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Welkom in Apeldoorn
op de Veluwe

Er is een zonnepark in 
Zuidbroek aangelegd.

Gronden voor bedrijven 
worden goed verkocht, van 
de voorraad grond raakt de 
bodem in zicht.

In de wijken Rivierenkwartier, 
Componistenkwartier en Woudhuis- 
Ossenveld wordt PMD gescheiden 
aan huis opgehaald.

In het Huis van de Schone 
Kunsten komt een 
waterstofverwarmingsketel.

Grote bedrijven kiezen voor 
Apeldoorn als vestigingsplaats.

We hebben ondernemers 
geholpen met het aantrekken 
van personeel.

Plannen gemaakt voor wiebelen, 
wippen, wappen en duikelen in de 
binnenstad, wijken en dorpen.

Er zijn veel gezinswoningen 
gebouwd.

Twee nieuwe
klompenpaden.

De budgetten van de 
jeugdzorg zijn niet toereikend, 
grote tekorten. Dit is een zorg 
voor de komende jaren.

Leerlingenvervoer gaan we 
in eigen hand nemen.

De gemeente is vanaf 
afgelopen zomer via 
WhatsApp bereikbaar.

Apeldoorn heeft een 
kinderburgemeester!

Wandelknooppunten-
netwerk in Hoenderloo.

We werken aan een 
internationale oranje 
fietsroute van 
Apeldoorn naar 
Moers in Duitsland.

Roots in the woods, een festival 
voor gezinnen. Eén van de  
festivals voor jong en oud.
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Op 31 december hadden 
zeker 200 mensen minder een 

uitkering dan aan het begin 

van dat jaar. 

We spannen ons actief in om 
onze economie te laten 
doorgroeien. We stimuleren 
innovatie vooral op het 
gebied van zorg, cleantech, 
informatietechnologie en 
toerisme en maken werk van 
een scherp profiel van onze 
economie.

Die comfortabele gezinsstad 
gaan we verbeteren door 
het versterken van de 
buitenruimte; er voor te 
zorgen dat jongeren veilig en 
gezond kunnen opgroeien 
en door het verbinden van 
generaties.

We gaan voor meer 
kwaliteit in voorzieningen 
voor bezoekers. Dat gaan 
we niet alleen doen. We 
pakken dit op samen met 
de partners uit de 
VeluweAlliantie.

Passend bij ons ‘groene’ 
profiel en excellente 
woonomgeving, werken we 
verder aan een schone en 
duurzame omgeving. We 
blijven inzetten op de 
energietransitie, reduceren 
ons afval en denken na over 
klimaatadaptatie om de 
veranderingen in het 
klimaat aan te kunnen.

We gaan het sociaal beleid 
meer in samenhang 
ontwikkelen zodat iedereen in 
onze samenleving mee kan 
blijven doen. 

In Apeldoorn hebben 
we 93.000 banen. Apeldoorn is één van de 

veiligste grote steden. U gaf 
leven in Apeldoorn gemiddeld 
een rapportcijfer 8!

De film Wild is gemaakt 
en vertoond!

Huishoudelijk restafval 
in Apeldoorn is per 
inwoner veel lager dan 
het landelijk gemiddelde!

Er hebben 25.330 mensen 
gestemd op het ontwerp van 
het nieuwe marktplein.

Daarnaast gaan we 
inwoners veel meer 
betrekken bij al het werk dat 
wij vanuit het stadhuis doen. 
Onder meer bij het 
opknappen van oude 
buurten. Inspraak, 
betrokkenheid en 
participatie staan centraal.
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