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uit de gemeente 
ApeldoornNieuws Nieuws

Contact met de 
gemeenteraad
Heeft u een vraag, neemt u 
dan contact op met de raads-
griffie, via telefoonnummer
14 055 of via gemeenteraad@
apeldoorn.nl.

Wilt u dagelijks op de hoogte blijven?
U kunt ons volgen op social media. Zo blijft u dagelijks op de 
hoogte van alles waar de gemeenteraad zich mee bezighoudt. gemeenteraadapeldoorn             @raadapeldoorn

Beste 
Apeldoorners,
Het coronavirus is opnieuw 
flink aanwezig. In de zomer 
leek het beter te gaan, maar 
nu zijn de maatregelen weer 
verscherpt. Daardoor nemen 
de zorgen van veel inwoners 
uit de gemeente Apeldoorn 
fors toe. Ook bij de leden 
van de gemeenteraad van 
Apeldoorn. 

Keihard gewerkt
We zien en begrijpen dat 
het voor iedereen een zware 
tijd is. Veel oudere inwo-
ners die angstig zijn en hun 
huis niet meer uit durven. 
Jongeren die zich eenzaam 
voelen door de sociale isola-
tie die al een half jaar duurt. 
Verplegend personeel dat in 
de eerste helft van dit jaar 
onder moeilijke omstandig-
heden keihard heeft moe-
ten werken en ook bezorgd 
is. Ook spreken we onderne-
mers in onze stad die er alles 
aan doen om hun onderne-
ming voort te laten bestaan.

Digitaal
Als gemeenteraad blijven 
we invulling geven aan onze 
taak als volksvertegenwoor-
diger en onze politieke ver-
antwoordelijkheid. We bekij-
ken voortdurend wat met 
de actuele richtlijnen en 
regels en onder persoonlij-
ke omstandigheden moge-
lijk en wenselijk is. Sinds het 
begin van de coronacrisis 
hebben we digitaal verga-
derd, wat later uitgebreid is 
naar een combinatie tussen 
fysiek en digitaal. Alle verga-
deringen zijn live te volgen 
via apeldoorn.parlaeus.nl en 
er is zeker nog altijd ruimte 
voor inspraak. Dit kan zowel 
schriftelijk als live in de ver-
gadering. Vanwege de maat-
regelen worden insprekers 
verzocht zich vooraf aan te 
melden via gemeenteraad@
apeldoorn.nl.  

Richtlijnen
Dus ja, het is zwaar en moei-
lijk. En we kunnen het helaas 
niet leuker maken, voorlopig 
blijft het echt bij het inmid-
dels bekende rijtje: ander-
halve meter afstand hou-
den, handen wassen, druk-
te vermijden en thuisblijven 
bij klachten. (Voor alle actue-
le richtlijnen en maatregelen 
kunt u uiteraard terecht bij 
de Rijksoverheid, het RIVM 
en de gemeente.)

Beste Apeldoorners, 
zorg goed voor uzelf, 
zorg goed voor elkaar 
en wees alert! 

Alle leden van de 
Apeldoornse gemeenteraad.

door Marc Looijen

APELDOORN - De gemeen-
teraad besluit komende don-
derdag of zij kan instemmen 
met het door het college van 
burgemeester en wethouders 
opgestelde plan: toekomst-
perspectief Apeldoorn 2040. 
Centraal in dit toekomst-
perspectief staat het thema 
groei, op velerlei manieren. 
Groei van het aantal inwo-
ners en de daarmee samen-
hangende groei van hoog-
bouw en woonbuurten, aan 
de rand van de stad, mis-
schien wel aan de andere 
kant van de stad.

Antoon Huigens, fractievoor-
zitter van GemeenteBelangen, 
vindt de ambities van het col-
lege te fors, al kan hij voor 
een belangrijk deel meegaan 
in het plan dat er ligt voor 
2040. Niettemin zet hij hier 
en daar ook flinke kantteke-
ningen.

