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Welkom in Apeldoorn
op de Veluwe

soci�lwerkgeverschap

praat
mee!

   voorApeldoorn
Draag bij aancampagnes

bekijk

Het gescheiden ophalen van PDM 
is verder uitgerold in de stad.

De Europaweg is 
gerenoveerd, de stad is 
beter bereikbaar.

De Marktstraat-Beekstraat is een 
klimaatstraat geworden.

De wegen in de wijk de Parken zijn 
circulair gerenoveerd en een 
circulaire tafel is geplaatst.

Het asfaltfietspad de Krimweg is 
vervangen door extra duurzaam 
beton.

De Nettenfabriek een 
energieke plaats voor start-ups.

Winkelcentrum Anklaar is heropend.

In het Zuiderpark is een nieuwe 
waterspeelplaats.

We planten tiny forests.

De eerste wolf is 
op de Veluwe gespot.

We hebben een dementiepad 
geopend.

We zijn actief in gesprek met 
zorginstellingen over de tekorten.

We vangen vluchtelingen op.

We kregen een prijs voor 
sociaal werkgeverschap.

Sibel is onze eerste 
kinderburgemeester.

Met 5 dorpen en buurten 
zijn Vitaliteitsagenda’s 
gemaakt.

15 initiatieven zijn 
gecrowdfund met 
‘Voor Apeldoorn’.

CODA heeft een nieuwe entree.

Sinterklaas kwam met de
stoomtrein\naar onze stad.

De schoolpleinen worden 
groener en uitdagender.

inkomsten uitgaven
Van het Rijk 
Belastingen en leges 
Overige inkomsten  
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Cultuur  
Overige uitgaven
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We spannen ons actief in om 
onze economie te laten 

doorgroeien. Dat doen we 
onder andere door in te 

zetten op zorg, toerisme en 
informatietechnologie. 

Gezinsstad Apeldoorn 
verbeteren we door in te 

zetten op een gemeente waar 
jongeren veilig kunnen buiten-

spelen, gezond kunnen 
opgroeien en waar generaties 

elkaar ontmoeten.

We proberen aantrekkelijk te 
blijven voor toeristen. 

Dat doen we niet alleen. 
We pakken dit op samen met 

de partners uit de 
VeluweAlliantie.

We werken aan een schone 
en duurzame gemeente. We 
blijven inzetten op duurzame 
energie, het verminderen van 
ons afval en we bereiden ons 

voor op hittegolven en 
stortbuien.

We willen dat iedereen mee 
kan doen in de samenleving. 

Dat is het doel van ons
sociale beleid. 

Er is een nieuwe 
fietsenstalling in 
de Paslaan.

Als eerste grote gemeente 
roept onze gemeenteraad op 
tot een vuurwerkvrije stad.

Er was een nest 
met 5 wolvenwelpen.

Apeldoorn is een 
bij-vriendelijke gemeente.

We betrekken inwoners 
steeds meer bij het 

opknappen van hun eigen 
buurt. Inspraak, betrokken-

heid en participatie staan dan 
ook steeds meer centraal.

terugblik op 2019

Ondernemende 
stad

Gezinsstad Toeristisch 
Toplandschap

Duurzaamheid Inclusie Burgerparticipatie 
en Revitalisering 


