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Realiseer uw droom in Zuidbroek ………of in Woudhuis
Vanaf deze week biedt de gemeente

Apeldoorn en ook in Zuidbroek een belang-

Uw droomhuis realiseren in een bestaande, groene

In het oosten van Woudhuis zijn nog enkele kavels 'vrij'. Wie

Apeldoorn kavels aan in de wijk Zuid-

rijke rol speelt. Zo is er in het woongebied

wijk met veel voorzieningen? Dat kan! Aan de oost-

hier bouwt, realiseert een nieuw huis naar eigen ontwerp in

broek. Kavels waarop u met uw eigen

geen gasleiding maar wordt gebruik ge-

kant van de wijk Woudhuis zijn nog enkele kavels

een bestaande wijk. Woudhuis ís al een levendige wijk, met

architect en eigen aannemer kunt

maakt van het warmtenet.

beschikbaar. De kavels variëren in grootte en locatie

veel groen en speelruimte. Een unieke kans dus, om te bou-

en hebben één ding gemeen: er kunnen vrijstaande

wen in een bestaande wijk.

bouwen aan uw eigen droom. De ruime kavels liggen verspreid over vier

De kavels worden aangeboden tegen een

woningen op worden gebouwd. Wellicht uw nieuwe

gebieden met een bepaalde sfeer:

vaste prijs. U kunt via een inschrijfformulier

thuis?

modern, statig, traditioneel of lande-

uw voorkeur kenbaar maken. De datum van

lijk.

ontvangst van het inschrijfformulier bepaalt

De Apeldoornse wijk Woudhuis heeft verschillende scholen en

hele jaar tegen een vaste koopsom aangeboden.

de volgorde van afhandeling.

het winkelcentrum in het nabijgelegen Osseveld biedt allerlei

Op de website www.apeldoorn.nl/bouwkavels staat een over-

winkelvoorzieningen. Woudhuis ligt centraal - dichtbij de snel-

zicht van de kavels die nog beschikbaar zijn, de bijbehorende

Niet alleen de kwaliteit van de woningen

De verkoop is niet gebonden aan een bepaalde periode, biedingssysteem of loting. De kavels worden gedurende het ge-

wordt aansprekend. Ook de inrichting van

Graag nodigen wij u uit om kennis te nemen

weg, bushaltes en treinstation - en wordt deels begrensd door

prijzen en oppervlakten. Via het inschrijfformulier kunt u de

de wegen, het groen en de voorzieningen in

van de mogelijkheden een eigen woning te

het natuurgebied/landgoed Woudhuis. De verschillende buur-

kavel(s) van uw voorkeur kenbaar maken. De datum van ont-

de buurt en wijk mogen er zijn. Duurzaam-

bouwen. Op www.apeldoorn.nl/bouwkavels

ten in de wijk hebben een eigen uitstraling en woonsfeer.

vangst van het inschrijfformulier bepaalt de volgorde van af-

heid is een thema dat binnen de gemeente

vindt u nadere informatie.

Geen eenheidsworst dus, in Woudhuis.

handeling.

Veilig uitgaan in Apeldoorn
Afgelopen weekend is een campagne van

de aan- en afvoerroutes en vervoer naar huis.

start gegaan die bezoekers van het uitgaans-

(Brand)veilig barbecuen
Kunt u ook zo genieten van buiten barbe-

brandstof heeft. Van een gasbarbecue komen na-

gebied in Apeldoorn informeert over maat-

Het project is gestart in 2005. Sinds die tijd zijn er di-

cuen op een zomerse avond? Met onder-

melijk geen vonken af en mocht er toch iets mis-

regelen die worden genomen om het uitgaan

verse maatregelen getroffen, zoals nieuwe fietsen-

staande adviezen hopen wij een bijdrage

gaan dan hoeft u alleen de gaskraan dicht te

veiliger te maken.

stallingen, duidelijke taxistandplaatsen, uriliften (toi-

te leveren aan een prettige en vooral vei-

draaien en het grootste gevaar is geweken: uit is

letvoorzieningen die overdag ondergronds zijn) en ca-

lige avond!

namelijk ook echt uit bij een barbecue op gas.

In het project Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan werken

meratoezicht op enkele plaatsen in de stad. Daar-

de gemeente, politie, brandweer, horeca-onderne-

naast hebben horeca-ondernemers en de gemeente

De juiste locatie

barbecue, dan kunt u voor het aanmaken het bes-

mers en bewoners samen om overlast en onveiligheid

mogelijkheden gekregen om notoire overlastveroor-

Plaats de barbecue op een stevige, vlakke en ho-

te speciale aanmaakblokjes, -pasta of -gel gebrui-

van het uitgaan tegen te gaan. Daarbij gaat het bij-

zakers de toegang tot een horecagelegenheid of het

rizontale ondergrond en zorg ervoor dat de bar-

ken. Gebruik nooit benzine, petroleum of spiritus

voorbeeld om verkeerd geplaatste fietsen, vandalis-

uitgaansgebied te ontzeggen. Ook is er in café de

becue niet kan omvallen of omvergelopen kan

als aanmaakmiddel. Briketten zijn als brandstof

me, overmatig alcoholgebruik, mensen die vaker

Babbel een defibrillator (AED) aanwezig.

