
Onherroepelijk bestemmingsplan  
Mariastraat 40

Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van 
bestemmingsplan Mariastraat 40 met identificatiecode 
NL.IMRO.0200.bp1130-onh1 is op 16 november 2012 
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 Hul-
lenkampweg 5 Uddel

Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van 
bestemmingsplan Hullenkampweg 5 Uddel met iden-
tificatiecode NL.IMRO.0200.bp1054-onh1 is op 16 
november 2012 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 29 november 2012 t/m 
5 december 2012. 
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.

Anklaarseweg (nabij nr. 123): het kappen van 4 
zomereiken (28 november 2012)   1
Archimedesstraat 2: het aanleggen van een nieuwe 
in-/uitrit (29 november 2012)   1
Arnhemseweg 151: het maken van een in- en uitrit 
(29 november 2012)  1 
Arnhemseweg 442: het vestigen van een kapsalon, 
schoonheidssalon en persoonlijke dienstverlening en 
het plaatsen van reclame (4 december 2012) 2
Arnhemseweg 484: het oprichten van een bedrijfs-
woning en het uitbreiden van hotelkamers (30 novem-
ber 2012)  1
Bellertstraat 9: het plaatsen van 3 tijdelijke woon-
units (2 december 2012)   1
Bellertstraat 9: vervangende nieuwbouw bedrijfswo-
ning die wordt opgesplitst in 2 woningen (5 december 
2012)  5
Bosweg (tussen nummers 91 en 93): het kappen 
van een beuk (30 november 2012)  2
De Laak 11: het plaatsen van een garage/berging (3 
december 2012)   1
Edisonlaan tegenover nummer 63: het kappen 
van een iep (30 november 2012)  2
Egerlaan 1: het veranderen van een garage/berging/
carport (een wijziging op een verleende vergunning) 
(29 november 2012)  1
Erasmusstraat tegenover nummer 90: het kap-
pen van een kastanje (29 november 2012) 2
Felualaan 29: het plaatsen van vier reclameborden 
en tien paaltjes (30 november 2012) 2
G.P. Duuringlaan 29: het kappen van een eik (2 
december 2012)   1
Generaal Van Swietenlaan 12: het plaatsen van 
een berging en het onderhouden van 2 dakkapellen (5 
december 2012)  2
Hoofdstraat 158B: het herstellen van schade aan 
een winkelpand naar aanleiding van een brand (30 
november 2012)  2
Hoog Soeren 54: het kappen van 1 douglasspar (29 
november 2012)  2
Kanaal Zuid t.h.v. hectometerpaal 13.2 en 14.8: 
het kappen van 2 Amerikaanse eiken (29 november 
2012)  2
Kleine Veldekster (kavel 2) (nieuw adres De 
Oude Klarenbeek 52): het oprichten van een wo-
ning (29 november 2012)  2
Koolwitje 15: het plaatsen van een dakkapel (4 de-
cember 2012)   1
Kuiltjesweg 1: het verlengen van een instandhou-
dingstermijn van een pand betreffende verpleeghuis-
zorg en het brandveilig gebruiken van dat bouwwerk 
(30 november 2012)  5
Laan Van De Mensenrechte 500: het plaatsen van 
reclame aan de achter- en voorzijde van een schoolge-
bouw (30 november 2012)   1
Laan van Osseveld t.h.v. spoorlijn: het kappen van 

