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Sinds donderdagmiddag 18 juli is de
Beekstraat tussen de Marktstraat en
Stationsstraat weer open. Aannemer KWS heeft het eerste deel van
deze straat een opknapbeurt gegeven.

Gemeente Apeldoorn

De straat heeft nu dezelfde klinkers
als de Hoofdstraat. Hiermee is beter
zichtbaar dat de Beekstraat straks
ook bij het voetgangersgebied van
de binnenstad hoort. Daarnaast is er
onder de grond een boombunker geplaatst, zodat er een boom geplant
kan worden.

Wmo-loket voor wonen,
welzijn en zorg

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.

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.

Het eerste deel van de herinrichting
van de Marktstraat en Beekstraat is
hiermee afgerond. Op 12 augustus
starten de werkzaamheden aan de
Marktstraat. Van die straat wordt
een klimaatstraat gemaakt door water en meer beplanting toe te voegen.
Wilt u meer weten over dit project, of
over andere projecten in de binnenstad? Kijk dan op www.apeldoorn.nl/
binnenstad.

STOEPTEGEL LOS?
MELD HET BIJ
BUITENLIJN

Foto: gemeente Apeldoorn
De antiek- en curiosamarkt van Apeldoorn is een van de grotere van Nederland. Aanstaande donderdag 25 juli is de
tweede uit de reeks van drie. Donderdag 8 augustus is de laatste. Het Marktplein staat dan weer vol met antiekkraampjes en kunt u van 9.00 tot 17.00 uur snuffelen tussen oud servies, nostalgisch speelgoed en andere sfeervolle curiosa.

ROLSTOELVOETBAL OP PANNAVELD ZUIDBROEK
De gymles, voor vele kinderen het
hoogtepunt van hun schooldag. Frisbeeën, voetballen, Hayden, Merelieke, Tomas en Sara van het Kroonpad
in Zuidbroek genieten er zichtbaar
van. Zij sportten donderdag 18 juli
voor het eerst op het Pannaveld in
Zuidbroek. En aan hun lachende gezichten te zien, komen ze hier zeker
terug!

VOLG DE GEMEENTE
VIA SOCIAL MEDIA
Wist u dat u de gemeente ook
kunt volgen op social media? Via
Facebook, Twitter en Instagram houden we u op de hoogte van alle activiteiten van de gemeente. Zo leest u
het laatste nieuws, ziet u alle vacatures en kunt u alles vragen aan de
gemeente. Ook het laatste nieuws
leest u het snelst via social media.
Dus volg de gemeente nu via:
Facebook: gemeenteapeldoorn
Twitter: gem_apeldoorn
Instagram: gemeenteapeldoorn

Sportdocenten Hanneke van Dijk en
Henry Schoeman van Het Kroonpad
wilden al eerder gebruik maken van
de sportlocatie. Op warme dagen
gaan de docenten graag met de kinderen naar buiten voor een gymles.
Even lekker ontladen in de buitenlucht.
“Ik was al eens eerder met de kinderen bij het Pannaveld om te voetballen, maar het veld was omringd met

hekwerk. Met de rolstoelen konden
we niet naar binnen”, aldus Henry.
Hanneke gooide daarom het balle-

tje op bij de gemeente en één van
de hekken werd verwijderd. Met een
heerlijke buitenles als resultaat!
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MOGELIJKHEID INSPRAAK SOCIAAL VANGNET
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens het Sociaal Vangnet te actualiseren:
• Kadernota Sociaal Vangnet met oog voor de toekomst 2020-2024
• Het Sociaal Vangnet heeft als doel inwoners met een laag inkomen in staat te stellen te blijven participeren in de samenleving en omvat wettelijke en gemeentelijke regelingen. Daarbij is specifieke aandacht voor kinderen, het beheersbaar houden van zorgkosten en de energietransitie.
• Verzamelverordening parcicipatiewet IOAW, IOAZ 2018
Een aantal van in de kadernota Sociaal Vangnet genoemde participatievoorzieningen is in de verordening opgenomen.
Daarnaast worden er re-integratievoorzieningen aan de verordening toegevoegd.
Inspraakperiode
Beide stukken liggen tot en met 3 september 2019 ter inzage bij de receptie in het Werkplein Activerium,
Deventerstraat 46 in Apeldoorn. U kunt de volledige stukken ook vinden op www.apeldoorn.nl/inspraak.

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.

Inwoners en andere belanghebbenden kunnen in deze periode hun zienswijze mailen naar
sociaalvangnet@apeldoorn.nl. Schriftelijke reacties kunnen verzonden worden naar:
College van burgemeester en wethouders
Eenheid Activeren en Inkomen, t.a.v. mevrouw M. Postma
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn.

BEKENDMAKINGEN
Apeldoorn publiceert haar opebare bekendmakingen digitaal via
www.officielebekendmakingen.nl.
Heeft u geen internet of computer, dan kunt u de informatie zelf
ophalen. In de bibliotheek kunt u
gratis een computer gebruiken om
www.officielebekendmakingen.nl te
bekijken.

Gemeenteraad

Reces
De gemeenteraad heeft reces
tot 12 september.