worden. Wees voorzichtig met barbecues, gas-

veiliger dan houtskool, omdat deze geen vonken

branders of ander open vuur in of in de nabijheid

veroorzaken. Blaas nooit in het vuur, maar ge-

van tenten. Let op de wind. Vooral in de buurt van

bruik een blaasbalg.

overlast veroorzaken, wildplassen, geluidsoverlast op

Mocht u toch gebruik maken van een traditionele

(party)tenten kunnen vonken makkelijk brand veroorzaken. Scherm de barbecue daarom af met een

Dek een nog smeulende barbecue na gebruik af

metalen windscherm. Doe ook de ramen en deu-

met zand of giet er water in. Ga nooit met een

ren van uw caravan, bungalow of tuinhuisje dicht.

nog brandende barbecue lopen en houd altijd een

Pas op met licht ontvlambare materialen (kleding,

brandblusser of emmer water bij de hand. Ruim

haren) in de buurt van de barbecue. Houd in het

de as pas op als de barbecue helemaal afgekoeld

bijzonder kinderen en huisdieren goed in de ga-

is!

ten.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact
De juiste brandstof

opnemen met de afdeling preventie van de brand-

Een barbecue op gas is veiliger dan een traditio-

weer, tel 14 055 of kijk op www.brandweer.nl

nele barbecue die houtskool of briketten als

Foto: Gerhard Witteveen

AGENDA
GEMEENTERAAD
Donderdag 2 juli
19.00 uur
- Verkeersvisie 2010-2020
- Aanvullend krediet Omnisport/ De Voorwaarts
- Kaderstelling subsidiëring Accres 2010-2013
- Bestemmingsplan Spelderholt -Riant
20.00 uur
- Voorstel aanvaarden Aanvulling MER De Voorwaarts
- Bestemmingsplan Stadsdeel Noord-Oost / Artikel
19,2 Wro twee woongebouwen aan de Burgemeester Jonkheer Quarles van Uffordlaan
20.30 uur
Krediet Herinrichting Sportpark De Maten
21.30 uur
Aanbieding Toekomstagenda Noordoost aan
college en raad

elke vrijdagavond staat
de volledige agenda met
meer info op
www.apeldoorn.nl/gemeenteraad

21.35 uur
- 1e Tussentijdse rapportage 2009
22.30 uur
Raadsbesluiten:
- Technische) 1e begrotingswijziging jaarschijf
2009 van de MPB 2009-2012/ Productenraming 2009
- Vaststelling bestemmingsplan Ecoduct Hoog
Buurlo - A1
- Verordening langdurigheidstoeslag WWB 2009
- Gemeenschappelijke Regeling Felua
- Naar één toeristische organisatie (werktitel Toerisme Veluwe) op de Veluwe
- Herhuisvesting Fotovakschool in de Nettenfabriek
- Begroting VNOG

U bent van harte uitgenodigd.
Loop eens binnen of kom koffie drinken in de pauze.

Subcommissie
Ruimtelijke
Kwaliteit Apeldoorn
Agenda 2 juli 2009, kamer S16
Openbaar deel:
09.30 - 10.00 uur
Korenstraat 27, het vernieuwen van de entree en de
inrichting van de winkel en de verblijfsruimte
(09/16498);
Houtweg 3, het plaatsen van een toegangshek
(09/16485);
Billitonlaan 50, het vergroten van een woning
(09/15306);
10.00 - 10.30 uur
Aquamarijnstraat 64, het vergroten van een woning
(09/15834);
Griftstraat (37), het oprichten van 2 onder 1 kapwoning (09/15502);
Dorpstraat 33, het restaureren van een pastorie
(09/15814);
10.30 - 11.00 uur
Kanaal Zuid 298, het plaatsen van reclame
(09/15964);
Koningstraat (achter nr. 70 en 72), het oprichten van
twee woningen met garage (09/16213);

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

Hoogstraat 43, het vergroten van een woning (dakkapel) (09/16443);
11.00 - 11.30 uur
Koolmeesweg 18, het vergroten van een woning
(09/15859);
Pascalstraat 65, het vergroten van een woning (dakkapel) (09/16491);
Houttuinen-Noord 25, het vergroten van een woning
(dakkapel) (09/16402);
11.30 - 12.00 uur
Thalliumstraat 1, het vergroten van een woning (dakopbouw) (09/16005);
Hoofdstraat 60, het veranderen van reclame
(09/16355).
Apeldoornseweg 16, het veranderen en vergroten
van een bedrijfspand (09/15656).
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. (055) 580 11 24.

