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Groei gaat vanzelf, stuur er niet bewust op, maar houdt 
vast aan je kwaliteiten.

•	 Stuur op kwaliteit in plaats van financiën. Streef ernaar de 
kwaliteit van Apeldoorn vijf keer te laten toenemen. 

•	 Experimenteer op allerlei gebieden: architectuur, een aan-
trekkelijke binnenstad, versterken van sociale cohesie en 
ontwikkelen van nieuwe woonvormen. 

•	 Meer aandacht voor de verdrogingsproblematiek rond 
klimaatverandering, voor behoud natuurwaarden en bio-
diversiteit en voor de relatie tussen platteland en stad.

•	 Denk in de hoogte: zie de wijk Kerschoten als fraai 
voorbeeld van de dichtste wijk van Apeldoorn met een 
prachtige groene uitstraling. Breng de visie op hoogbouw 
in samenhang met je historische groei.

•	 Denk ook in flexibilisering van je plannen, organisatie, cul-
tuur en bestuur.

•	 Richt werken en onderwijs op onze sterke sectoren, zoals 
zorg, ICT en de maakindustrie.

•	 Geen enkele inwoner hoeft Apeldoorn te verlaten: er zijn 
levensloopbestendige woningen, in gemengde buurten en 
er is voldoende werkgelegenheid. Dat geldt zeker ook voor 
de jongeren die we aan Apeldoorn willen binden.

•	 Nog meer focus op vervoer voor ouderen.
•	 Zorg dat de binnenstad toegankelijk en bereikbaar 

blijft, door bijvoorbeeld gratis shuttlebussen  en lage 
parkeertarieven.

•	 Gebruik het kanaal ook voor vervoer.
•	 Dorp en stad zijn allebei even belangrijk als onderdeel van 

onze identiteit. 

Ook zijn er zaken genoemd die onderbelicht zijn gebleven:
•	 Veiligheid moet meer aandacht krijgen.
•	 Eenzaamheid en integratie tussen culturen zijn belangrijke 

thema’s.
•	 De rolneming van overheid en burgers is nog niet duidelijk.

•	 Is de horizon wel ver genoeg? 2050 in plaats van 2030?
•	 Roep om meer burgerparticipatie als onderdeel van de 

visie.
•	 Ongerepte natuur wordt niet genoemd.
•	 Zwitsal: houd een kroeg open tot in de kleine uurtjes.
•	 Apeldoorn als onderdeel van de Veluwe wordt gemist.
•	 Behoefte aan inzicht in de gevolgen van de demografische 

ontwikkeling van Apeldoorn.
•	 Apeldoorn Fietsstad! Er moet nog wel een tandje bij om dit 

te bereiken.
•	 Maar inzichtelijk wat we al bereikt hebben, daarna pas 

richting geven aan de toekomst.
•	 Maak het concreet.

In een anonieme stemronde werd gevraagd om uit alle  
TOPideëen die in het stuk zijn opgenomen er één te benadruk-
ken. In de uitkomst daarvan blijkt dat veel inwoners belang 
hechten aan de onderwerpen samenleven en wonen, en verbin-
ding tussen verschillende generaties. 
 
‘Toekomstverhalen: hoe zien Apeldoorners 2030?’ is een bonte 
verzameling, waarin geen keuzes worden gemaakt en waarin 
tegengestelde ideeën en dilemma’s naast elkaar staan opge-
schreven. Hoe dan met dit rijke materiaal om te gaan? Op een 
van de flappen werd geschreven dat het document opdracht 
geeft om van droom naar werkelijkheid te komen, met als 
ondertitel “Samen naar een betrokken Apeldoorn”. Eén van 
de deelnemers formuleerde het als volgt: het helpt richting te 
geven, en het helpt bij het zoeken naar de juiste balans.
Een mooie opdracht aan ons, de gemeentelijke organisatie en 
politiek, om dit te vertalen en mee te nemen bij het maken van 
de ruimtelijke koers voor Apeldoorn. 

De straatinterviews, Toekomstexpedities en Toekomstverha-
len hebben veel ideeën, beelden en wensen over de toekomst 
opgeleverd. Al deze informatie is verwerkt in het concept  
‘Toekomstverhalen: hoe zien Apeldoorners 2030?’. In een 
tussentijdse reflectiebijeenkomst is de eerste versie bespro-
ken met een selecte groep deelnemers. Zijn we op de goede 
weg met de verwerking van alle informatie? Herkennen zij de 
gesprekken die zijn gevoerd? Op basis van hun feedback is ver-
der gewerkt aan het definitieve stuk. Ook de extra activiteiten 
voor jongeren en bewoners met een migratieachtergrond zijn 
hieraan toegevoegd. 

Tijdens de Slotbijeenkomst stond de vraag centraal of de 
opbrengst uit het participatietraject goed en volledig is ver-
werkt in ‘Toekomstverhalen: hoe zien Apeldoorners 2030?’. 
Alle bewoners die deel hebben genomen aan de toekomstge-
sprekken waren uitgenodigd, evenals de genodigden van de 
allereerste kick-off bijeenkomst. In Filmtheater Gigant ver-
zamelden zich 65 deelnemers, die een avond lang in gesprek 
gingen over het stuk. 

Veel inwoners herkenden zich in de Toekomstverhalen.  
Het is herkenbaar, omdat het past bij de gemeente Apeldoorn, 
en omdat het goed weergeeft waarover gesproken is bij de 
toekomstgesprekken. Tegelijkertijd was er bij de deelnemers 
ruimte voor reflectie. Het is wel erg positief gesteld, met deze 
inhoud kun je het eigenlijk niet oneens zijn! Is er voldoende 
aandacht voor de grote problemen die op ons af komen, zoals 
klimaatverandering? Tot welke keuzes leidt dit nu? Is het 
voldoende toekomstgericht? Waar is de experimenteerruimte 
en waar is de innovatie? Zo ontstonden in dit gesprek nieuwe 
onderstrepingen: 
•	 Groen en rust behouden: we zijn een parel in het groen en 

dat moet je behouden. Werk toe naar verdrievoudiging 
van al het groen in 2030: groen, groener, groenste stad! 

SlOTBIjEENKOMST
 

SAMEN NAAR EEN  
BETROKKEN APElDOORN

Slotbijeenkomst


