
 
 
 
 

ENQUÊTE “KLEUR BEKENNEN” 
 

1. Steunt uw partij een verkeer- en parkeeroplossing voor Apeldoorn Noord-West in de 
vorm van een transferium (dus opvang buiten de bebouwde kom)?  

Ja en daarnaast vindt de Partij voor de Dieren dat er ingezet moet worden op vermindering 
van het aantal toeristen aan de westrand en dat vervoer per (elektrische) bus en (deel)fiets 
verbeterd moet worden. 
 

2. Vindt uw partij dat de Koningin Juliana Toren mag uitbreiden op de huidige locatie? 
Nee, er is al teveel gedoogd. De Julianatoren blijft steeds weer uitbreidingswensen hebben en dat kan 
niet op deze locatie. De Partij voor de Dieren vindt dat het volgende college in onderhandeling moet 
met de Julianatoren om laatstgenoemde uiteindelijk binnen 10 jaar op een andere locatie te 
huisvesten. Door de verplaatsing van de Julianatoren zal de recreatieve druk verminderen in 
Apeldoorn-West en dat komt de leefbaarheid van omwonenden en de natuur ten goede.  
 

3. Mag de Apenheul van uw partij uitbreiden op de huidige locatie in Park Berg en Bos?  

Nee. In dit gebied zijn uitbreidingen niet wenselijk in verband met de natuur en de 
recreatiedruk. 
 

4. Is uw partij voorstander van het afschaffen van de voorinspraak van de wijkraden? 
Nee, de Partij voor de Dieren wil inwoners meer betrekken bij het gemeentelijk beleid. 

 
5. Is uw partij voorstander van grootschalige evenementen op de Bosweide in Park Berg 

en Bos? 
Nee, de Partij voor de Dieren vindt dat er geen grootschalige evenementen in en nabij 
natura2000 gebieden mogen plaatsvinden. 
 

6. De Gemeente Apeldoorn moet regels vanuit Natura 2000 naleven en de teugels niet 
laten vieren voor geen enkel evenement noch exploitant. 
Eens 

 
7. De opening van Lelystad Airport moet wachten tot na de herindeling van het 

luchtruim om zo Apeldoorn te beschermen tegen vliegtuiglawaai en emissies die de 
luchtkwaliteit verminderen. 
Eens  

 
Ondertekening :     
door :  Maaike Moulijn, lijsttrekker Partij voor de Dieren Apeldoorn 
datum:  6-2-2018 
 
 
e:  bestuur@wijkbergenbos.nl        


