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Schriftelijke vragen van de D66-fractie aan het college van B&W op grond van artikel 34 van het 

Reglement van Orde betreffende gesloopte politiekavel Sleutelbloemstraat 

 

 

Apeldoorn, 3 november 2014, 

  

 

Geacht College, 

 

D66 vindt dat eigenaren van leegstand vastgoed de eerste verantwoordelijkheid hebben om 

verpaupering tegen te gaan. De gemeente is (o.a.) eigenaar van het voormalige politiebureau op 

de Sleutelbloemstraat 55. Eind 2013 is, na een veiling waarin er geen biedingen op het pand zijn 

gedaan, besloten over te gaan tot sloop van het gebouw. Inmiddels heeft de sloop 

plaatsgevonden. 

 

Op vragen van onze fractie is gebleken dat het college voornemens is om het perceel volgestort 

met een laag puin achter te laten. D66 Apeldoorn vindt dat Apeldoorn het goede voorbeeld moet 

geven en dat de kavel tot de herontwikkeling geen dorre vlakte mag zijn.  

 

Het krediet voor de sloop was gebaseerd op een zogenaamde ‘directiebegroting’. Daarbij werd 

opgemerkt dat “gezien de laatste sloop- en saneringsaanbestedingen de verwachting is dat dit 

bedrag gunstiger uitvalt”. 

 

1) Is het college het met de fractie van D66 eens dat eigenaren van leegstand vastgoed de eerste 

verantwoordelijkheid hebben om verpaupering tegen te gaan en dat de gemeente hier een 

voorbeeldfunctie in heeft? 

 

2) Heeft het verwachte aanbestedingsvoordeel zich voorgedaan? Zo ja: voor welk bedrag? 

 

Er zijn diverse mogelijkheden denkbaar om op het genoemde vastgoed een prettigere ruimtelijke 

kwaliteit te bereiken. Inzaaien met gras lijkt de meest voor de hand liggende optie. 

 

3) Is het college bereid om, hetzij gefinancierd uit het aanbestedingsvoordeel, hetzij vanuit een 

ander budget, Sleutelbloemstraat 55 ‘groen’ te maken? 

 

Het college schrijft dat zij de kavel zal omheinen. Een tijdelijk gebruik lijkt zo onmogelijk te 

worden. De ruimte openbaar toegankelijk maken zou de kavel maatschappelijk nut kunnen geven, 

al is het als (bijvoorbeeld) hondenuitlaatplaats. 

 

4) Ziet het college mogelijkheden om in overleg met de stadsdeelmanager de kavel tot 

maatschappelijk nut te laten komen?  

 

 

D66 Apeldoorn 

Mark Sandmann 

 

 

 


















