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Fractievoorzitters gemeenteraad Apeldoorn 
 
Apeldoorn, 06-01-2016 
 
Betreft: “duurzame verkeersoplossing NW” 
 
 
Geachte Fractievoorzitters, 
 
Allereerst de beste wensen voor 2016 waarin wij hopen dat de raad niet zal kiezen voor de 
bewonersonvriendelijke  en niet duurzame” verkeersoplossing”  van het College van B&W. 
 
Voorafgaand aan de PMA van 7 januari 2016 stellen wij u graag op de hoogte van de hoofdlijnen van 
onze reactie op het collegevoorstel waarvan we de stukken op 22 december 2015 mochten 
ontvangen en de aanvullingen op 5 januari 2016.  
 
 

1. Als wijkbewoners hebben wij behoefte aan daden (leveren) van de gemeente die aansluiten 

bij hun woorden (Comfortabele familiestad) en acties die het leefklimaat in de wijken 

verbeteren, in ieder geval niet verslechteren; het huidige voorstel van het college voor 

“oplossing” van de verkeersproblematiek  is een herhaling van het verleden waarin iedere 

keer weer de vergroting van de parkeercapaciteit in de buurt van de Apenheul de 

verkeersoverlast zou verminderen. Het tegendeel bleek, net als nu, steeds weer het geval te 

zijn. 

2. Basisaanname in alle vier scenario’s van de koersverkenning NW is dat  de functie van de ring 

en de JC Wilslaan wordt geminimaliseerd en dat de “oplossing” van de verkeersproblematiek 

de vier scenario’s niet in de weg mag staan; het recente collegevoorstel belast zowel de ring 

als de JC Wilslaan meer doordat men meer auto’s naar NW stuurt die zo dicht mogelijk bij de 

Apenheul moeten kunnen parkeren. 

3. De enorme stijging van het aantal bezoekers/auto’s in NW in de afgelopen 40 jaar is een 

enorme belasting voor het woon- en leefklimaat van de wijken en voor de natuur daar 

omheen. Nergens geven de gemeente of de ondernemers aan wanneer er in hun ogen een 

grens bereikt is; blijkbaar zijn begrippen als “grenzen aan de groei” en “ongeprijsde 

schaarste”,  en de huidige klimaatproblematiek  geen aanleiding geweest om in plaats van 

“meer van hetzelfde” de gesuggereerde alternatieven serieus te nemen en de koers bij te 

stellen. 

4. Als het college zegt te begrijpen dat het om een verkeersprobleem gaat is het voor ons 

onbegrijpelijk dat ze de oplossing zoeken in het sturen van nog meer auto’s naar een al 

overbelast gebied; wellicht mede omdat we als wijkraden nauwelijks betrokken zijn geweest 

bij het ontwikkelen van de nu voorliggende stukken en tegelijkertijd grote vraagtekens 
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hebben bij de (niet bekend gemaakte) aannames die onderliggend zijn aan ontwikkelde 

varianten en de afwegingsmatrix. 

5. We vragen ons af of het collegevoorstel het antwoord is op het in april 2004 (met 28 

stemmen voor en 7 stemmen tegen) aangenomen amendement waarin gesteld is dat de 

mobiliteitsproblematiek (en niet het parkeerprobleem) INTEGRAAL aangepakt dient te 

worden; wij zien niet in op welke wijze het collegevoorstel rekening houdt met 

natuurwaarden, klimaat, leefbaarheid en bewonerswensen, en vrezen dat bij de 

voorstanders het financiële aspect een hoofdrol heeft gespeeld. 

Op de PMA van 7 januari zal ik bovenstaande punten nader toelichten. 
 

Hoogachtend, 

Wijkvereniging Berg en Bos 

 

 

A.J.  Speelman, voorzitter 

 

 

e:  bestuur@wijkbergenbos.nl 

w: wijkbergenbos.nl 

p:  postbus 2905 

      7300 EH Apeldoorn 

 