“Waar wij vooral moei-
te mee hebben, is dat er in 
dit plan te weinig rekening 
is gehouden met de wen-
sen van de inwoners. Enige 
tijd geleden is er aan zoge-
noemde Toekomsttafels uit-
gebreid gesproken over hoe 
Apeldoorn er in 2030 uit moest 
komen te zien. Hierbij kwa-
men inwoners uit Apeldoorn 
zelf en de diverse kernen aan 
het woord. Daarvan is uitein-
delijk een rapport opgesteld 
en in het toekomstperspec-
tief dat er nu ligt voor 2040, 
ziet onze fractie daar weinig 
van terug.”
Huigens wijt dit niet eens 
zozeer aan het Apeldoorns 
college, als wel aan de druk 
vanuit Politiek Den Haag, dat 
de Rijksuitgaven relateert aan 
de hoeveelheid inwoners van 

een gemeente. “Men ziet de 
Randstad als centrale loca-
tie en vervolgens zijn met de 
passerpunt erop een paar cir-
kels getrokken over de kaart 
van Nederland. Daarbij wordt 
Apeldoorn in één beweging 
meegenomen met plaatsen als 
Arnhem en Zwolle, omdat het 
er tussenin ligt. Maar wij moe-
ten geen Arnhem of Zwolle 
willen zijn; liever leggen wij 
de focus op de rust en ruim-
te waarvoor mensen vanuit de 
Randstad en ook vanuit ver-
der oostelijk Nederland naar 
Apeldoorn komen. Apeldoorn 
is een uniek gebied, met al die 
kleine kernen. Dat zijn onze 
kernkwaliteiten en naar onze 
mening kunnen we die beter 
eerst versterken. Eerst het 
voorzieningenniveau en de 
infrastructuur beter op orde 
krijgen en niet alleen willen 
inzetten op groei.”

Apeldoorn is van oudsher 
sterk in recreatie en toeris-
me, zo zegt Huigens, en toe-
nemende urbanisatie - een 
meer stedelijk karakter - kan 
die kernkwaliteiten gaan aan-
tasten. “Woontorens in de 
binnenstad, past dit binnen 
de structuur van Apeldoorn? 
Die vraag moeten we ons-
zelf stellen. Een recente pei-
ling toonde al aan dat de 
inwoners liever ‘over de 
A1 heen bouwen’ dan ‘de 
lucht in’.” Positief gestemd 
is Huigens over de ambitie 
van het college om de stad 
van Safety & Security te wor-
den voor onderwijs, onderne-
mers en overheid. ‘‘Dat veilig-
heidsaspect ondersteunen wij 
van harte.” Met lede ogen, 
echter, slaat de fractie van 
GemeenteBelangen het web 
van technische innovaties bin-
nen Apeldoorn, onder de vlag 
van Smart City, gade. “Wij 

zitten niet te wachten op 5G, 
liever zetten wij Apeldoorn 
neer als gezondheidscentrum. 
Van ons mag Apeldoorn het 
Florida van Nederland worden, 
met rust, ruimte en inderdaad 
wat vergrijzing. Nogmaals, wij 
steunen voor een belangrijk 
deel het toekomstperspectief 
2040, maar niet ten koste van 
wat Apeldoorn juist zo sterk 
maakt. Apeldoorn 2040, een 
gemeente waar inwoners via 
de burger-App meepraten.”

TOTAALPAKKET 
DAT DUIDELIJK-
HEID SCHEPT
Peter Messerschmidt, frac-
tievoorzitter van Lokaal 
Apeldoorn, stelt allereerst 
met grote tevredenheid vast 
dat het college eindelijk 
weer in staat is gesteld om 
een toekomstvisie te kunnen 
overleggen. “Na alle recente 
grondproblemen durven we 
in Apeldoorn eindelijk weer 
vooruit te kijken. Het toe-
komstperspectief Apeldoorn 
2040 laat grote ambities zien 
voor de stad Apeldoorn en 
ook de dorpen, een totaal-
pakket dat duidelijkheid 
schept.”

