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Inkoopkalender – gemeente Zevenaar 
 
Gemeente Zevenaar informeert via deze inkoopkalender (regionale) ondernemers over onderhandse aanbestedingen. Deze onderhandse aanbestedingen 
worden in de eerste helft van 2019 verwacht.  
 
Interesse? Klik bij de betreffende inkoopopdracht op aanmelden. Via deze e-mail, wordt de belangstelling kenbaar gemaakt bij de behandelaar van de 
inkoopopdracht. Let op, het tonen van interesse geeft geen garantie tot een uitnodiging voor de aanbesteding.  
 
Openbare aanbestedingen: de gemeenten maken gebruik van het digitale aanbestedingsplatform Negometrix https://www.negometrix.com/nl/. Hier worden de 

actuele aanbestedingen gepubliceerd en zijn de aanbestedingsstukken te downloaden. De aanbestedingen vinden hier geheel digitaal plaats. Daarnaast zijn 

de gepubliceerde aanbestedingen te vinden op TenderNed https://www.tenderned.nl/cms/ .  
 
Aan onderstaande inkoopkalender kunnen geen rechten worden ontleend.  

nr categorie periode onderwerp waarde mail-link 

009 Aanleg en onderhoud 
openbare ruimte 

 Bouwrijp maken Stede fasen 4, 5 en 6 € 100.000,-- of meer aanmelden 

010 Aanleg en onderhoud 
openbare ruimte 

 Woonrijpmaken Stede fasen 1, 2 en 3 € 100.000,-- of meer aanmelden 

011 Aanleg en onderhoud 
openbare ruimte 

 Woonrijpmaken Bemsingel € 100.000,-- of meer aanmelden 

012 Aanleg en onderhoud 
openbare ruimte 

 Aanpassing fietspad Rotonde € 100.000,-- of meer aanmelden 

013 Aanleg en onderhoud 
openbare ruimte 

 Groenaanplant De Tol, De Bem en de Stede € 5.000,-- tot € 20.000,-- aanmelden 

014 Aanleg en onderhoud 
openbare ruimte 

 Aanleg speelplek de Bem € 20.000,-- tot € 100.000,-- aanmelden 

015 Aanleg en onderhoud 
openbare ruimte 

 Bouwrijp maken Tolsingel zuid € 5.000,-- tot € 20.000,-- aanmelden 

016 Aanleg en onderhoud 
openbare ruimte 

 Aanleg parkeerplaatsen de Tol € 5.000,-- tot € 20.000,-- aanmelden 

https://www.negometrix.com/nl/
https://www.tenderned.nl/cms/
mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901009&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901009.
mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901010&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901010.
mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901011&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901011.
mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901012&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901012.
mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901013&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901013.
mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901014&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901014.
mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901015&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901015.
mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901016&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901016.
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nr categorie periode onderwerp waarde mail-link 

017 Aanleg en onderhoud 
openbare ruimte 

 Aanleg verlichting de Stede € 5.000,-- tot € 20.000,-- aanmelden 

018 Aanleg en onderhoud 
openbare ruimte 

 Sloop Woning en verwijderen groen € 5.000,-- tot € 20.000,-- aanmelden 

020 Aanleg en onderhoud 
openbare ruimte 

 Woonrijp maken Tolsingel zuid € 20.000,-- tot € 100.000,-- aanmelden 

021 Aanleg en onderhoud 
openbare ruimte 

 Levering speeltoestellen € 5.000,-- tot € 20.000,-- aanmelden 

025 Aanleg en onderhoud 
openbare ruimte 

feb-mrt Maaien bermen € 20.000,-- tot € 100.000,-- aanmelden 

049 Aanleg en onderhoud 
openbare ruimte 

jan Raambestek asfalt onderhoud werk € 100.000,-- of meer aanmelden 

019 Advies en onderzoek  Opstellen diverse bestekken € 5.000,-- tot € 20.000,-- aanmelden 

033 Advies en onderzoek feb Parkeerdrukonderzoek minder dan € 5.000,-- aanmelden 

045 Advies en onderzoek nov-mei 
2019 

Advieskosten voor interieur architect, installatie 
advies, constructie advies en overig (Hal12) 

