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Van: Lokaal Apeldoorn - Peter Messerschmidt <p.messerschmidt@lokaalapeldoorn.nl>
Datum: donderdag 1 februari 2018 14:21
Aan: bestuur@wijkbergenbos.nl
CC: wim@lokaalapeldoorn.nl
Onderwerp: Fw: Enquête “Kleur bekennen” Wijkvereniging Berg en Bos

Geachte heer Speelman,
  Hartelijk dank voor de enquete van de wijkvereniging Berg en Bos. Onderstaand de antwoorden van 
Lokaal Apeldoorn met enige toelichting indien van toepassing. 

ENQUÊTE “KLEUR BEKENNEN”

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

Ja

Lokaal Apeldoorn heeft zich vanaf het begin af aan verstaan met de initiatief nemers van dit transferium 
en dit positief ondersteunt. 

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

Nee

Lokaal Apeldoorn vind dat er helder keuzes gemaakt moeten worden in Apeldoorn West. Het doorgroeien 
van alle activiteiten op de huidige plekken is geen optie omdat dit te veel overlast voor de omgeving en 
bewoners gaat geven cq al geeft. Daarom zijn wij voor het verplaatsen van de Juliana Toren binnen de 
gemeente Apeldoorn en het gebied weer terug te geven aan de natuur. 

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

Ja

Lokaal Apeldoorn denkt dat voor een gezond toekomst perspectief voor de Apenheul uitbreiding op
termijn noodzakelijk zal zijn. Door heldere keuzes te maken voor het totale gebied verwachten wij dat de 
totale overlast verminderd kan worden. (zie ook antwoord Julianatoren) Uitbreiding moet binnen het park  
blijven en niet verder uitwaaieren over de overige gebieden. 

Als toevoeging zijn wij ook voor het verplaatsen van de ingang van het Boschbad zodat deze niet meer in 
de woonwijk komt te liggen. 

Is uw partij voorstander van het afschaffen van de voorinspraak van de wijkraden?

Nee
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Lokaal Apeldoorn hecht er waarde aan dat alle stakeholders in een zo vroeg mogelijk stadium worden 
betrokken. 

Is uw partij voorstander van grootschalige evenementen op de Bosweide in Park Berg en Bos?

Nee

Lokaal Apeldoorn maakt voor het gehele gebied duidelijke keuzes en willen geen grootschalige nieuwe 
activiteiten op de Bosweide. 

De Gemeente Apeldoorn moet regels vanuit Natura 2000 naleven en de teugels niet laten vieren voor
geen enkel evenement noch exploitant.
Eens en de eerlijkheid gebied te zeggen dat Natura 2000 toch ook voldoende mogelijkheden biedt om 
activiteiten mogelijk te maken, zeker waar dit in het verleden al voorkwam.  

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

Lokaal Apeldoorn heeft zich erg ingespannen om dit waar te maken en zijn er mede in geslaagd om dit 
zowel bij de lokale, provinciale als landelijke politiek succesvol op de agenda te krijgen waardoor in de 
besluitvorming heldere standpunten van de inwoners van Apeldoorn meegewogen kunnen worden.  

door : Peter Messerschmidt, raadslid, campagneleider

namens : Lokaal Apeldoorn

datum: 01-02-2017 

Peter  Messerschmidt
Raadslid
E: p.messerschmidt@lokaalapeldoorn.nl
T: +31-(0)55-5801249 
M: +31-(0)6-41887320
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