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Structurele verkeerskeuze attractieverkeer Apeldoorn West

Geachte mevrouw, mijnheer,
U woont in de directe omgeving van Park Berg en Bos, de Apenheul en de Julianatoren. Op dagen dat er
veel bezoekers zijn, is er in uw omgeving verkeers- en parkeeroverlast. Het college van Burgemeester en
Wethouders zoekt, samen met betrokkenen, al langere tijd naar een structurele oplossing voor de
overlast. Het college koos vandaag een oplossing die nu aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
Besluit van het college
Het afgelopen jaar konden maximaal 400 bezoekers van de Apenheul parkeren op het terrein van
AGOVV. Voor de komende tien jaar breidt de gemeente dit uit naar circa 800 parkeerplaatsen. Op de
bijgevoegde kaart kunt u zien hoe dat er uit ziet. Dit parkeerterrein zal alleen gebruikt worden als het erg
druk is tijdens weekenden, feestdagen en in vakantieperiodes. Daarmee is dan ook echt de bovengrens
bereikt van het aantal parkeerplekken dat de gemeente beschikbaar stelt. De J.C. Wilslaan wordt niet
meer als overloop parkeergelegenheid gebruikt. Het college vindt dit de beste oplossing voor de
komende pakweg 10 jaar. De oplossing kan vanaf 2017 van start gaan.
Gevolgen en maatregelen
Het voordeel van het parkeren bij AGOVV op piekdagen is dat het verkeer in het woongebied bij de Laan
van Spitsbergen-rotonde Jachtlaan- JC Wilslaan op deze dagen afneemt. Dit komt omdat verkeer vanaf
de Asselsestraat direct naar dit parkeerterrein kan. De parkeerplaatsen zijn bereikbaar via de Harpweg
en het laatste stukje van de Asselsestraat. Daardoor gaat er op drukke dagen meer verkeer door deze
straten. Daarom passen we de Harpweg, het kruispunt Asselsestraat – Ring en het deel van de
Asselsestraat daartussen aan. Ook willen we in overleg met u andere maatregelen nemen om eventuele
overlast van bezoekers zoveel mogelijk te voorkomen.
Vervolgproces
Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad op 17 november het voorstel van het college en kunnen
belanghebbenden bij de gemeenteraad inspreken. De gemeenteraad maakt de definitieve agenda van de
vergaderingen op donderdag een week van tevoren bekend op www.apeldoorn.nl/gemeenteraad.
Als de gemeenteraad akkoord gaat, nemen we contact met u op om samen te bespreken welke
verkeersmaatregelen we kunnen nemen.
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Heeft u nog vragen?
Het kan zijn dat u naar aanleiding van deze brief vragen heeft. Meer informatie vindt u op
www.apeldoorn.nl/parkerenwest. Ook bent u van harte welkom op 12 oktober van 19.00 tot 21.00 uur in
Restaurant ‘De Boschvijver’ bij de ingang van park Berg en Bos (J.C. Wilslaan 25, 7313 HK Apeldoorn).
Medewerkers van de gemeente lichten het besluit dan nader toe en beantwoorden uw vragen.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Apeldoorn,

Marleen Bijker
Teammanager programmeren en beleid
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