een eik (29 november 2012)  2
Laan van Spitsbergen bij nr. 130 (nieuw adres 
Laan van Spitsbergen 160): het oprichten van een 
bedrijfsgebouw (30 november 2012)  2
Laan Van Spitsbergen 2: het plaatsen van een tijde-
lijk klaslokaal (5 december 2012)  5
Laan Van Zonnehoeve 244: het plaatsen van een 
garage (29 november 2012)  2
Loevestein 23: het verbreden van een in-/uitrit (5 
december 2012)  2
Loseweg 82: het kappen van 2 dennen (1 december 
2012)   1
Malrove 66: het inpandig veranderen van een wo-
ning (4 december 2012)  2
Motetstraat 6: het kappen van twee douglassparren 
(29 november 2012)  2
Piet Joubertstraat 12: het kappen van een berk (29 
november 2012)  2
Plantageweg (tussen huisnummer 13 en 19): het 
kappen van twee eiken (4 december 2012)   1
Rijnstraat 6B: het kappen van een boom (3 december 
2012)   1
Ritbroekstraat 2: het aanleggen van een inrit (30 
november 2012)  2
Schupperijweg 27: het oprichten van een woning 
(vervangende nieuwbouw) (5 december 2012)  1
Schwerinlaan 13: het kappen van een fijnspar (27 
november 2012)   1
Sluisoordlaan 339: het starten van een webwinkel 
aan huis (kantoor en magazijn) (4 december 2012)  1
Smaragdstraat 13: het kappen van 1 berk en 1 
conifeer (29 november 2012)  2
Solleweg 50: het oprichten van een landhuis (4 de-
cember 2012)   1
Solsebergweg bij nr. 10: het plaatsen van een ka-
chelruimte met silo t.b.v. een houtverbrandingskachel 5
Spelderholt 9 en 16: aanvraag brandveilig gebruik 
t.b.v. een zorghotel en koetshuis  3
Stationsdwarsstraat 4: het plaatsen van reclame (5 
december 2012)  2
Uddelsekampweg 1: brandveilig in gebruik nemen 
of gebruiken van het bouwwerk  3
Uddelsekampweg 1: het uitbreiden van een school-
gebouw (30 november 2012)  2
Valkenberglaan schuin voor nummer 24: het 
kappen van een beuk (29 november 2012)  2
Van Haersma De Withlaan 15: het veranderen van 
een bestaande uitrit (3 december 2012)  2
Van Kinsbergenstraat 2: het plaatsen van reclame 
(29 november 2012) 2
Veldbrugweg 50: het maken/ veranderen van een 
inrit/uitrit (5 december 2012)  2
Vlietweg 67: het plaatsen van een dakkapel (30 
november 2012)   1
Waleweingaarde 4: het vergroten van een fysiothe-
rapieruimte (30 november 2012)  2
Wildernislaan 25: het kappen van 1 conifeer en 1 
berk (5 december 2012)  1 
Wolfskuilen 14: het kappen van twee eiken (29 
oktober 2012)  2
Woudweg: het aanleggen van een winterverblijf voor 
vleermuizen (3 december 2012)   1
Zwolse Binnenweg 20: het plaatsen van een schuur/
overkapping (2 december 2012)   1
Zwolseweg 208: het plaatsen van reclame (29 no-
vember 2012)  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 ontwerpbe-
sluit in te dienen. Daarin kunt u aangeven, dat u het 
niet eens bent met het ontwerpbesluit en waarom. 
Over het ontwerpbesluit kunt u van 13 december 2012 
tot en met 23 januari 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.

5 Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht schriftelijk en gemotiveerd beroep 
tegen dit besluit instellen. Een beroepschrift kan tot 
zes weken na publicatiedatum worden ingediend bij 
de rechtbank Zutphen, Sector Bestuursrecht, Postbus 
205, 7200 AE Zutphen. 

Beroep
Beroep kan worden ingesteld door belanghebben-
den, die tevens hun zienswijzen naar voren hebben 
gebracht naar aanleiding van de ontwerpbeschikking. 
Als belanghebbenden redelijkerwijs niet kan worden 
verweten dit niet gedaan te hebben, kan een beroeps-
schrift toch in behandeling worden genomen. Dit kan 
ook het geval zijn als het gaat om wijzigingen in de 
definitieve beschikking ten opzichte van de ontwerp-
beschikking.

Voorlopige voorziening:
De beschikking treedt in werking met ingang van de 
dag na afloop van de beroepstermijn. Indien geduren-
de de beroepstermijn naast een beroepschrift tevens 
een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) 
is ingediend, treedt een beschikking niet in werking 
voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voor-
lopige voorziening (schorsing) moet worden ingediend 
bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen, 
Sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. 

Zowel voor het indienen van een beroepschrift als voor 
een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd.

