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 Wethouder Cziesso 
 
Doel van de activiteit: Consultatieve bespreking op verzoek van het college.  
 
De voorzitter geeft het woord aan de inspreker.  
 
De heer Ceelie (Wijkraad Kerschoten) heeft op 1 juni schriftelijk commentaar gegeven op het in 
de week van 23 augustus ontvangen plan, welke afweek van de versie van 17 mei. In 
laatstgenoemde versie was het aantal aan te pakken wegen in Kerschoten terug gebracht naar 
twee en in de versie van 23 augustus waren alle wegen uit Kerschoten geschrapt. Dit is 
afgelopen dinsdag besproken met de wijkraad, zodat er geen tijd meer was om te overleggen 
met de achterban. De Wijkraad is hier teleurgesteld over.  
De Koninginnelaan ter hoogte van het Mercatorplein is gepland voor 2018, terwijl het openbare 
gedeelte en de beek in 2017 worden uitgevoerd. Dit is niet handig. Boerhaavestraat Noord is 
volledig geschrapt, terwijl er gaten in de weg vallen, er sprake is van geluidshinder en er twee 
scholen aan zitten. Dit is doorgeschoven naar 2020. De wijkraad heeft veel overleg gevoerd met 
de afdeling riolering en dit lijkt nu verloren tijd en inspanning. De ontwikkelingen op de Zwitsal, 
het fietspad langs het kanaal, twee supermarkten en de heropening van Aventus levert nu al 
problemen op op de Vlijtseweg. De Vlijtseweg komt in het plan niet voor. De wijkraad is 
teleurgesteld en niet tevreden over het verloop van het overleg. Op de vraag van Lokaal 
Apeldoorn (de heer Van Erkelens), geeft de heer Ceelie aan dat de reden van aanpassing van het 
plan verschuiving van prioriteiten is geweest. Hier is begrip voor, maar de wijkraad had eerder 
betrokken willen zijn.  
 
Het woord is aan de fracties.  
 
ChristenUnie (mevrouw Huizing) zou graag willen weten welke afwegingen gebruikt zijn voor 
prioritering. Op hoofdlijnen lijkt het of de achterstand wordt ingelopen. VVD (de heer Van 
Swam) heeft hier twijfels ook en SGP (de heer Kloosterman) vult aan dat bij de 
elementverharding de achterstand zelfs toeneemt. ChristenUnie (mevrouw Huizing) begrijpt de 
keuzes voor de soort verharding. Ze vragen aandacht, zoals al eerder gedaan in de motie “veilig 
fietsverkeer” voor een onderzoek rondom scholen en hoopt dat de resultaten daarvan de 
komende twee jaar worden meegenomen.  
 



 

2 
 

 
VVD (de heer Van Swam) verwijst naar de Parken waar de keuze is gemaakt om een drukke 
fietsroute (geen fietsdoorstroomas) om te zetten naar klinkers. Dit lijkt een merkwaarde keuze, 
omdat fietsen gepropageerd wordt. SGP (de heer Kloosterman) sluit hier bij aan en zou willen 
weten wat het kost en welke consequenties het heeft om fietspaden van asfalt te voorzien, 
zodat de raad er iets van kan vinden.  ChristenUnie (mevrouw Huizing) wijst er op dat het een 
stuk is op hoofdlijnen, maar zou wel graag een reactie van de wethouder hierop horen.  
VVD (de heer Van Swam) vult aan dat omvormen naar klinkers duurder is en wil deze discussie 
van vorig jaar niet overnieuw doen. De argumenten van toen gelden nog steeds. Het is jammer 
dat het inzicht in het langjarige verloop niet onderbouwd is met cijfers. De keus om de Parken 
om te vormen is begrijpelijk, op de fietspaden na. Voor Berg en Bos wordt naar het resultaat toe 
geredeneerd, met als hoofdargument cultuurhistorische uitstraling. Dit is, gezien de kwaliteit van 
de wijk, geen argument. Geld lijkt de reden te zijn. GroenLinks (de heer Koers) sluit hier bij aan. 
Het argument alleen klinkers bij een 30km zone wordt door VVD niet begrepen. Door in het 
programma te zetten dat getracht is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten 
voor elementverharding is budgettair onzuiver gebruik en vertroebelt het boekhoudkundig beeld. 
VVD heeft inmiddels begrepen dat het geld terug gaat. VVD is niet ongelukkig met de uitkomst, 
maar heeft moeite met het proces en de redenering.  
 
