
Reactie werkgroepleden ‘Vrachtverkeer NW’ (inclusief Anklaarseweg) 

De werkgroep verkeer heeft op 15 januari 2019 met grote teleurstelling het voorgenomen 
collegebesluit vernomen dat onze verzoeken niet gehonoreerd kunnen worden en de werkgroep 
daarom wordt opgeheven. 
 
De gemeente Apeldoorn vraagt om burgerparticipatie en betrokken burgers. Daarmee suggereert ze 
dat deze burgers het verschil kunnen maken. In de afgelopen 10 jaar dat deze burgers deel 
uitgemaakt hebben van de werkgroep, hebben zij moeten constateren dat hun bijdrage weinig tot 
niets heeft opgeleverd. De wapenfeiten lijken te zijn: een tijdelijke (eventueel permanente) 
verwijzing van Rijkswaterstaat op de A1 voor Apeldoorn Noord en twee extra herhalingsborden van 
50 km op de Amersfoortseweg. Er zijn op de Stadhoudersmolenweg verkeersbordjes geplaatst om de 
adviesrichting voor vrachtverkeer aan te geven, terwijl de GPS-informatie nog steeds naar de 
Anklaarseweg blijft verwijzen. 
 
Het effect op de problematiek waarvoor de werkgroep in het leven is geroepen kan zich raden. De 
Anklaarseweg is de snelweg langs de Ring van Apeldoorn aan het worden. 
 
Alle andere verzoeken en  suggesties van hen werden al of niet onderzocht en vervolgens afgewezen 
op gronden die voor de deelnemers  niet verifieerbaar waren. Bovendien wordt hiermee ook geen 
uitvoering gegeven aan het amendement, ingediend op 7 juli 2016, door CDA, ChristenUnie, SGP en 
Lokaal Apeldoorn, dat is opgenomen in de Verkeersvisie 2016-2030. 
 
Als er geen ruimte, budget of politieke wil is om veranderingen aan te brengen in de 
verkeersplannen, waarom worden burgers dan gevraagd om suggesties en verkeerstellingen?  
Zij spannen zich in, geven jarenlang hun kostbare vrije tijd en energie aan deze zaak en raken zeer 
gedemotiveerd als die bijdrage een schijnvertoning blijkt te zijn. 
 
Het proces zelf was uitermate traag. Verslagen werden pas na maanden gestuurd, of helemaal niet. 
Toegezegde vergaderingen over een maand bleken pas na een half jaar te worden georganiseerd. 
Deelnemers werden overgeslagen bij uitnodigingen. Wisselingen van de wacht op het gemeentehuis 
betekende dat ook de dossierkennis verdween.  
Bij de opheffingsbijeenkomst van de werkgroep was de verantwoordelijke wethouder niet eens 
aanwezig. 
 
De eindconclusie is dat de werkgroepleden zeer teleurgesteld zijn over de duur van het 
traject, het proces zelf en de uiteindelijk behaalde resultaten. Burgerparticipatie lijkt op deze 
wijze een loze actie. De burgervertegenwoordigers van de werkgroep zullen zich beraden op 
volgende stappen. 
 
Herman Dijkkamp - wijkraad Wenum Wiesel 
Ton Ceelie - wijkraad Kerschoten 
André Staal - wijkraad De Sprengen  
Jancko Rijpma - wijkraad Brink en Orden 
Riet Hoetelmans - wijkraad de Naald 
Hetty Erkelens - bewoner Anklaarseweg 
Jan-Willem Beeftink - verontruste bewoner Anklaarseweg 
Gerard Laks- ex voorzitter wijkraad Brink en Orden 
Marja de Reus- afgevaardigde namens wijkraad Berg en Bos en bewoner Amersfoortseweg 
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