€ 100.000,-- of meer aanmelden 

048 Advies en onderzoek april Herzien van Bestemmingsplan Archeologie € 5.000,-- tot € 20.000,-- aanmelden 

063 Advies en onderzoek dec 2018 Procesbegeleiding en opstellen DO en 
kostenraming herinrichting Raadhuisplein 

€ 20.000,-- tot € 100.000,-- aanmelden 

064 Advies en onderzoek dec 2018 Opstellen fietsparkeeropgave en locaties 
centrum Zevenaar 

minder dan € 5.000,-- aanmelden 

060 Facilitaire diensten en 
leveringen 

apr-jun Bijeenkomsten Whats App groepen: huur 
zaal/ruimte (kleine bedragen) 

minder dan € 5.000,-- aanmelden 

mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901017&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901017.
mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901018&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901018.
mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901020&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901020.
mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901021&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901021.
mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901025&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901025.
mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901049&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901049.
mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901019&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901019.
mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901033&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901033.
mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901045&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901045.
mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901048&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901048.
mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901063&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901063.
mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901064&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901064.
mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901060&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901060.
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nr categorie periode onderwerp waarde mail-link 

005 Flexibele arbeid jan-dec Stratenmakers € 20.000,-- tot € 100.000,-- aanmelden 

006 Flexibele arbeid apr-okt Groenmedewerkers € 20.000,-- tot € 100.000,-- aanmelden 

022 Flexibele arbeid  Specialistische werkzaamheden 
Basisadministratie Adressen en Gebouwen 

minder dan € 5.000,-- aanmelden 

029 Flexibele arbeid jaar Inhuur personeel  aanmelden 

040 Flexibele arbeid jan-mrt Inhuur subsidieadviseur (samen met 
Duiven/Westervoort via gezamenlijk contract, of 
voorbereiding van voor ieder een eigen traject) 

€ 20.000,-- tot € 100.000,-- aanmelden 

053 Flexibele arbeid nov 2018 Inhuur externe deskundige voor harmonisatie 
verordeningen, beleidsregels en besluit 
jeugdhulp en wmo 

€ 5.000,-- tot € 20.000,-- aanmelden 

062 Flexibele arbeid jan Betreft inhuur div mensen € 20.000,-- tot € 100.000,-- aanmelden 

004 Gebouwen en 
gebouwgerelateerde 
installaties 

jan-jun Opstellen Integraal Huisvestings Plan (IHP) 
gemeentelijke gebouwen 

€ 20.000,-- tot € 100.000,-- aanmelden 

044 Gebouwen en 
gebouwgerelateerde 
installaties 

jan-jun Vaste inrichting (Hal12) € 100.000,-- of meer aanmelden 

007 Overig jan-dec Materieel, tuin- en handgereedschap € 5.000,-- tot € 20.000,-- aanmelden 

008 Overig jan-dec Werkkleding € 20.000,-- tot € 100.000,-- aanmelden 

026 Overig dec 2018 Taalstimulering jonge peuters € 5.000,-- tot € 20.000,-- aanmelden 

027 Overig nov 2019 Professionalisering pedagogisch medewerkers € 20.000,-- tot € 100.000,-- aanmelden 

032 Overig dec 2018 Verkeerstellingen, meetapparatuur minder dan € 5.000,-- aanmelden 

mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901005&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901005.
mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901006&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901006.
mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901022&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901022.
mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901029&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901029.
mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901040&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901040.
mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901053&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901053.
mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901062&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901062.
mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901004&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901004.
mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901044&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901044.
mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901007&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901007.
mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901008&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901008.
mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901026&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901026.
mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901027&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901027.
mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901032&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901032.
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nr categorie periode onderwerp waarde mail-link 

038 Overig dec 2018 Verkeerstellingen, meetapparatuur minder dan € 5.000,-- aanmelden 

046 Overig mei Communicatie en opening  (Hal12) € 5.000,-- tot € 20.000,-- aanmelden 

050 Overig jan Aanschaf 40 liter gft-containers ca. 300st € 5.000,-- tot € 20.000,-- aanmelden 

052 Overig nov 2018 Deurwaardersdiensten € 5.000,-- tot € 20.000,-- aanmelden 

056 Overig eind 2019 Onderhoudscontract beheer kunstwerken 
openbare ruimte 

€ 5.000,-- tot € 20.000,-- aanmelden 

058 Overig mrt Drukwerk en postbezorging Provinciale staten- 
en waterschapsverkiezingen samen met andere 
liemerse gemeente 

€ 5.000,-- tot € 20.000,-- aanmelden 

059 Overig mei Drukwerk en postbezorging samen met andere 
liemerse gemeente 

€ 5.000,-- tot € 20.000,-- aanmelden 

061 Overig apr-jun Grootschalige crisisoefening € 5.000,-- tot € 20.000,-- aanmelden 

 

mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901038&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901038.
mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901046&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901046.
mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901050&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901050.
mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901052&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901052.
mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901056&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901056.
mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901058&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901058.
mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901059&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901059.
mailto:gemeente@zevenaar.nl?subject=Inkoopapp:%20belangstelling%20aanbesteding%20201901061&body=Ik%20heb%20belangstelling%20voor%20aanbesteding%20201901061.