SGP (de heer Kloosterman) staat in hoofdlijnen achter de keuzes en hebben voor Berg en Bos 
ook het gevoel dat naar de conclusie toe geschreven is. De onderbouwing is niet sterk, maar als 
de wijkraad positief is, gaat SGP hier in mee. Begin 2017 komt er een scan over de 
werkvoorraad en de achterstand. SGP vraagt wat nodig is om in 2018 of 2019 de 
elementverharding ook op orde te hebben. De SGP sluit aan bij de inspreker: het lijkt dat door 
krapte in de beurs er geschoven is.  
 
PvdA (de heer Stam) is het opgevallen dat er cultuurhistorische waarde aan asfalt wordt 
toegekend. Kern van het plan is het inlopen van achterstand en binnen de normen blijven in het 
kader van het preventieve toezicht. Als het financieel haalbaar is moet de elementverharding 
opgelost worden, maar niet ten koste van alles. Voor de snelheidsbeperkende maatregelen in 
Berg en Bos, worden de besparingen op de Zutphensestraat aangewend, terwijl dit naar de 
algemene middelen zou moeten gaan.  
 
CDA (de heer Wegman) is op hoofdlijnen content met de nota. Ze vinden het jammer dat het 
traject met de wijkraad Kerschoten zo gelopen is. Het gevoel zou anders zijn geweest als zij 
betrokken waren geweest. CDA kan niet goed plaatsen dat wijkraad Berg en Bos content is met 
het 30km regime. Bij de Parken worden geluidsmetingen niet genoemd, terwijl woningen daar 
dichter op de wegen staan dan in Berg en Bos. CDA vraagt aandacht voor de Kanaalstraat, waar 
het beeld wat het voetgangers- en wat het fietsersdomein is, onduidelijk is. Budgettair is het 
wellicht niet zuiver, maar CDA is blij dat mensen met een achterstand ingeschakeld konden 
worden, zodat er snel gehandeld kan worden om de openbare ruimte op orde te houden.  
 
Lokaal Apeldoorn (de heer Van Erkelens) kan instemmen met het resultaat. Het aanpakken van 
de fietspaden is niet direct nodig, maar omdat de provincie de helft bijdraagt wordt het toch 
gedaan. Lokaal Apeldoorn vraagt naar de afwegingen hierbij. Lokaal Apeldoorn is geschrokken 
van het geluid van de Wijkraad en vraagt hoe dit procesmatig heeft kunnen gebeuren en hoe dit 
de volgende keer voorkomen kan worden.  
 
Partij voor de Dieren (de heer Bontenbal) staat achter het plan. Zij wijzen op de Kayersdijk, waar 
niet gewerkt is met amfibie vriendelijke kolken. Het niet goed communiceren met de wijkraad is 
een gemiste kans. Partij voor de Dieren wil graag eerder actie op de Boerhaavestraat, omdat dit 
een hele slechte weg is.  
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D66 (de heer Russchen) kan zich geheel vinden in het plan en sluit aan bij de PvdA. Uit 
antwoorden op technische vragen is gebleken dat binnen vier jaar in Berg en Bos een 30km zone 
gerealiseerd moet kunnen worden. D66 kan zich hier volledig in vinden.  
 
GroenLinks (de heer Koers) sluit aan bij de opmerkingen over de communicatie met de wijkraad. 
Zij kunnen zich vinden in het voorliggende plan, niet alles kan tegelijk worden opgelost. Hoewel 
asfalt voor fietsers prettiger is, is het bij de afweging voor te stellen dat er voor klinkers wordt 
gekozen. Het is wel vreemd dat er gekozen wordt voor asfalt, als Berg en Bos een 30km zone 
wordt, maar GroenLinks gaat uit van de expertise van de eenheid. De fietspaden op de Hofstraat 
zien er goed uit, maar het visuele aspect wekt confrontaties op. GroenLinks hoopt dat hier meer 
duidelijkheid in komt.  
 
