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Als u reageert datum en kenmerk van deze brief vermelden 

 

Beste heer, mevrouw, 
 
In september 2020 ontving u van ons een brief over het voornemen, om een periodiek 
parkeervergunningregime (periode april tot en met oktober) in te stellen voor de Magnolialaan en 
Hazelaarlaan. Aanleiding voor het instellen van een parkeerregime is de overlast die buurtbewoners 
ervaren van bezoekers van het Boschbad. 
 
Reactie op het voorstel 
Op de brief van september hebben wij een aantal reacties ontvangen. Ook heeft een buurtbewoner een 
inventarisatieronde gedaan in de buurt en die gegevens bij ons aangeleverd.  
 
Uit de ontvangen reacties blijkt dat er voldoende draagvlak is voor het instellen van een periodiek 
parkeervergunningregime. Meer dan helft van de bewoners heeft aangegeven hier positief tegenover te 
staan. Twee buurtbewoners hebben aangeven tegen een parkeervergunningregime te zijn.  
 
Uit de ontvangen reacties blijkt ook dat een ruime meerderheid graag een kortere periode ziet van het 
parkeerregime. Dit om de nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken.  
 
Besluit 
Alles overwegende hebben we besloten om een periodiek parkeervergunningenregime in te stellen voor 
de Magnolialaan en Hazelaarlaan. 
Omdat de overlast zich enkel beperkt tot de hoogseizoenmaanden dat het Boschbad is geopend, 
koppelen we hier de periode 1 juni tot 1 september van 10.00 uur tot 15.00 uur aan. 
In de periode september tot en met mei gelden er dan geen beperkingen met betrekking tot parkeren. 
 
Wat betekent dit voor u 
Als u in het bezit bent van één of meerdere auto’s, en u kunt niet op uw eigen erf parkeren, dan kunt u 
voor één of meerdere auto’s een parkeervergunning aanvragen bij de gemeente. 
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Als u reageert datum en kenmerk van deze brief vermelden   
 

Meer informatie over parkeervergunningen vindt u in de bijlage van deze brief en op de website van  
de gemeente Apeldoorn. 
 
Aanwijzingsbesluit 
De gemeente heeft een aanwijzingsbesluit genomen om de parkeervergunningplicht te kunnen instellen. 
Dit besluit is terug te vinden in het digitale gemeenteblad (www.offcielebekendmakingen.nl).  
U heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit. 
 
Vragen 
Voor vragen die betrekking hebben op het beschikbaar stellen van een parkeervergunning, kunt u contact 
opnemen met het parkeervergunningenloket via 14055. 
 
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met mevrouw J. van Dijk, regisseur Openbare ruimte van 
het gebied Noordwest. Zij is bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente Apeldoorn 14055, of 
via e-mailadres j.vandijk@apeldoorn.nl. 
 
Met vriendelijke groet,  
namens burgemeester en wethouders van Apeldoorn, 

 
Erwin Knijnenburg, 
teammanager 
 

 


