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Er is deze week geen Politieke Markt Apeldoorn.
Kijk voor het laatste nieuws over de gemeente-
raad op www.apeldoorn.nl/gemeenteraad.

Gemeenteraad

De digitale nieuwsbrief ‘Apeldoorn Deze Week’ 
verschijnt één keer per week en richt zich op het maat-
schappelijk middenveld in de meest brede zin van het 
woord (politiek, onderwijs, woningcorporaties, pers, 
instellingen etc.). Kijk op www.apeldoorn.nl/ADW voor 
de nieuwste uitgave. U kunt zich hier ook abonneren, 
dan ontvangt u de nieuwsbrief wekelijks per e-mail.

Maak voor het aanvragen van gemeentelijke pro-
ducten en diensten op het stadhuis een afspraak via 
www.apeldoorn.nl of 14 055. Zonder afspraak kunt u 
elke ochtend terecht van 8.30 tot 12.00 uur en don-
derdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
’s Middags kunt u uitsluitend op afspraak terecht. 
Kijk voor het maken van een afspraak bij het Werkplein 
Activerium of het Wmo-Loket op www.apeldoorn.nl.

Openbare vergadering VWI-raad
26 februari 2013, 9.30 tot 12.00 uur,
stadhuis

Kijk voor de agenda op 
www.clientenradenapeldoorn.nl.

Adviesraad
VWI/Wmo

Gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor 
gevonden en gevonden voorwerpen. Zij hebben deze 
taak overgenomen van de politie. 
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwer-
pen op www.verlorenofgevonden.nl. Beschikt u niet 
over internet? Bel dan 14 055.

De parkeergarage Brinkpark is opengesteld. De garage heeft totaal 235 parkeerplaatsen, ongeveer de helft daar-
van wordt doordeweeks gebruikt door medewerkers van Het Kadaster. De openingstijden van de parkeergarage 
zijn maandag tot en met zaterdag van 6.30 tot 24.00 uur, op koopzondag van 10.30 tot 22.00 uur. Op zon- en 
feestdagen is de parkeergarage gesloten. De officiële opening van het Brinkpark, waar de parkeergarage onder-
deel van uit maakt, staat gepland voor eind mei. Kijk voor meer informatie op www.apeldoorn.nl/brinkpark. 

Op donderdag 28 februari aanstaande ontvangt 
u weer de jaarlijkse gemeentelijke belastingaan-
slag. Op het aanslagbiljet treft u de volgende 
onderdelen aan:

- Afvalstoffenheffing;
- Rioolheffing;
-  onroerende-zaakbelasting als u eigenaar bent 

van een woning;
- WOZ-beschikking;
- hondenbelasting als u eigenaar bent van een hond.

Alle informatie over de gemeentebelasting, de 
tarieven, de kwijtscheldingsmogelijkheden en de 
wijze waarop u kunt betalen kunt  u vinden op 
www.apeldoorn.nl/belastingen. U kunt voor vragen uiter-
aard ook bellen met 14 055. De gemeente is telefonisch 
bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 
tot 16.30 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur 

Minder belasting betalen
Hebt u een inkomen rondom het niveau van de bijstand, 
dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor ge-
deeltelijke kwijtschelding van de afvalstoffenheffing, de 
rioolheffing en de hondenbelasting (voor één hond). 
Meer informatie hierover vindt u op 
www.apeldoorn.nl/belastingkwijtschelding.

Maken van bezwaar
Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde 
van uw woning of met een van de andere heffingen, 
dan kunt u bezwaar maken via www.apeldoorn.nl/be-
lastingbezwaar. 

De gemeente handelt een bezwaar tegen de aanslagen 
gemeentebelastingen binnen drie maanden af, met uit-
zondering van bezwaren tegen de WOZ-beschikking. De 
WOZ-bezwaren handelt de gemeente binnen een half 
jaar in het betreffende kalenderjaar af. 

Bij de Buitenlijn kunt u problemen op het gebied van 
wegen, groen, milieu, verkeer, straatmeubilair, verlich-
ting, vernielingen, etc. melden. Kijk voor het digitale 
formulier op www.apeldoorn.nl/buitenlijn. Geen inter-
net? Bel dan 14 055.

Gemeentelijke belastingaanslag 
donderdag 28 februari in de bus

Jantje Beton SpeelZone in De Heeze
Samen met Jantje Beton en woningcorporatie 
Ons Huis ontwikkelt de gemeente Apeldoorn 
een speelzone in de wijk De Heeze. Bij het 
ontwerpen en bedenken zijn de buurtbewoners 
van de wijk betrokken. 

Kinderen spelen ook een belangrijke rol in de ontwik-
keling van de speelzone: zij weten immers het beste 
wat belemmeringen zijn en hoe ze willen spelen. De 
Heeze is een kindvriendelijke wijk met veel verborgen 

speelmogelijkheden. Het idee van de speelzone is het 
aanbieden van plekken die uitdagend zijn voor kinde-
ren en waar ze zich goed kunnen ontwikkelen. Door 
het aanbieden van een veilige zone zonder barrières 
kan het kind zich zelfstandig verplaatsen, grenzen 
verleggen en spelenderwijs leren omgaan met risico’s 
en verantwoordelijkheden. 
De eerste ideeën staan op papier. Bewoners van 
De Heeze kunnen tot 25 februari meedenken via 
www.speelzonedeheeze.nl. 

Sinds november jl. verricht de gemeente werk-
zaamheden aan de Prins Willem Alexanderlaan 
tussen de Waterloseweg en de Koning Stad-
houderlaan. De Grift wordt weer zichtbaar 
gemaakt in het stadsbeeld. 

Door onvoorziene omstandigheden duren de werk-
zaamheden langer dan oorspronkelijk verwacht. Dit 
heeft  onder meer te maken met ter plaatse aangetrof-
fen kabels en leidingen, wat extra werkzaamheden met 
zich meebrengt, en een gedeeltelijke bodemsanering 
ter hoogte van de woningen J. de Grootstraat 19 en 
PWA-laan 416. Door de aanhoudende vorst lopen de 
werkzaamheden extra vertraging op. Naar verwachting 
zijn de werkzaamheden maart 2013 afgerond.

Voortgang 
werkzaamheden PWA-laan

In gesprek met de raad

‘In gesprek met de raad’ vindt om de week plaats op 
donderdagavond van 19.00 uur tot 19.45 uur.
Het maakt deel uit van een pilot voor een nieuwe 
werkwijze van de Politieke Markt Apeldoorn. Deze pilot 
eindigt op 1 oktober 2013.
Daarna beslist de gemeenteraad of ‘in gesprek met 
de raad’ een vast onderdeel wordt van de Politieke 
Markt.

