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In juli informeerden we u over het geplande asfaltonderhoud in uw woonomgeving in de wijk Berg & Bos 
en vroegen we om uw mening. Naar aanleiding hiervan ontvingen we van een aantal bewoners een 
reactie. In deze brief leest u wat we met deze reactie hebben gedaan.  
 
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. In 
2020 en/of 2021 pakken we uw straat aan. 
 
Reacties op de plannen 

• De omwonenden van de kruising Genistalaan – Bosweg benaderden ons met vragen over de 

voorgenomen verandering van deze kruising. Naar aanleiding van een gesprek ter plekke met 

betrokken bewoners hebben we besloten om de huidige situatie te handhaven. Daar vindt dus 

alleen asfaltonderhoud plaats, de kruising passen we niet aan. Wel hebben we afgesproken om 

twee drempels aan te leggen in de Bosweg ter hoogte van de kruising met de Genistalaan. U ziet 

een afbeelding hiervan op de volgende bladzijde.  

• Met tennisclub ALTV Quick spraken we af om het trottoir aan de zijde van Quick te handhaven 

om het parkeren van bezoekers van Quick te blijven faciliteren.  

Verder is het ontwerp ongewijzigd gebleven.  
 
In de afbeelding hieronder ziet u een uitsnede van ons aangepaste ontwerp van de kruising Genistalaan - 
Bosweg. 
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Planning 
We hopen eind oktober 2020 één of meerdere straten aan te pakken. De overige straten volgen in het 
voorjaar van 2021. Zodra de aannemer bekend is, gaan we met hem in gesprek over de precieze 
planning en fasering. U ontvangt ongeveer 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden opnieuw 
bericht.  
 
Vragen  
Heeft u vragen over deze brief? Dan kunt u contact met mij opnemen. Mijn contactgegevens vindt u 
rechts bovenaan deze brief. 
 
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 Ingenieursbureau 


