
 
 
 
 

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. D66 vindt dat het verkeer- en parkeerprobleem zo spoedig mogelijk moet worden 
opgelost. Een transferium, een plan dat op dit moment nader wordt onderzocht en 
uitgewerkt, is één van de mogelijke oplossingen. 

 
2. Vindt uw partij dat de Koningin Juliana Toren mag uitbreiden op de huidige locatie? 

De KJT mag niet uitbreiden op de huidige locatie, gelet op het feit dat hier geen 
bestemmingsplan voor is vastgesteld (is vernietigd door de Raad van State). 

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

Dit is op dit moment niet aan de orde. 
 

4. Is uw partij voorstander van het afschaffen van de voorinspraak van de wijkraden? 
Een raadswerkgroep doet momenteel onderzoek naar de participatie van onder meer 
wijkraden. D66 ziet de resultaten van dit onderzoek met belangstelling tegemoet en 
zal daarna haar conclusies trekken. 
 

5. Is uw partij voorstander van grootschalige evenementen op de Bosweide in Park Berg 
en Bos? 
Politiek bedrijven betekent dat voortdurend een afweging van vele en verschillende 
belangen moet worden gemaakt. Als het gaat om evenementen wil D66 een balans 
vinden tussen levendigheid en leefbaarheid. Dit betekent dat D66 een beperkt aantal 
evenementen toestaat, maar onder voorwaarden om de overlast zo veel als mogelijk 
te beperken en dat er daarnaast sprake is van toezicht en handhaving tijdens een 
evenement.  

 
6. De Gemeente Apeldoorn moet regels vanuit Natura 2000 naleven en de teugels niet 

laten vieren voor geen enkel evenement noch exploitant. 
De Natura 2000 zijn regels dermate strikt dat daar vrijwel niet van afgeweken kan 
worden. 

 
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. D66 maakt zich hier, samen met andere partijen, hard voor. 
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