Regels
Er geldt een aantal regels voor uw deelname aan ‘In 
gesprek met de raad’:
•  uw inzending moet zijn voorzien van persoonsgege-

vens (naam, adres); 
•  uw onderwerp is geen individueel belang;   
•  uw onderwerp is niet onlangs in de Politieke Markt 

Apeldoorn aan de orde geweest en afgehandeld; 
•  uw onderwerp is niet verwikkeld in een belem-

merende gerechtelijke of gemeentelijke procedure 
waardoor raadsleden niet vrijuit over het onderwerp 
kunnen spreken. 

•   uw onderwerp is niet ‘onkies’, beledigend en heeft 
geen commercieel belang. 

•  uw onderwerp is geen klacht. Hiervoor heeft de 
gemeente een klachtenregeling. Kijk op www.apel-
doorn.nl voor meer informatie hierover.

Wilt u in gesprek met de raad? 
Meld uw onderwerp aan!
Aanmelden voor ‘In gesprek met de raad’ is eenvoudig. 
Vul onderstaande bon in en stuur hem naar: Gemeente 
Apeldoorn, ‘In gesprek met de raad’, Antwoordnummer 
56, 7300 WB Apeldoorn (postzegel niet nodig) of lever 
hem in bij de receptie van het stadhuis, Marktplein 1. 
U ontvangt na inzending zo spoedig mogelijk een 
reactie op uw aanmelding.

Meer informatie
Op www.apeldoorn.nl/nieuwepma vindt u alle infor-
matie over ‘In gesprek met de raad’. Heeft u vragen? 
Bel met de Raadsgriffie van de gemeente, telefoon 14 
055 of mail naar politiekemarkt@apeldoorn.nl.

JA, IK WIL IN GESPREK MET DE RAAD

Naam:  ………………………………………………………………………………………………

Organisatie (indien van toepassing):  …………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………….  Postcode: ………………………

E-mail:  ..…….….….……………………………………………… Tel: .……………………………

Onderwerp:  …………………………………………………………………………………………

Toelichting:  …………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………

✂

Hebt u een onderwerp waar de gemeente beleid voor zou moeten 
maken? Wilt u iets bespreken met leden van de gemeenteraad? Dat 
kan. Op donderdagavond kunt u in gesprek gaan met de raad. U moet 
uw onderwerp wel van tevoren aanmelden. 

Overhangend groen



Bestemmingsplannen
Kennisgeving gesloten grondexploitatie-
overeenkomst en voorbereiding 
bestemmingsplan voor ruimtelijke 
ontwikkeling voor het perceel 
Asselsestraat 245 en 247

Burgemeester en wethouders delen mee dat zij op 25 
januari 2013 een overeenkomst over grondexploitatie 
hebben gesloten voor het perceel Asselsestraat 245 en 
247, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie U, 
nummers 9369 en 9370. De overeenkomst betreft de 
realisatie van een woonzorggebouw op het perceel As-
selsestraat 245 en inpassing van het nieuwe bedrijfs-
gebouw op het perceel Asselsestraat 247 behorende 
bij de supermarkt aan de Schapendoesweg 2. 
Met ingang van 21 februari 2013 ligt een afschrift van 
de overeenkomst voor iedereen ter inzage in het stad-
huis. Over de overeenkomst kunnen geen zienswijzen 
worden ingediend.

Ter voldoening aan artikel 1.3.1 van het Besluit ruimte-
lijke ordening delen burgemeester en wethouders ver-
der mee dat zij ter uitvoering van de gesloten overeen-
komst het voornemen hebben een bestemmingsplan 
voor te bereiden voor het genoemde perceel.
Ten aanzien van het voornemen liggen in deze fase van 
de voorbereiding geen stukken ter inzage, kunnen nog 
geen zienswijzen worden ingediend en wordt geen 
onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld een 
advies over het voornemen uit te brengen. 
Te zijner tijd zal een (voor)ontwerp van het bestem-
mingsplan ter inzage worden gelegd. Dan is het 
mogelijk om te reageren. In het Apeldoorns Stadsblad 
zal worden aangekondigd wanneer dat is en hoe u 
kunt reageren.

Ontwerp De Voorwaarts wijziging 1

Van 21 februari 2013 tot en met 3 april 2013 ligt het 
ontwerp van De Voorwaarts wijziging 1 NL.IMRO.0200.
wp1006-ont1 ter inzage. Het ontwerp betreft het ver-
groten van het toegestane vloeroppervlak aan horeca 
bij de meubelboulevard aan Het Rietveld 2 t/m 56 in 
Apeldoorn.
Tijdens de periode waarin het ontwerp ter inzage ligt 

kan iedereen een zienswijze over het ontwerp-plan 
geven. Dat kan op de volgende manieren:
•  schriftelijk: stuur uw zienswijze naar burgemeester 

en wethouders van Apeldoorn, Postbus 9033, 7300 
ES Apeldoorn, onder vermelding van 'zienswijze over 
ontwerp De Voorwaarts wijziging 1'. De zienswijzen-
brief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw 
naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook 
uw telefoonnummer bevatten.

•  mondeling: maak een afspraak met Teus van Essen, 
tel. (055) 580 26 13.

•  digitaal: vul het formulier in op onze website, 
www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan (inlog-
gen met DigiD).

Het indienen van digitale zienswijzen via e-mail is niet 
mogelijk.

Het digitale plan is te raadplegen via onze website 
www.apeldoorn.nl/inzage.

Het ontwerp van het wijzigingsplan ligt ook ter inzage 
in het stadhuis. De medewerkers van het Omgevingslo-
ket kunnen u meer vertellen over het plan. Het digitale 
plan kunt u ook bekijken op de internetzuil in het 
stadhuis. 

Ontwerp bestemmingsplan en 
beeldkwaliteitplan Sprenkelaar 
en Anklaar
Van 21 februari 2013 tot en met 3 april 2013 ligt het 
ontwerp van het bestemmingsplan Sprenkelaar en 
Anklaar met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1093-
ont1 ter inzage.

