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Motie Parkeren op niveau 
 
De Raad bijeen op 10 november 2022,  
 
OOverwegende dat: 
 

• Al vele jaren wordt gesproken over een definitieve parkeeroplossing voor parkeren in 
Apeldoorn West (de Apenheul); 

• De gemeente in samenwerking met de Apenheul en Accres voor een passende 
oplossing wil zorgen; 

• De realisatie van het huidige besluit om twee voetbalvelden van AGOVV te kopen om 
daar parkeerplaatsen te realiseren nog vele jaren kan duren; 

• De wethouder in de Stentor heeft aangegeven met een plan B te komen;  

• Er voor 2023 nog een uitwijkmogelijkheid naar de JC Wilslaan is, maar dit geen 
wenselijke situatie is;  

• Oplossingen elders (transferium, kabelbaan e.d.) onvoldoende perspectief bieden 
omdat deze parkeer-zoek-gedrag van bezoekers in de buurt niet voorkomen; 

• Verkeer- en parkeeroverlast het meest wordt beperkt door een heldere 
parkeeroplossing nabij de huidige parkeerplaats; 

• Een parkeerdek boven (een deel van) het huidige parkeerterrein in het verleden is 
onderzocht en een functionele oplossing voor de problematiek kan zijn; 
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Constaterende dat: 

• Het dus van belang is om tijdig zicht te hebben op een plan B voor een definitieve 
oplossing voor dit al jaren slepende probleem; 
 

Verzoekt het college, 

• De eerdere tekeningen en berekeningen voor een parkeerdek boven het 
parkeerterrein Berg en Bos te actualiseren en de raad te informeren over de kosten 
van investering en kapitaallast.  

• Plan B en Plan A parallel op te laten lopen en de raad tijdig te informeren over het 
verloop en de plannen ter besluitvorming voor te leggen. 

• Uit te gaan van een duurzame inpassing die past in het natuurlijk karakter van de wijk 
Berg en Bos en omgeving.  

 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
Stefani Hilferink VVD    Robert Jan Jonker D66 
Lilian Haak Wij Apeldoorn   Thomas Hendriks SP 
Sjanie Donker 50 plus    Jan Kloosterman SGP 
Vivian Oosterhoff FvD   Antoon Huigens BVNL 

 
 

 

 

 

 

 