Een van de speerpunten voor 
Lokaal Apeldoorn betreft het 
onderwijs binnen Apeldoorn. 
“Er moet hier in de toekomst 
een betere verbinding komen 
tussen het mbo, hbo en de 
universiteit. Dat item staat 
al jaren op het verlanglijst-
je van onze fractie en het 
gaat nu de goede kant op. 
Apeldoorn is al een prachtige 
stad voor jonge gezinnen en 
senioren, maar voor de stu-
derende leeftijdsgroep boden 
we tot dusver onvoldoen-
de perspectief. Na het mbo 

trokken jongeren veelal weg 
uit Apeldoorn om elders door 
te leren, om daarna niet meer 
terug te keren. Met een bete-
re verbinding in het onderwijs 
kunnen we die groep wellicht 
voor Apeldoorn behouden.  
Met Hogeschool Wittenborg 
en Saxion al in het stations-
gebied kunnen we voor de 
studenten daar wellicht een 
mooie verblijfsplek creëren, 
compleet met horeca.”
Een tweede punt waar 
Messerschmidt en zijn frac-
tie graag op wijzen, is dat de 
gemeente Apeldoorn met al 
die groei-ambities niet voor-
bij mag gaan aan de huidi-
ge inwoners in de bestaan-
de wijken, buurten en dor-
pen. “Revitalisering van de 
wijken en buurten die vaak 
al meer dan dertig jaar oud 
zijn, staat bij ons hoog op de 
agenda. We hebben in dat 
kader al veel lef getoond in 
de wijk Zevenhuizen, met de 
bouw van nieuwe woningen 
en opknap van de oude en 
het volledig vernieuwde win-
kelcentrum Anklaar. En daar 
hebben we direct ook geke-
ken naar de sociale structuren 
in de buurt en wijk. Hoe loopt 
dat en waar kunnen c.q. moe-
ten we inwoners nog helpen 

zodat iedereen kan (blijven) 
meedoen. Want revitalisering 
is, ook wat ons betreft, meer 
dan slechts nieuwe klinkers in 
een straat leggen.”
Om de verwachte 180.000 
inwoners in 2040 te huis-
vesten, wordt er ook op het 
gebied van woningbouw veel 
van de gemeente Apeldoorn 
verlangd. “Het derde belang-
rijke punt in onze visie is 
‘Apeldoorn als stad in het 
groen’. De park-achtige uit-
straling in de groene, bosrij-
ke omgeving mag ook nooit 

verloren gaan. In het toe-
komstperspectief wordt 
gesproken over mogelijke 
woontorens. Nog niet over 
hoe hoog die precies mogen 
worden. We hebben natuurlijk 
al Koningshaven en de appar-
tementengebouwen daarom-
heen langs het kanaal en her 
en der wat hoogbouw, maar 
het is niet zo dat óveral maar 
woontorens moeten verrijzen. 
Een van de kernpunten in de 
visie van Lokaal Apeldoorn is 
dat we het omgevingsgebied 
van het kanaal bewoonbaar, 
bevaarbaar en beleefbaar wil-
len maken. Er heerst daar al 
veel bedrijvigheid en graag 
zien we de woningbouw er 
verder ontwikkeld worden. En 
dáár mag dat wat ons betreft 
best een stukje de hoogte in.”

GEMEENTERAAD VERGADERT OVER TOEKOMSTPERSPECTIEF APELDOORN 2040

‘Groei mag kernkwaliteiten 
van Apeldoorn niet aantasten’

Agenda digitale
Gemeenteraad
donderdag 15 oktober  

19.00 uur
Digitale raadsvergadering

1. Opening
2.  Stand van zaken 

Coronacrisis en 
maatregelen

3. Vaststelling raadsagenda
4.  Debat Revitalisering en 

Burgerparticipatie wijken
5.  Rechtstreeks:

a.  Vaststelling bestem-
mingsplan Hoofdstraat 
- Stationsplein

b.  Statutenwijziging 
Leerplein055

c.  Verordening interferen-
tiegebieden Apeldoorn 
2020

d.  Wijziging regelgeving 
i.v.m. inwerkingtreding 
Wnra

e.  Coördinatiebesluit 
Molencatenlaan 30 
Ugchelen

6.  Vaststelling bestemmings-
plan Handelstraat 2 
(Westpoint)

7.  Zienswijze op concept 
Regionale Energiestrategie 
(RES)

8. Apeldoorn 2040
9. Vragenuurtje
10. Actualiteitsvragen
11. Sluiting
Meer informatie: www.
apeldoorn.nl/gemeenteraad

Antoon Huigens (GemeenteBelangen): “Van ons mag 
Apeldoorn het Florida van Nederland worden, met rust, 
ruimte en inderdaad wat vergrijzing.”

Peter Messerschmidt (Lokaal Apeldoorn): “Er moet hier in de 
toekomst een betere verbinding komen tussen het mbo, hbo 
en de universiteit.”