Het plangebied ligt geheel in de wijk Noordoost en 
in het wijkraadgebied Zevenhuizen – Zuidbroek en 
doorsnijdt de buurten Sprenkelaar, Anklaar en Bedrij-
venpark Apeldoorn Noord. Het plan omvat dus niet de 
gehele buurten. 
Doel van het bestemmingsplan Sprenkelaar en Anklaar 
is om de geldende bestemmingsplannen te vervangen 
door een actuele regeling. Er zal zoveel mogelijk het 
geldende recht worden overgenomen. Ten opzichte van 
het geldende recht en het voorontwerpbestemmings-
plan worden de volgende wijzigingen opgenomen:

-  Op grond van het geldende bestemmingsplan is het 
mogelijk om op het Bedrijvenpark  Apeldoorn Noord I 
aan de Oost Veluweweg tot een hoogte van 20 meter 
te bouwen. Deze bouwhoogte wordt in het nieuwe 
bestemmingsplan beperkt tot 16 meter, waarmee 
aansluiting wordt gezocht bij de bouwhoogte van het 
aansluitende gebied Apeldoorn Noord II; 

-  Op het Bedrijvenpark Apeldoorn Noord I wordt het 
mogelijk om lichte vormen van horecavoorzieningen 
te vestigen;

-  Op de braakliggende bedrijfslocatie gelegen bij La 
Tour aan de Boogschutterstaart wordt in het ont-
werpbestemmingsplan een regeling opgenomen die 
vestiging van een bouwmarkt mogelijk maakt;

-  Het woningbouwproject ’t Podium, gelegen tussen 
Parelvisserstraat en Tannhauserstraat, ondergaat van-
wege herontwikkeling en de keuze voor een ander 
woningtype enige wijzigingen. Zo vindt het parkeren 
niet langer ondergronds plaats, maar op maaiveld 
binnen het projectgebied;

-  Voor de wijken Sprenkelaar en Anklaar wordt het 
mogelijk op bij plat afgedekte woningen een dakop-
bouw op de woning toe te voegen. 

De gemeenteraad is niet van plan een exploitatieplan 
vast te stellen. Gelijktijdig ligt ter inzage het con-
cept-beeldkwaliteitplan Sprenkelaar en Anklaar, dat 
dezelfde begrenzing heeft. In dit beeldkwaliteitplan 
zijn de gebiedsgerichte welstandscriteria opgenomen, 
waaraan wij aanvragen om omgevingsvergunningen 
voor het bouwen zullen toetsen.

Tijdens de periode waarin het ontwerp-bestemmings-
plan ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze over 
het ontwerp-bestemmingsplan geven. Dat kan op de 
volgende manieren:
• schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeen-

teraad, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder 
vermelding van 'zienswijze over ontwerp bestem-
mingsplan Sprenkelaar en Anklaar'. De zienswijzen-
brief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw 
naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook 
uw telefoonnummer bevatten.

•  mondeling: maak een afspraak met Peter Geurts, tel. 
(055) 580 24 27.

•  digitaal: vul het formulier in op onze website,
www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan (inlog-
gen met DigiD).
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De officiële gemeentelijke publicaties treft u 
aan in het Apeldoorns Stadsblad, die wekelijks 
huis-aan-huis wordt verspreid. Hebt u het 
Stadsblad niet ontvangen, bel dan 0900 424 57 
26. Hebt u vragen, neem dan contact op met de 
gemeente op telefoonnummer 14 055. 

Gemeente Apeldoorn stadhuis
www.apeldoorn.nl
14 055
Marktplein 1
Postadres: Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn 

Werken op afspraak 

Maak voor het aanvragen van gemeentelijke pro-
ducten en diensten op het stadhuis een afspraak 
via www.apeldoorn.nl/afspraak of 14 055 op:
-  maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 

16.00 uur
- donderdagavond van 17.00 tot 19.00 uur
- vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur

Daarnaast kunt u in de even weken op dins-
dagavond tussen 18.00 en 19.30 uur en in de 
oneven weken op woensdagavond van 18.00 
tot 19.30 uur een afspraak maken.

Langskomen zonder afspraak

Zonder afspraak kunt u elke ochtend terecht 
van 8.30 tot 12.00 uur en donderdagavond 
van 17.00 tot 19.30 uur. ’s Middags kunt u 
uitsluitend op afspraak terecht.

Werkplein Activerium 
regio Apeldoorn

www.apeldoorn.nl/werkpleinactiverium 
(055) 580 20 00
Deventerstraat 46
Openingstijden: maandag tot en met donder-
dag van 8.30 tot 17.00 uur, vrijdagochtend 
van 8.30 tot 12.30, vrijdagmiddag uitsluitend 
op afspraak.

Bewoners in Apeldoorn-Zuid zullen nog ruim 
een maand moeten wachten op duidelijkheid 
over het ondergronds brengen van de hoog-
spanningslijnen. De provincie Gelderland stelt 
een besluit over haar bijdrage een maand uit.

Provinciale Staten van de provincie Gelderland heeft 
het verzoek van de gemeente Apeldoorn om 1,5 mil-
joen euro bij te dragen aan het ondergronds brengen 
van hoogspanningslijnen in Apeldoorn-Zuid besproken. 
Deze kabels moeten onder de grond om 126 wonin-
gen in de Vogelbuurt te kunnen slopen en nieuw te 
bouwen. 
Naast de provinciale bijdrage betalen ook woning-
corporatie De Goede Woning (2,5 miljoen euro) en 
de gemeente Apeldoorn (3,8 miljoen euro) aan het 

ondergronds brengen van de kabels. In de Zomernota 
2012 heeft de gemeente Apeldoorn besloten te kiezen 
voor het verkorten van het tracé, van de Vogelbuurt tot 
en met dok Zuid. Al blijft er de wens om ook het ver-
volgtracé van de hoogspanningslijnen te verkabelen, 
omdat er niet gebouwd gaat worden in het Zuider-
park ontbreekt daarvoor de juridische en ruimtelijke 
noodzaak. 
Bovendien ontbreken daarvoor de benodigde middelen. 
Het totale tracé realiseren vraagt om een investering 
van circa 3,5 miljoen extra. Provinciale Staten hebben 
het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen om 
een besluit uit te stellen tot de volgende Statenverga-
dering op 20 maart. 
In die tijd zullen provincie Gelderland, De Goede Wo-
ning en de gemeente Apeldoorn om de tafel gaan om 

te bepalen of het verkorte tracé kan worden opgerekt. 
Bovendien wordt verwacht dat het ministerie van Eco-
nomische Zaken op korte termijn inzicht geeft in het 
landelijk verkabelingsprogramma. Op 20 maart valt het 
definitieve besluit.

