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Provinciale Staten Gelderland  
Postbus 9090 
6800 GX Arnhem 
  
Ter attentie van de heer J. van der Meer 
                                                                               

Apeldoorn, 13 november, 
  
Betreft: vervallen buslijn 16 en aanpassing buslijn 2 in Apeldoorn 
  
  
Geachte heer Van der Meer, 
  
Nadat eerder door belanghebbenden bezwaar is aangetekend om buslijn 16 door de wijk 
Berg en Bos te laten vervallen, is ons gebleken dat de opheffing van deze lijn definitief is 
geworden. 
  
Helaas, want in de wijk Berg en Bos wonen veel ouderen. Het percentage bewoners dat 
ouder is dan 65 jaar is maar liefst bijna 40%.  Met het vervallen van buslijn 16 krijgen zij nog 
nauwelijks toegang tot het openbaar vervoer. 
  
De dichtstbijzijnde bushaltes zijn van buslijn 2 bij Apenheul, aan de westkant van de wijk en 
van buslijn 104 aan de oostkant bij Paleis Het Loo aan de Amersfoortseweg, veel verder weg 
van het bebouwde deel van de wijk.  Hemelsbreed is er tussen die haltes ongeveer 3 
kilometer afstand.  Geen ideale situatie om van het openbaar vervoer gebruik te gaan maken 
voor verreweg de meeste bewoners van de wijk. 
  
Om toch de (vooral oudere) bewoners van de wijk makkelijker gebruik te kunnen laten 
maken van het openbaar vervoer willen wij u verzoeken de route van buslijn 2 enigszins te 
wijzigen.  
  
Door de bus over de Burgemeester Roosmale Nepveulaan niet af te laten slaan naar de 
Ribeslaan, maar ongeveer 500 meter door te laten rijden naar de Openbare Basisschool Berg 
en Bos en daar rechtsaf te laten slaan naar de Soerenseweg, wordt het voor veel bewoners 
toegankelijker om van de busdiensten gebruik te blijven maken. Bij de school is al een 
bushalte waar lijn 16 nu nog stopt.  Vervolgens kan lijn 2 dan via de Soerenseweg de route 
vervolgen naar het centrum van Apeldoorn. 
  
Vanzelfsprekend zien wij als Wijkvereniging/Wijkraad Berg en Bos liever dat het vervallen 
van lijn 16 herroepen wordt, maar indien dat niet tot de mogelijkheden behoort, dan 
verzoeken wij u vriendelijk doch dringend de bovengeschetste mogelijkheid te realiseren. 
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Met vriendelijke groeten, 
Wijkvereniging/Wijkraad Berg en Bos, 
Gustaaf van den Brand, 
Secretaris. 
  
Bereikbaar:        e-mail: bestuur@wijkbergenbos.nl en/of gjvdbrand@hetnet.nl 

telefoon: 06 53879265 
                             post: postbus 2905, 7301 EH, Apeldoorn 
  


