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Beste heer, mevrouw, 
 
Wij zijn als gemeente al langere tijd bezig met het zoeken naar een oplossing voor de parkeerdruk die er 
is in Apeldoorn-West, met name in de omgeving van park Berg & Bos en de Apenheul. We hebben een 
onderzoek gedaan naar diverse mogelijke oplossingen en hebben tijdens dat onderzoek veelvuldig 
gesproken met alle betrokken ondernemers en buurt- en wijkraden. Ook zijn we de buurt ingegaan om 
meningen van buurtbewoners te polsen.  
 
Het onderzoek is nu afgerond en heeft ertoe geleid dat het college van burgemeester en wethouders een 
voorlopig besluit genomen heeft over de oplossing waar onze voorkeur naar uitgaat. Naar verwachting 
neemt de gemeenteraad in maart een definitief besluit. 
 
Als eerste stap in de besluitvorming willen we de raadsleden persoonlijk informeren over de uitkomsten 
van het onderzoek. Deze informatie delen we natuurlijk ook graag met de betrokken ondernemers en 
buurt- en wijkraden, en u als omwonenden.   
 
Presentatie 
Wij nodigen de raadsleden, alle betrokkenen en u daarom uit voor een presentatie over dit onderwerp 
tijdens een bijeenkomst in de PMA (politieke markt Apeldoorn) op donderdagavond 23 januari 2020 in de 
raadszaal van het stadhuis op het Marktplein.  
 
Het programma van de avond ziet er als volgt uit: 
 
18.30 - 19.00 uur :  inloop 
19.00 uur :   start presentatie  
ca. 20.00 uur :   einde plenaire bijeenkomst 
20.00 - 21.00 uur :  na afloop van de presentatie is er buiten de raadszaal (in de centrale hal) ruime 

gelegenheid om vragen te stellen aan de betrokken ambtenaren of de wethouder. 
 
Hoorzitting 
Mocht het zo zijn dat u graag uw mening over dit onderwerp publiekelijk wilt delen met de gemeenteraad, 
op 20 februari staat de hoorzitting over dit onderwerp gepland. Via het emailadres van het 
ondersteuningsteam van de griffie ( otgriffie@apeldoorn.nl ) kunt u zich aanmelden om gebruik te maken 
van de gelegenheid om tijdens de hoorzitting in te spreken.   
 
Na deze bijeenkomst vindt de definitieve besluitvorming in de gemeenteraad naar verwachting in maart 
plaats. 
 
 

mailto:otgriffie@apeldoorn.nl


 2 

  

Informatie per brief en online 
Wij realiseren ons dat niet iedereen aanwezig kan zijn bij de informatiebijeenkomst op 23 januari. Daarom 
sturen wij u direct na deze bijeenkomst in de PMA nog een brief waarin wij de uitkomsten van het 
onderzoek, het collegebesluit en de verdere procedure schriftelijk toelichten. U ontvangt deze brief vlak 
na de 23ste. 
 
Wij publiceren deze informatie na de bijeenkomst van 23 januari ook op www.apeldoorn.nl. 
 
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Dan kunt u uw vraag stellen via de contactgegevens 
rechts bovenaan deze brief. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens wethouder mobiliteit Wim Willems, 
 
 
Petra Zwerink 
Manager Ruimtelijke Leefomgeving en Organisatie 
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