Maand uitstel voor besluit hoogspanningslijnen Apeldoorn-Zuid

Zorg voor een 
inbraakveilig huis
Misschien hebt u al weer vakantieplannen. 
Maar ook zonder vakantieplannen is het goed 
u bewust te blijven van de veiligheid in en rond 
uw huis. Want inbrekers maken het zich graag 
gemakkelijk en gaan er zo snel mogelijk weer 
vandoor. 

Zorg voor preventieve maatregelen. Voorkom dat 
inbrekers deuren en ramen eenvoudig kunnen openen. 
Sluit goed af en verwijder de sleutels uit de sloten. Laat 
’s avonds verlichting branden en vraag uw buren een 
oogje in het zeil te houden als u een paar dagen weg 
gaat. Leg geen waardevolle voorwerpen in het zicht. 
Sluit schuren en garages goed af en zet fiets, brommer 
of motor op slot. 

Andere tips: goed hang- en sluitwerk, buitenlamp mét 
bewegingssensor, geen sleutels neerleggen onder mat 
of bloempot, geen briefjes op de deur met boodschap-
pen als 'Ben zo terug'.

Nog meer tips staan op www.politiekeurmerk.nl en 
www.politie.nl. Waarschuw bij verdachte situaties 
altijd de politie, u kunt dan bellen naar 112.  

Woont u in een van de Apeldoornse dorpen? 
Dan maakt u kans op een budget om in uw 
dorp te investeren in duurzame energie. De 
gemeente Apeldoorn start een uniek project 
'Energieke dorpen' voor de dorpen van Apel-
doorn. Wij nodigen u bij deze graag uit om 
aanwezig te zijn bij de informatiebijeenkomst 
van dit project op 25 februari om 19.00 uur in 
het stadhuis van Apeldoorn. Iedereen is van 
harte welkom.

Wat is ‘Energieke Dorpen’? 
Het project ‘Energieke Dorpen’ is een wedstrijd, 
waarbij het winnende team de helft van hun investe-
ringsbedrag kan verdienen. Dit geld komt uit Europese 

subsidies op het gebied van duurzaamheid. Teams uit 
alle dorpen in de gemeente Apeldoorn kunnen eraan 
mee doen. 
De prijs wordt kort voor de zomerperiode van 2013 
toegekend aan het team dat in de loop van dit 
voorjaar het beste plan maakt om het eigen dorp 
‘maximaal energierijk’ te maken. Dit energieke dorp is 
in staat om zelf te voorzien in haar energiebehoefte, 
door lokaal duurzame energie op te wekken en de 
energievraag tot het minimum weet te beperken (door 
te besparen en effectief om te gaan met de nog over-
gebleven energievraag).  

Kijk voor meer informatie over de informatiebijeen-
komst op www.apeldoorn.nl/energiekedorpen.

Wordt uw dorp het meest 'Energieke dorp' van Apeldoorn?

(Sub)Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit

Wekelijks publiceert de gemeente op deze pagina 
de agenda voor de (Sub)commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit. Voor meer informatie over deze commis-
sies verwijzen wij u naar www.apeldoorn.nl.

Agenda 21 februari 2013, kamer S16
10.00 – 10.30 uur 
Bespreking stedenbouwkundige uitgangspunten 
voor woningbouw op locatie Koning Lodewijklaan 
750  (W13/005389).

10.30 – 11.00 uur 
Frisolaan 48, aanvraag vergunning voor het vergro-
ten van de woning (W12/005104).
Heegderweg 11 (naast), vooroverlegplan 
voor het bouwen van een vrijstaande woning 
(W13/005405).

11.00 – 11.30 uur
Laan van Spitsbergen 89, vooroverlegplan voor 
verbouw van de bedrijfshal ten behoeve van een 
winkelvestiging (W12/003927).
Fabriekstraat 69, aanvraag vergunning voor het 
plaatsen van een dakkapel. (W13/005496).

11.30 – 12.00 uur
Acacialaan 29, aanvraag vergunning voor het 
plaatsen van een dakopbouw op de woning 
(W13/005518)

De rayonarchitect van de Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit houdt iedere dinsdag zitting in een 
openbare vergadering in het stadhuis. Voor nadere 
informatie kunt u terecht bij de heer Goedhart, 
coördinator ruimtelijke kwaliteit, tel. 14 055.

Raadpleegt u voor de actuele agenda en de 
adviezen van de CRK www.apeldoorn.nl onder 
bekendmakingen. 
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Maand uitstel voor besluit hoogspanningslijnen Apeldoorn-Zuid
Het indienen van digitale zienswijzen via e-mail is niet 
mogelijk.

Tijdens de periode waarin het concept-beeldkwali-
teitplan ter inzage ligt kan iedereen er een reactie op 
geven. Dat kan op de volgende manieren:
•  schriftelijk: stuur uw reactie naar de dienst Ruimtelij-

ke Ontwikkeling, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, 
onder vermelding van reactie op beeldkwaliteitplan 
Sprenkelaar en Anklaar'. De brief moet door u 
ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en 
woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnum-
mer bevatten.

•  mondeling: maak een afspraak met Marc Polman, 
telefoonnummer (055) 580 20 01.

Het digitale bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan 
zijn te raadplegen via onze website
 www.apeldoorn.nl/inzage.

Het ontwerp-bestemmingsplan en het concept-beeld-
kwaliteitplan liggen ook ter inzage in het stadhuis. De 
medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer 
vertellen over het bestemmingsplan. Het digitale be-
stemmingsplan kunt u ook bekijken op de internetzuil 
in het stadhuis. 

Onherroepelijk bestemmingsplan 
Het Woud wijziging 8

Het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Het 
Woud wijziging 8 is op 1 februari 2013 onherroepelijk 
geworden. 

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen via onze 
website www.apeldoorn.nl/inzage.

Het bestemmingsplan ligt ook in het stadhuis ter 
inzage. De medewerkers van het Omgevingsloket kun-
nen u meer vertellen over het bestemmingsplan. Het 
digitale bestemmingsplan kunt u ook bekijken op de 
internetzuil in het stadhuis. 

Onherroepelijk bestemmingsplan 
Winkelcentrum Orden en omgeving

Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van 
bestemmingsplan Winkelcentrum Orden en omgeving 
met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1171-onh1 is 
op 18 januari 2013 onherroepelijk geworden. 

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen via onze 
website www.apeldoorn.nl/inzage.

