SLOOP AMERICAHAL VANWEGE
KOMST HORNBACH
Medio augustus start de sloop van
de Americahal. De sloop maakt onderdeel uit van plannen in het gebied bij de Voorwaarts. Het gebouw
wijkt voor de zestiende vestiging
van Hornbach in Nederland. Voorafgaand aan de bouw van Hornbach
wordt de Laan van Erica aangepast.
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GEMEENTENIEUWS
17 JULI 2019

COLOFON
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

Tijdens de afgelopen dinsdag 9 juli
gehouden inloopbijeenkomst werden vooral veel vragen gesteld over
de door de Raad van State goedgekeurde nieuwe verkeerssituatie. De
Americahal krijgt elders in Nederland een tweede leven, bijna 98%
van het materiaal wordt hergebruikt.
Boverhoff Sloopwerken gaat het project uitvoeren.

www.apeldoorn.nl/wmo-loket
telefoon 14 055

Telefonisch bereikbaar
van maandag tot en met vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
Heeft u het Stadsblad niet ontvangen,
neem dan contact op met de Persgroep
via 088-0561595.

Gemeenteraad

Meer informatie over de plannen is
te vinden op
www.apeldoorn.nl/hornbach.

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

VOORRANG VOOR
DRUKKE PLEKKEN
BIJ BESTRIJDING
EIKENPROCESSIERUPS
De eikenprocessierups zorgt in grote delen van Nederland en ook in
Apeldoorn voor overlast. Bij 2.500
eiken in Apeldoorn zijn inmiddels
nesten met ‘jeukrupsen’ aangetroffen. De afgelopen tijd is bestrijdingscapaciteit ingezet om nesten rondom schoolpleinen te verwijderen. Nu
bijna alle schoolpleinen rupsvrij zijn,
richt de gemeente zich op plekken
waar veel mensen komen en waar de
overlast het grootst is.
Prioriteiten voor bestrijding
De gemeente geeft voorrang aan
plekken met het hoogste risico om
met brandharen in aanraking te komen. Dat zijn bijvoorbeeld speelplekken, evenementen en drukke fietspaden. De komende maanden worden
de nesten hier zo veel mogelijk weggezogen. Dit betekent ook dat het op
andere locaties langer duurt voordat
de rups bestreden kan worden.
Preventieve bestrijding
In het voorjaar zijn 15.000 eiken
preventief behandeld met een biologisch middel. Dit om te beperken dat
de rups zich zou nestelen. Dit heeft
niet kunnen voorkomen dat de overlast dit jaar groter is dan in eerdere
jaren. Mensen en dieren kunnen flink
last hebben van de eikenprocessierups. De beestjes ontwikkelen naast
de normale witte haren namelijk ook
brandharen. Dit kan bij aanraking leiden tot jeuk, huiduitslag en irritatie
aan de ogen of luchtwegen.
Meer informatie is te lezen op
www.apeldoorn.nl/eikenprocessierups.

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

donderdag 18 juli 2019

Foto: Rob Voss
Speeltuin Kindervreugd is al zestig jaar een fijne plek voor kinderen uit de wijk Orden. Zij hebben daar volop de
ruimte om heerlijk te spelen. De speeltuinvereniging organiseert daarnaast regelmatig extra activiteiten. Afgelopen
vrijdag werd dit jubileum gevierd. Wethouder Mark Sandmann feliciteerde samen met kinderburgemeester Sibel
Ozcan de bestuursleden Antoinette Bletterman en Jolanda Boukari met dit heugelijke feit. Zij vormen beide al twintig jaar het bestuur. Ook Annie Westerik werd in het zonnetje gezet. Zij is al zestig jaar vrijwilliger bij de speeltuin.

JAPANSE DUIZENDKNOOP RUKT WEER OP
De Japanse duizendknoop is een plant
die in het voorjaar en in de zomer met
grote snelheid uit de grond schiet en
dat op steeds meer plaatsen waar u
hem eigenlijk niet zou willen aantreffen. Het is een vaste plant die in de
winterperiode afsterft, maar zodra het
weer warmer wordt, ieder jaar weer terug komt. Door zijn groeigedrag wordt
de binnenlandse flora volledig overwoekerd en sterft af. Daarom moet
deze plant bestreden worden. Dit kunt
u doen door meerdere keren per jaar
af te maaien, uittrekken of afknippen.
Hierdoor raakt de plant uitgeput.

Foto: gemeente Apeldoorn

SAVE THE DATE: EK HERENVOLLEYBAL EN
EK BAANWIELRENNEN IN APELDOORN
Met de zomervakantie in aantocht, is
de eerste helft van 2019 alweer voorbij. In de tweede helft van 2019 staan
er leuke Europese sportevenementen
op de agenda in Apeldoorn. Van 12 t/m
29 september organiseert Nederland
samen met Frankrijk, België en Slovenië het EK volleybal voor mannen. In
Omnisport worden op 21 en 23 september de achtste- en de kwartfinale
gespeeld. Een maand later, van 16 t/m
20 oktober, staat Omnisport in het teken van de Europese Kampioenschappen Baanwielrennen.

Foto: Maarten Sprangh

KLM BUS RIJDT VAN APELDOORN NAAR SCHIPHOL
Reizigers die vliegen met KLM,
kunnen nu ook met de bus vanuit Apeldoorn naar Schiphol. KLM
breidt de route uit met Enschede,
Hengelo en Apeldoorn, zodat ook

reizigers uit het oosten van het land
gemakkelijk en snel naar Schiphol
kunnen reizen en weer terug. De bus
rijdt op biobrandstof en is klimaatneutraal. Apeldoorn wordt daarmee

ook internationaal steeds beter bereikbaar. Wethouder Wim Willems
nam de bushalte in Apeldoorn feestelijk in gebruik.

In gesprek met de raad
19.00 uur
Boksclub ABCC
Politieke Markt
Programma Aanpak Stikstof
(PAS)
19.45 uur
Pauze
20.15 uur
1. Vaststelling raadsagenda
2. Rechtstreekse besluiten:
a. Vaststelling bestemmingsplan
Veldbrugweg – Nieuwe
Voorweg Lieren
b. Verordening rechtspositie
raadsleden
Besluiten:
3. Benoeming fractievertegenwoordigers (mw S. Jagesar-SP
en dhr. E. Hofman-Groei&
Toekomst)
4. 10e wijziging APV 2014
5. Tussentijdse rapportage 2019
(Turap):
a. Aanvullend krediet
huisvesting CMO-CJG
b. Kennisontwikkeling en hoger
onderwijs in Apeldoorn
c. Loonkosten secretaresses
college B&W
d. Vaststellen externe bijdragen
tbv project Binnenstad/
Beekstraat-Marktstraat
e. Financiële gevolgen
decembercirculaire 2018
f. Begrotingswijziging actualisatie BROA, jaarschijf 2019
g. Uitkering uit Archeologisch
Noodfonds
h. Krediet software digitalisering
postkamer
i. Krediet werkplekapparatuur
6. Bestemmingsplan Dovenetel
7. Vragenuurtje
8. Actualiteitsvragen:
22.00 uur
Sluiting
Kom naar het stadhuis (Marktplein 1)
of bekijk de vergadering via
www.apeldoorn.nl/gemeenteraad