Wet milieubeheer
Meldingen Activiteitenbesluit
In de afgelopen periode zijn er de volgende milieumel-
dingen ingediend:

Bedrijf  Garage Bronsvoort
Adres Deventerstraat 356 en 
 Dennekamp 1-3 te Apeldoorn
Soort bedrijf Garagebedrijf 
Besluit Activiteitenbesluit
Aard melding   Veranderen garagebedrijf

De melding ligt niet ter inzage. Als u informatie wenst 
over de bovenstaande melding, neem dan contact op 
met de afdeling Milieu tel. 14 055.

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

Bedrijf  Hollywood American Dancing 
Adres    Hoofdstraat 166-3 te Apeldoorn 
Datum Festiviteit 21 december 2012 

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 fes-
tiviteit niet.

Ambtshalve opneming 
van 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, 
omdat uit een ingesteld onderzoek geen uitsluitsel is 
verkregen omtrent de verblijfplaats van:

Berenschot Ricardo E.  19-07-1986
Balci Songül  31-07-1974
Demir Serdar G.  11-12-1997
Demir Miray  13-05-2002
Demir Èla  16-06-2008
Kabidi Essaid  03-09-1989
Stieding Aleida J.  10-01-1985
Brink, van den Monique  11-05-2012
Zieba Łukasz K.  28-02-1984
    
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 Apel-
doorn, 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. 

Vastgestelde verordeningen 
gemeentebelastingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de 
gemeenteraad in zijn vergadering van 8 november 
2012 de volgende gemeentelijke heffingsverordenin-
gen voor 2013 heeft vastgesteld:

Verordening afvalstoffenheffing 2013
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2013
Verordening rioolheffing 2013
Verordening begraafplaatsrechten 2013
Verordening precariobelasting 2013
Verordening toeristenbelasting 2013
Verordening parkeerbelastingen 2013
Verordening marktgelden 2013
Tarievenregeling betaalplannen 2013
Legesverordening 2013
Kwijtscheldingsbesluit 2013

Bovengenoemde verordeningen en besluiten treden 
in werking op de tweede dag na de datum zoals ver-
meld op dit blad. Bovengenoemde verordeningen zijn 
opgenomen in het Register op 12 december 2012. De 
verordeningen en besluiten liggen gedurende een ter-
mijn van ten minste twaalf weken kosteloos ter inzage 
in het stadhuis en de Centrale Bibliotheek aan de Vos-
selmanstraat 299. De verordeningen en besluiten zijn 
tevens via de gemeentelijke website, www.apeldoorn.
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Strengere straffen bij overtreding van uitkeringsregels

Mededeling Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen   

(op basis van artikel 8 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)   
    
De volgende opvangvoorzieningen zijn uit het Register Kinderopvang verwijderd:
   
naam opvangadres lrkp-nummer verwijderd per reden
KDV KidS Zevensprong Pythagorasstraat 384, 7323 HW Apeldoorn 520373133 21-09-2012 Op eigen verzoek houder
KDV De Markies Holtrichtersveld 1, 7327 DJ Apeldoorn 667951222 27-09-2012 Op eigen verzoek houder
POV De Ontdekking Schopenhauerstraat 277, 7323 MB Apeldoorn 615718000 27-09-2012 Op eigen verzoek houder
POV de Schakel Rederijkershoeve 21, 7326 TH Apeldoorn 160928515 08-10-2012 Op eigen verzoek houder
POV de Schakel Valkeniersdonk 202, 7326 KP Apeldoorn 105712292 08-10-2012 Op eigen verzoek houder
POV Beekbergen Dorpstraat 32, 7361 AV Beekbergen 136075009 15-10-2012 Op eigen verzoek houder
BSO De Schakel Rederijkershoeve 26, 7326 TH Apeldoorn 936248166 08-10-2012 Op eigen verzoek houder
BSO de Schakel Valkeniersdonk 202, 7326 KP Apeldoorn 157741242 08-10-2012 Op eigen verzoek houder
BSO De Bikkels Hoenderloseweg 4, 7339 GH Ugchelen 334554354 22-10-2012 Op eigen verzoek houder