Het bestemmingsplan ligt ook in het stadhuis ter 
inzage. De medewerkers van het Omgevingsloket kun-
nen u meer vertellen over het bestemmingsplan. Het 
digitale bestemmingsplan kunt u ook bekijken op de 
internetzuil in het stadhuis. 

Omgevingsvergunning
Hieronder vindt u in alfabetische volgorde alle publi-
caties met betrekking tot de omgevingsvergunning per 
adres over de periode van 7 februari 2013 t/m 13 
februari 2013. 
Achter elk adres staat een vetgedrukt cijfer. Dit cijfer 
verwijst naar de toelichting. In de toelichting leest 
u of de stukken ter inzage liggen en of u bezwaar 
kunt maken. U vindt de toelichting na de alfabetische 
opsomming.

Amersfoortseweg (tegenover nummer 13A): het 
kappen van een beuk (12 februari 2013) 1
Anklaarseweg 121: het plaatsen van een tijdelijke 
reclame totum (7 februari 2013)  1
Arnhemseweg (Achmea Campus): het veranderen 
van een bestaande in-/uitrit (7 februari 2013) 2
Arnhemseweg 458: het plaatsen van een erfafschei-
ding (12 februari 2013)  1
Beekbergerweg 28: het kappen van een Ameri-
kaanse eik (8 februari 2013)  1
Beemterweg 72: het plaatsen van een rundveestal/
werktuigenberging (11 februari 2013) 2
Burg. Tutein Noltheniuslaan 29, 33 en 39: het 
kappen van 3 lijsterbessen (11 februari 2013) 2
Carrouselweg 99: het vergroten van een woning 
(een dakkapel) (7 februari 2013) 2
Copernicusstraat (tegenover nummer 90): het 
kappen van 1 kastanjeboom (12 februari 2013)  1
De Hegge nabij nr. 4 (nieuw adres De Hegge 
4B): het bouwen van een woning en het aanleggen of 
veranderen van een uitrit (8 februari 2013) 2
Dorpstraat 72D: het uitbreiden van een bedrijfs-
ruimte t.b.v. winkel/opslag (8 februari 2013)  1
Drostendijk 49: het veranderen van een veehouderij 
(7 februari 2013)  1
Edisonlaan (veld tussen Edisonlaan 270 en 
160): het kappen van een haagbeuk (12 februari 
2013)  1

Eerbeekseweg 29: het vergroten van een woning 
(twee dakkapellen) (13 februari 2013)  1
Elzenlaan voor nr. 3: het kappen van een els (11 
februari 2013) 2
Fluitersweg kavel 40: het oprichten van een be-
drijfsruimte (7 februari 2013)  1
Fortunalaan 148: het vergroten van een woning en 
het realiseren van een kelder (13 februari 2013) 2
Frankenlaan 31: het plaatsen van een dakopbouw 
(wijziging verleende vergunning) (11 februari 2013) 2
Heegderweg 11: het plaatsen van een caravan t.b.v. 
nieuwbouw woning (8 februari 2013)  1
Hoge Dries naast nr. 405: het plaatsen van een 
tuinafscheiding en een fietsenberging (13 februari 
2013) 2
Hoofdstraat 194: het plaatsen van een serre (7 
februari 2013) 2
Jachtlaan 111: het kappen van een douglas (8 febru-
ari 2013)  1
Jachtlaan t.o. nr. 182: het plaatsen van een kunst-
werk (13 februari 2013) 2
John F. Kennedylaan (Sprengenpark): het kappen 
van een es (12 februari 2013)  1
John F. Kennedylaan 8: het kappen van twee eiken 
(12 februari 2013)  1
Kanaal Noord (t.p.v. Kanaweg en Ramsbrug): 
het aanleggen van natuurvriendelijke oevers met bijbe-
horend kunstwerk (kantelstuw) (12 februari 2013)  1
Kostersweg 26: het kappen van 2 berken (11 febru-
ari 2013)  1
Krimweg 13A: het wijzigen van een winkelpand 
(constructie en zijgevel) en het vergroten van het 
pand (plaatsen 3 erkers aan de voorzijde) (13 februari 
2013)  1
Laan Van Westenenk 490: het veranderen van de 
gevelindeling en kleine indelingen (wijziging verleende 
vergunning) (8 februari 2013)  1
Laan van Zonnehoeve (naast nummer 12): het 
kappen van 6 bomen (13 februari 2013)  1
Lange Amerikaweg 72: het uitbreiden drive lane 
met 2e bestelpunt Mac Donald (8 februari 2013)  1
Lavendelstraat 113: het vergroten van een woning 
(dakkapel) (7 februari 2013)  1
Loolaan 69: het vergroten van een schoolgebouw (12 
februari 2013) 2
Lupineweg 13: het plaatsen van een luifel (8 februari 
2013)  1
Markendoel 14: het plaatsen van een bijgebouw (12 
februari 2013)  1
Marktstraat 2C: het plaatsen van een hekwerk (13 
februari 2013) 2
Menuetstraat 13: het vergroten van een woning 
(dakkapel) (7 februari 2013)  1
Methusalemlaan (nabij): het oprichten van een 
vrijstaande woning (d9) (12 februari 2013)  1
Methusalemlaan naast nr. 69: het oprichten van 
een woning (5 februari 2013)  1
Nobelstraat/Erasmusstraat: het kappen van 1 
kastanjeboom (12 februari 2013)  1
Ordenplein (t.p.v. Dekamarkt): het kappen van 3 
iepen en een 1 linde (7 februari 2013)  1
Ordenplein 26: interne wijziging en wijzigen  gevels 
(13 februari 2013) 2
Oude Apeldoornseweg 24: het kappen van 2 po-
pulieren en 1 eik (12 februari 2013)  1
Parlevinkershoeve 101: het plaatsen van een erfaf-
scheiding met poort (12 februari 2013)  1
Prof. Einthovenstraat 31: het vergroten van een 
woning (erker) (13 februari 2013) 2
Salomonszegel 101: het kappen van een berk (13 
februari 2013)  1
Soerenseweg tegenover nummer 150: het kap-
pen van een den (12 februari 2013)  1
Sportpark Orderbos 13: vrijstelling inzake huidige 
bestemming  (7 februari 2013)  1
Stadhoudersmolenweg 40: het uitbreiden van de 
te verwerken afvalstromen in de slibgisting (11 februari 
2013)  1
Staverhul 35: het plaatsen van een tijdelijke woon-
unit  3
Topaasstraat 20: het kappen van een fijnspar en een 
conifeer (11 februari 2013) 2
Turfbergweg 48: het vergroten van de woning (7 
februari 2013) 2
Tweelingenlaan 212: het plaatsen van een over-
dekte was-/afspuitplaats (13 februari 2013)  1
Vliegenzwam 17: het plaatsen van een dakkapel  
(13 februari 2013) 2
Vlijtseweg 118-130: intrekking van de gehele in-
richting omvattende omgevingsvergunning op verzoek 
van het bedrijf  3
Voorsterweg 16: het plaatsen van een schuur (11 
februari 2013) 2
Waagmeestershoeve 339: het vergroten van een 
woning (dakkapel) (11 februari 2013) 2
Woudweg: het aanleggen van een winterverblijf voor 
vleermuizen (11 februari 2013) 2
Wouter Berendsweg, kavel 44 (nieuw adres 
Wouter Berendsweg 3): het oprichten van een 
woning met bijgebouw (12 februari 2013) 2
Zonnetuin (fase 1): het bouwen van 29 woningen (7 

