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Als u reageert datum en kenmerk van deze brief vermelden  

 

Binnenkort starten we met het asfaltonderhoud van uw woonomgeving in de wijk Berg & Bos. De 
voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. In deze brief leest u wat we gaan doen en waar u meer 
informatie kan vinden.  
 
Dit gaan we doen: asfaltonderhoud en 30 km inrichting 
In 2017 zijn we begonnen met het asfaltonderhoud in uw wijk Berg & Bos. Vanaf 2017 hebben we elk jaar 
een aantal wegen aangepakt en voorzien van een nieuwe laag asfalt. Naast deze werkzaamheden 
nemen we meteen maatregelen om de 30 km/uur zone in uw wijk verder te benadrukken. Denkt u daarbij 
aan maatregelen zoals plateaus en drempels. Ook kijken we naar de vormgeving van kruisingen en 
wegbreedtes. Waar nodig en mogelijk passen we deze aan op de maximum snelheid van 30 km/uur. 
Binnenkort pakken we uw straat aan. 
 
Alle informatie online beschikbaar  
Omdat de mogelijkheden om inloop- of informatiebijeenkomsten te organiseren nu beperkt zijn, hebben 
we ervoor gekozen om alle informatie online te plaatsen. Op www.apeldoorn.nl/bergenbos vindt u een 
tekening met de straten die aangepakt worden en uitleg wat we per straat gaan doen. Als u klikt op de 
tekening kunt u inzoomen zover als u wilt.  
 
Reageren op de plannen 
Heeft u een vraag of opmerking over deze plannen? Dan horen we dat graag. U kunt bellen of mailen met 
projectleider Sander Baan via s.baan@apeldoorn.nl of 06 – 51552232. Reageren kan tot vrijdag 2 april.  
 
Heeft u geen mogelijkheid om de informatie via internet te bekijken? Neem dan ook contact met mij op. 
Dan kijken we in overleg hoe u de gewenste informatie kan krijgen.  
 
Planning 
We verwachten in september 2021 met de uitvoering te starten en de werkzaamheden in november 2021 
af te ronden. Een precieze planning en fasering volgt nadat de aannemer bekend is. Omwonenden 
ontvangen ongeveer 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden opnieuw bericht.  
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Als u reageert datum en kenmerk van deze brief vermelden    

 

Ingeval het door u bewoonde of gebruikte pand niet uw eigendom is, verzoeken wij u om de  
eigenaar over het bovenstaande te informeren. 
 

 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Apeldoorn, 

 
 
Sander Baan 
Projectleider Ruimtelijk Ontwerp en Realisatie 