VSP (de heer Weevers) is redelijk tevreden. De zaken hadden anders besproken kunnen worden 
met de wijkraad, zodat accenten dan misschien anders hadden gelegen. Snelheidsremmende 
maatregelen zijn vaak een bron van geluidsoverlast.  
 
PSA (de heer Otten) is content met het plan. Punt van aandacht is de communicatie met de 
wijkraden. In de stukken staat dat er asfalt komt; PSA heeft het idee dat de een meer weet dan 
de ander.  
 
Wethouder Cziesso gaat over tot beantwoording van de vragen. De wijkraad heeft gelijk dat de 
gemeente eerder bij ze had moeten komen. Het resultaat zou niet anders zijn geweest, maar de 
communicatie was veel te laat. De wethouder zegt toe om bij het volgende plan, na de schouw 
in 2017, vroegtijdig contact op te nemen met de wijkraad. Dan zal bekeken worden of het 
onderhoud van de wegen naar voren gehaald moet worden, er een reconstructie of omzetting 
plaats moet vinden of dat het blijft zoals het is.  
Hoe groot de achterstand is, zal pas blijken na de schouw in 2017. Dit plan borduurt verder op 
de schouw van 2015. De wethouder komt volgend jaar, waarschijnlijk voor de zomer, terug bij 
de raad met de resultaten. Asfalt hoort ook bij een bepaalde tijd in de historie, vandaar de 
cultuurhistorische waarde. Een 30km zone is niet gebonden aan asfalt. Het gaat hier om 
verkeersremmende maatregelen en handhaven door de politie. In Berg en Bos wordt gekozen 
voor het aanpakken van delen in de wijk. Er is geen geld voor de hele wijk en het is niet nodig.  
Bij een fietssnelweg is het gemak van asfalt evident. Indien klinkers echter goed gelegd worden, 
kan hier ook goed over worden gefietst. Er is gekozen voor klinkers vanwege de eenheid in de 
wijk. De plannen zijn ook aan de fietsersbond voorgelegd.  
Voor de Zutphensestraat is 5 miljoen euro van de provincie ontvangen. De gemeente heeft 4,5 
miljoen euro begroot. Het geld hoefde niet terug en is voor het project Berg en Bos ingezet.  
De Kanaalstraat staat in 2019 op het programma. De opmerking van het CDA zal worden 
meegenomen in de afwegingen. Overigens gaat het om de hoofdrijbaan en niet om de 
fietspaden.  
Wethouder Cziesso is het met Partij voor de Dieren eens dat amfibievriendelijke maatregelen nog 
niet in afdoende mate in Apeldoorn zijn ingevoerd.  
Berg en Bos wordt betrokken bij de snelheidsremmende maatregelen. Hopelijk kan hier in de 
toekomst meer aandacht aan worden gegeven, maar de wethouder vraagt om hiervoor de MPB 
af te wachten. CDA (de heer Wegman) hoopt dat het college struikelgeld gaat inzetten op 
looproutes voor ouderen. Wethouder Cziesso geeft aan dat bij de buitenlijnen hier speciale 
aandacht voor is. Er wordt een lijst aangelegd met prioriteiten op basis van bevindingen. Er 
wordt gekeken naar welke wegen gevaarlijk zijn en welke kapitaalvernietiging zijn. Na de 
volgende schouw is duidelijk wat de achterstand is en wat er nodig is, ook bij 
elementverharding. Indien nodig, zal het college hier bij de MPB op terug komen. Bij 
elementverharding geldt kapitaalvernietiging niet. Er zijn geen extra kosten voor uitgesteld 
onderhoud.  
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Onder dankzegging sluit de voorzitter de bijeenkomst.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Toezegging:  
- De wethouder zegt toe om bij het volgende plan, na de schouw in 2017, vroegtijdig 
contact op te nemen met de wijkraad. 
- De wethouder komt volgend jaar, waarschijnlijk voor de zomer, terug bij de raad met 
de resultaten.  
-  De Kanaalstraat staat in 2019 op het programma. De opmerking van het CDA zal 
worden meegenomen in de afwegingen. Overigens gaat het om de hoofdrijbaan en niet 
om de fietspaden.  
 
 
 

Conclusie: het onderwerp is voldoende besproken 
 