februari 2013)  1
Zwolseweg (nabij nummers 278 en 288): het 
kappen van een beuk (12 februari 2013)  1
Zwolseweg 278: het kappen van een es (7 februari 
2013) 2

Toelichting

Stukken inzien
Alle ontwerpbesluiten en verleende vergunningen kunt 
u tijdens kantooruren inzien op het stadhuis. Alleen na 
telefonisch overleg (tel: 14 055, tot 15.00 uur) kunt 
u alle ontwerpbesluiten en verleende vergunningen 
ook op donderdagavond inzien, van 18.00 uur tot 
19.30 uur.

1 Ingekomen aanvragen
Het betreft de kennisgeving van een ingekomen aan-
vraag. De aanvraag ligt niet ter inzage en kan dus ook 
nog niet worden ingezien. 

2 Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken. 
Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de 
datum vermeld tussen haakjes() achter het betref-
fende adres gestuurd te worden naar het college van 
burgemeester en wethouders van Apeldoorn, t.a.v. 
de afdeling Juridische Zaken en Veiligheid, Postbus 
9033, 7300 ES Apeldoorn. Een bezwaarschrift kan 
ook digitaal ingediend worden via het formulier op 
www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift. 

3 Ontwerpbesluit en zienswijze
Voordat het college een besluit neemt op een aanvraag, 
wordt in een aantal gevallen eerst een ontwerpbesluit 
ter inzage gelegd. Iedereen mag het ontwerpbesluit, de 
aanvraag en de bijbehorende stukken inzien. Ook is het 
mogelijk om een zienswijze over het ontwerpbesluit in 
te dienen. Daarin kunt u aangeven, dat u het niet eens 
bent met het ontwerpbesluit en waarom. 
Over het ontwerpbesluit kunt u van 21 februari 2013 
tot en met 3 april 2013 schriftelijk of mondeling 
zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen dient 
u te richten aan burgemeester en wethouders van 
Apeldoorn, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Voor 
het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact 
opnemen met het Omgevingsloket, tel. 14 055. 

Belangrijk:
U kunt alleen beroep instellen tegen het uiteindelijke 
besluit, indien u belanghebbende bent en tijdig schrif-
telijk of mondeling uw zienswijze heeft ingebracht 
tegen de ontwerpbeschikking, of kunt aantonen dat u 
daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

Reconstructie Zutphensestraat,
Laan van Erica en Laan van Osseveld
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn maken 
ingevolge artikel 4.20 van de Algemene wet bestuurs-
recht bekend dat voor het plaatsen van een geluids-
scherm tussen de rijbaan en de ventweg van de Zut-
phensestraat en het kappen van 207 bomen (langs de 
Zutphensestraat aan de zijde van Groot Schuylenburg) 
voor de reconstructie van Zutphensestraat, Laan van 
Erica, Laan van Osseveld de omgevingsvergunning van 
rechtswege is verleend. 

Voor belanghebbenden staat de mogelijkheid open 
om gedurende een termijn van zes weken ingaande 
op 21 februari 2013 bezwaar te maken tegen de van 
rechtswege verleende vergunning.
Een bezwaarschrift dient gestuurd te worden naar 
de gemeente Apeldoorn, t.a.v. de afdeling Juridische 
Zaken en Veiligheid, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. 
Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden 
via het formulier op www.apeldoorn.nl (Digitaal Loket). 
Als u uw bezwaarschrift per post verstuurt raden wij u 
aan een kopie van het besluit mee te sturen.

Naamgeving wegen
Bij besluit van Burgemeester en wethouders d.d. 28 ja-
nuari 2013 zijn nieuwe wegen benoemd in de buurt:

Matengaarde:
Gildenlaan, een ontsluitingsweg die de bestaande 
Gildenlaan verbindt met De Eglantier.

Apeldoornse Bos:
De Groene voorwaarts, een deel van de bestaande weg 
De Voorwaarts, her te benoemen als De
Groene Voorwaarts.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. 
U dient uw bezwaarschrift binnen zes weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt te sturen 
naar de gemeente Apeldoorn, t.a.v. Eenheid Veilig-
heid en Recht, afdeling Juridisch Advies en Verweer, 
Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. U kunt ook digitaal 

een bezwaarschrift indienen via het formulier op 
www.apeldoorn.nl (digitaal loket).
Het besluit ligt met ingang van donderdag 21 februari 
2013 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage 
in het stadhuis. 

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben 
de volgende verkeersmaatregelen vastgesteld:

Uitbreiding 30km-zone Ugchelen
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

-  De 30km-zone uit te breiden middels het plaatsen 
van bord model A1 30 met zonale werking;

 -  Op de Hoog Buurloseweg in oostelijke richting, ten 
westen van de aansluiting met de Mettaweg;

-  Op de Mettaweg in westelijke richting, ter  hoogte 
van het kruispunt de Hoenderloseweg;

-  Op de Hoenderloseweg in noordoostelijke richting, 
ten noorden van het kruispunt met De Cloese;

-  Op de Ugchelseweg in noordoostelijke richting, 
aan de zuidzijde van het kruispunt met de Jan van 
Houtumlaan;

-  Op de Jan van Houtumlaan in zuidwestelijke richting, 
ter hoogte van het kruispunt met de Ugchelseweg in 
zuidoostelijke richting.

