

Op initiatief van het Zorgplatform 
Apeldoorn start na de zomer een 
nieuwe brede zorgopleiding. 

Het Zorgplatform is een samen-
werking van zorgorganisaties, on-
derwijsinstellingen en de gemeen-
te, ondersteund door het platform 
Leren en Werken. Ze werken inten-
sief samen om het tekort aan breed 
opgeleide zorgverleners op te los-
sen. 

Op dinsdag 5 juni van 14.00 uur tot 
17.30 uur houdt het platform een in-
formatiemarkt in het stadhuis voor 
mensen die geïnteresseerd zijn in 
een opleiding en baan in de zorg. 
Meer informatie en aanmelden voor 
de informatiemarkt kan via 
www.wgvzorgenwelzijn.nl/agenda/
informatiemarkt. 
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