-  De 30km-zone uit te breiden middels het plaatsen 
van bord model A1 30 met zonale werking (entree 
30km-zone);

-  Op de Hoog Buurloseweg aan de noordzijde, ten 
westen van de aansluiting met de Mettaweg; 

-  Op de Mettaweg in oostelijke richting, ter  hoogte van 
het kruispunt met de Hoenderloseweg;

-  Op de Hoenderloseweg in zuidwestelijke richting, ten 
noorden van het kruispunt met De Cloese;

-  Op de Ugchelseweg in zuidwestelijke richting, ten 
zuidwesten van het kruispunt met de Jan van Hou-
tumlaan; 

-  Op de Jan van Houtumlaan in noordwestelijke 
richting, ter hoogte van het kruispunt met de Ug-
chelseweg;

-  De 30km-zone uit te breiden middels het verwijderen 
van bord model A1 30 met zonale werking (einde 
30km-zone)

-  Op de Kleine Veldekster, ter hoogte van de aansluiting 
met de Hoog Buurloseweg;

-  Op de Steenbeek, ter hoogte van de aansluiting met 
de Hoog Buurloseweg;

-  Op de Hoenderloseweg ter hoogte van het kruispunt 
richting de perceelnummers 44B t/m 46B; 

-  Op de Doornenburg, ter hoogte van het kruispunt met 
de Hoenderloseweg; 

-  Op de Wijenburg ter hoogte van de aansluiting met 
de Hoenderloseweg; 

-  Op de Batenburg ter hoogte van de aansluiting met 
de Hoenderloseweg; 

-  Op de G.P Duuringlaan ter hoogte van de aansluiting 
met de Hoenderloseweg; 

-  Op de Ugchelseweg ter hoogte van het kruispunt met 
de Ugchelsegrensweg. 

-  De voorrang op het kruispunt G.P. Duuringlaan 
– Hoenderloseweg op te heffen:

-  Door het bord model B06 op de G.P. Duuringlaan ter 
hoogte van het kruispunt met de Hoenderloseweg te 
verwijderen; 

-  Door het bord model B05 van het RVV 1990 op de 
Hoenderloseweg, ter hoogte van het kruispunt met 
de G.P. Duuringlaan te verwijderen; 

-  Door het bord model B04 op de Hoenderloseweg, ter 
hoogte van het kruispunt met de G.P Duuringlaan te 
verwijderen. 

-  Het bord model G12b op te heffen op de Hoog Buur-
loseweg voor de komgrens van Ugchelen.

Verkeersbesluit opheffen doorgangs-
regelingen wegversmallingen Eendrachtstraat
Het college en burgemeester en wethouders besluit:
-  door het verwijderen van de verkeersborden F5 en F6 

van bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van de 
wegversmalling op de Eendrachtstraat ten oosten van 
de aansluiting met de Elleboogweg de doorgangsre-
geling door middel van verkeerstekens op te heffen;

-  door het verwijderen van de verkeersborden F5 
en F6 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte 
van de wegversmalling op de Eendrachtstraat ten 
westen van de aansluiting met de Hoge Dries de 
doorgangsregeling door middel van verkeerstekens 
op te heffen.

Algemene gehandicaptenparkeerplaats 
Sprengenweg
Burgemeester en wethouders hebben bij beslissing 
op bezwaar d.d. 12 februari 2013 het besluit van 30 
oktober 2012 (bekendgemaakt in het Stadsblad van 7 
november 2012), tot verplaatsing van een algemene 
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een bezwaarschrift indienen via het formulier op 

Het besluit ligt met ingang van donderdag 21 februari 
2013 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage 

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben 

-  De 30km-zone uit te breiden middels het plaatsen 

 -  Op de Hoog Buurloseweg in oostelijke richting, ten 

-  Op de Mettaweg in westelijke richting, ter  hoogte 

-  Op de Hoenderloseweg in noordoostelijke richting, 

-  Op de Ugchelseweg in noordoostelijke richting, 
aan de zuidzijde van het kruispunt met de Jan van 

-  Op de Jan van Houtumlaan in zuidwestelijke richting, 
ter hoogte van het kruispunt met de Ugchelseweg in 

-  De 30km-zone uit te breiden middels het plaatsen 
van bord model A1 30 met zonale werking (entree 

-  Op de Hoog Buurloseweg aan de noordzijde, ten 

-  Op de Mettaweg in oostelijke richting, ter  hoogte van 

-  De 30km-zone uit te breiden middels het verwijderen 
van bord model A1 30 met zonale werking (einde 

-  Op de Kleine Veldekster, ter hoogte van de aansluiting 

-  Op de Steenbeek, ter hoogte van de aansluiting met 

-  Op de Hoenderloseweg ter hoogte van het kruispunt 

-  Op de Doornenburg, ter hoogte van het kruispunt met 

-  Op de Wijenburg ter hoogte van de aansluiting met 

-  Op de Batenburg ter hoogte van de aansluiting met 

-  Op de G.P Duuringlaan ter hoogte van de aansluiting 

-  Op de Ugchelseweg ter hoogte van het kruispunt met 

-  De voorrang op het kruispunt G.P. Duuringlaan 

-  Door het bord model B06 op de G.P. Duuringlaan ter 
hoogte van het kruispunt met de Hoenderloseweg te 

-  Door het bord model B05 van het RVV 1990 op de 
Hoenderloseweg, ter hoogte van het kruispunt met 

-  Door het bord model B04 op de Hoenderloseweg, ter 
hoogte van het kruispunt met de G.P Duuringlaan te 

-  Het bord model G12b op te heffen op de Hoog Buur-

-  door het verwijderen van de verkeersborden F5 en F6 
van bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van de 
wegversmalling op de Eendrachtstraat ten oosten van 
de aansluiting met de Elleboogweg de doorgangsre-

-  door het verwijderen van de verkeersborden F5 
en F6 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte 
van de wegversmalling op de Eendrachtstraat ten 
westen van de aansluiting met de Hoge Dries de 
doorgangsregeling door middel van verkeerstekens 

Burgemeester en wethouders hebben bij beslissing 
op bezwaar d.d. 12 februari 2013 het besluit van 30 
oktober 2012 (bekendgemaakt in het Stadsblad van 7 
november 2012), tot verplaatsing van een algemene 

gehandicaptenparkeerplaats aan de Sprengenweg, in een bezwaarschrift indienen via het formulier op gehandicaptenparkeerplaats aan de Sprengenweg, in een bezwaarschrift indienen via het formulier op 
stand gelaten.

De bovenstaande verkeersbesluiten zijn op 20 februari 
2013 bekendgemaakt in de Staatscourant. Belangheb-
benden kunnen binnen zes weken na deze bekendma-
kingen tegen deze verkeersmaatregelen op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift 
indienen bij het college van burgemeester en wethou-
ders van Apeldoorn, t.a.v. de afdeling Juridische Zaken 
en Veiligheid, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. U 
kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via het 
formulier op www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift

Ambtshalve opneming van -  De 30km-zone uit te breiden middels het plaatsen Ambtshalve opneming van -  De 30km-zone uit te breiden middels het plaatsen 

gegevens in de GBA 
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn maken 
bekend dat zij hebben besloten om de bijhouding van 
de persoonslijst van onderstaande personen ambtshal-
ve op te schorten met de aanduiding Land Onbekend, -  Op de Hoenderloseweg in noordoostelijke richting, ve op te schorten met de aanduiding Land Onbekend, -  Op de Hoenderloseweg in noordoostelijke richting, 
omdat uit een ingesteld onderzoek geen uitsluitsel is 
verkregen omtrent de verblijfplaats van:-  Op de Ugchelseweg in noordoostelijke richting, verkregen omtrent de verblijfplaats van:-  Op de Ugchelseweg in noordoostelijke richting, 

Blankenstein, van Rudolf 30-07-1939
Brundell Jamie B. 29-08-1973
Brundell Katherine L. 28-08-1980
Franker Jerlon E. 19-03- 1987
Guvendi Sezgin 29-07-1982
Jong, de Ronald P. E. 01-12-1958-  De 30km-zone uit te breiden middels het plaatsen Jong, de Ronald P. E. 01-12-1958-  De 30km-zone uit te breiden middels het plaatsen 
Kokocinski Grzegorz A. 12-12-1971
Leelie, van der Remy L 06-06-1977
Michel Ephraim J. 18-07-1972
Modzelewski Sebastian S. 23-09-1977

Wajda Jerzy 06-01-1961
Zascinski Andrzej Z. 30-11-1983

Burgemeesters en wethouders van Apeldoorn maken 
bekend dat zij hebben besloten om de bijhouding van 
de persoonslijst van onderstaande personen ambts-
halve op te schorten met de aanduiding Irak omdat 
geen aangifte van vertrek is gedaan, doch uit een 
ingesteld onderzoek is gebleken dat Irak de huidige 
verblijfplaats is.

Botano Arkan A.D.  06-01-1966
Botano Rasool A.A. 09-11-1991

Burgemeesters en wethouders van Apeldoorn maken 
bekend dat zij hebben besloten om de bijhouding van 
de persoonslijst van onderstaande personen ambts-
halve op te schorten met de aanduiding Turkije omdat 
geen aangifte van vertrek is gedaan, doch uit een 
ingesteld onderzoek is gebleken dat Turkije de huidige 
verblijfplaats is.

Evci Ibrahim 01-01-1947
Dagtas Cise H. 01-03-1989

Indien u het niet eens bent met deze beschikking 
kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
bezwaar maken tegen dit besluit. U dient uw bezwaar-
schrift binnen zes weken na
de dag waarop het besluit is bekendgemaakt te sturen 
naar de gemeente Apeldoorn, t.a.v. afdeling Juridische 
Zaken en Veiligheid, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. 
U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via het 
formulier op www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift. Als u 

uw bezwaarschrift per post verstuurt raden wij u aan 
een kopie van het besluit mee te sturen.

Notitie Speelruimte 
verblijfsrecreatie
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij 
inspraak verlenen aan een ieder op de notitie Speel-
ruimte verblijfsrecreatie. Deze notitie is door het col-
lege van burgemeester en wethouders op 22 november 
2012 in principe vastgesteld. 
De inspraak gebeurt volgens de gemeentelijke in-

spraakverordening. De notitie ligt met ingang van 
woensdag 20 februari 2013 gedurende vier weken, 
voor iedereen ter inzage bij de receptie van het stad-
huis. U kunt uw schriftelijke reactie tot en met woens-
dag 20 maart 2013 indienen bij het college van B en 
W, ter attentie van de Eenheid Ruimtelijke Leefomge-
ving / Dhr. R.J. de Graaf Hoek,  Postbus 9033, 7300 ES 
Apeldoorn. Op basis van de binnengekomen reacties 
wordt een inspraaknotitie opgesteld, die mogelijk leidt 
tot bijstelling. Vervolgens wordt aan het college van 
burgemeester en wethouders voorgesteld de notitie 
Speelruimte verblijfsrecreatie vast te stellen.
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Incidentele festiviteit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een kennisgeving ingevolge artikel 4.1.3. van de APV 
hebben ontvangen van:

Bedrijf  Adres Datum festiviteit
’t Molentje Stationsdwarsstraat 9 23 februari en 30 maart 2013

Door het indienen van bovenstaande kennisgeving geldt een aantal geluid- en of lichtvoorschriften op grond 
van het Activiteitenbesluit (Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) tijdens de festiviteit niet.
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Aangevraagde evenementenvergunningen
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van grote evenementen bij hem 
zijn ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen. 
Indien de vergunning wordt verleend zal daarvan mededeling worden gedaan

Omschrijving  Datum evenement Locatie
Fietstoertocht 27-04-2013 Start en finish bij Paleis Het Loo
Prinsennacht/Koninginnedag 29 en 30-04-2013 Kapelstraat
Jazz in the Woods 31-05-2013 Kapelstraat
Australian X-Mas 25-08-2013 Kapelstraat
Veluwse Avondmarkt Alle donderdagavonden  Beekbergen
 in juli en augustus 2013
Stoffen Spektakel 24-04-2013 Americahal
Korenfestival 02-06-2013 Binnenstad Apeldoorn
IJsbaan (incl Marché Culinair) 22-11-2013 t/m 05-01-2014 Raadhuisplein
Apeldoornse Wandel Avondvierdaagse 17 t/m 20-06-2013 Omgeving Orderbos
Hardloop4daagse 17 t/m 20-05-2013 Omgeving Orderbos (CSV Apeldoorn)
Wandelen voor Water 22-03-2013 Marktplein Apeldoorn

Verleende evenementenvergunningen
De burgemeester maakt bekend dat hij een evenementenvergunning heeft verleend voor het houden van de 
volgende evenementen.

Omschrijving Datum Locatie Datum vergunning
Heropening Coolcat Store 16-02-2013 Hoofdstraat 93-95 Fictief (14-02-2013 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden op grond van artikel 
7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (AWB) een bezwaarschrift bij de burgemeester indienen.
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