
Samenvatting  
  

Procesgroep oprichten waarin deelnemen:   

• wethouder Mobiliteit (J. Kruithof)  

• 3 raadsleden (mevr. P. Donswijk D’66, W. Willems LA, S. Wiering VVD)  

• Adviseur Mobiliteit (J. van de Rijt)  

• Voorzitter (procesmanager, R. Snelders)  

• Projectsecretaris (mevr. A. de Groot) 

• Extern bureau  

Procesgroep formuleert een opdracht aan extern bureau dat:   

-op grond van het uitgangspunt dat Zuidbroek samen met Zevenhuizen als 1 wijk functioneert (voorzieningen 
in het ene wijkdeel hebben ook een functie voor het andere wijkdeel);  

-op grond van het basismateriaal dat er ligt (verkeerstellingen, kentekenonderzoeken);  

-kijkt naar het gehele gebied (gelegen binnen Oost Veluweweg / Laan van Zevenhuizen / Deventerstraat 

A50);  

-mag buiten het gebied mogelijkheden zoeken die bijdragen tot  de oplossing binnen het studiegebied;  

-rekening houdt met de voorzieningen binnen het gebied (winkels, scholen, bedrijvigheid en woningen);  

-de verkeersoverlast die nu en ook in de toekomst binnen dit gebied speelt, beoordeelt.  

  

De volgende criteria waaraan de oplossing moet voldoen worden meegegeven: goede verkeersveiligheid, 

goede verbinding van het gebied met de rest van Apeldoorn (externe ontsluiting), goede verbinding tussen 

de beide wijkdelen (interne ontsluiting) en een toekomstig bestendige oplossing.   

  

2e vraag aan het bureau is om een voorstel te doen voor een stappenplan waarbij binnen de gegeven 

tijdstermijn tot besluitvorming (vóór juli 2016) kan worden gekomen.   

  

Rolverdeling:   

Voorzitter van de Procesroep is opdrachtgever aan extern bureau;  

College en Raad zijn vertegenwoordigd in stuurgroep;   

In Stuurgroep is ambtelijk adviseur Mobiliteit vertegenwoordigd naast een procesmanager;  

College neemt besluit na advies van extern bureau.  

 

  

Uitvraag offerte  
  

1.1  Inleiding  

De nieuwbouwwijk Zuidbroek is de laatste grote uitleglocatie in de gemeente Apeldoorn. Gelegen tussen de 

A50, het bedrijvenpark Apeldoorn Noord en de bestaande wijk Zevenhuizen Noord (zie figuur 1). De wijk 

groeit gestaag, op dit moment is iets meer dan de helft van het geplande aantal woningen (3100 woningen in 

totaal) gerealiseerd. Het resterende deel moet de komende jaren worden gerealiseerd.   

  



 

Figuur 1: Nieuwbouwwijk Zuidbroek  

  

Winkelvoorzieningen worden in het nieuwe staddeelhart Anklaar gerealiseerd in het wijkdeel Zevenhuizen,  

terwijl scholencomplexen in het andere wijkdeel (Zuidbroek) zijn gerealiseerd. Het is altijd de ambitie van de 

gemeente geweest om de nieuwe wijk Zuidbroek samen met de bestaande wijk Zevenhuizen tot 1 wijk te 

laten functioneren zodat de voorzieningen voor beide wijkdelen goed toegankelijk zijn. Verder zijn er nog 

bedrijventerreinen aanwezig en ook nog in ontwikkeling (grijze gebieden op de kaart).   

  

1.2  Probleemstelling  

Al sinds de eerste ontwikkelingen van de wijk Zuidbroek, (totstandkoming van het Masterplan in 2003), is de 

verkeersstructuur onderdeel van discussie. Met name de verbindingen tussen beide wijkdelen voor het 

autoverkeer heeft tot veel discussie geleid. De verbindingswegen tussen de wijkdelen zijn vormgegeven als 

woonstraten, maar krijgen met het groeien van de wijk steeds meer verkeer te verwerken. Dit levert overlast 

op voor bewoners die daar wonen en gevoel van onveiligheid voor bv fietsende schoolkinderen die over 

dezelfde wegen fietsen.   

  

1.3  Gevoerde proces tot nu toe  

Tot nu heeft het college verschillende besluiten genomen over de verkeersstructuur en op verschillende 

momenten met bewoners en belangenverenigingen gesproken over de situatie. In december van het vorig 

jaar heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin zij het college verzoekt om een gespecialiseerd 

bureau te laten adviseren over de ontsluitingsstructuur van de wijk. Dit omdat er tot op dat moment nog geen 



oplossing voorhanden was waarmee de gemeenteraad tevreden was (een oplossing met breed draagvlak). 

Deze motie is dan ook aanleiding voor deze offerte-uitvraag aan uw bureau.   

   

1.4  Uitvraag onderdeel A:   

De uitvraag aan uw bureau bestaat uit 2 onderdelen. In het eerste onderdeel vragen wij u om tot een advies 

te komen over de verkeerskundige ontsluiting voor de wijkdelen Zevenhuizen en Zuidbroek, waarbij de 

volgende zaken van belang zijn:   

 -centrale doel is om de wijkdelen Zuidbroek en Zevenhuizen als 1 wijk gaan functioneren waarbij de 

voorzieningen in het ene wijkdeel worden gebruikt door het andere wijkdeel;  

-het te beschouwen gebied ligt tussen de Oost Veluweweg / Laan van Zevenhuizen / Deventerstraat/ A50);  

-er is basisinformatie uit dit gebied beschikbaar (verkeerstellingen, kentekenonderzoeken);  

-er zijn verschillende functies in het gebied aanwezig binnen het gebied waar u rekening mee dient te 

houden (winkels, scholen, bedrijvigheid en woningen);  

-met name op de scheidslijn tussen de wijkdelen speelt op dit moment de verkeersoverlast zich af, 

Anklaarseweg, Calypsostraat, Operettestraat en Nijbroekseweg.  

  

De oplossing dient te voldoen aan de volgende criteria ( in volgorde van belangrijkheid):   

1. goede verkeersveiligheid,   

2. goede verbinding van het gebied met de rest van Apeldoorn (externe ontsluiting),   

3. goede verbinding tussen de beide wijkdelen (interne ontsluiting):    

4. een toekomstig bestendige oplossing.   

  

1.5  Uitvraag onderdeel B:   

2e vraag aan uw bureau is om een voorstel te doen voor een stappenplan waarbij binnen de gegeven 

tijdstermijn tot besluitvorming (vóór juli 2016) kan worden gekomen.   

  

Bijlagen / achtergrondinformatie  
  

In de bijlagen wordt de volgende verdere informatie verstrekt:  

Eerder gemaakte afwegingen en collegebesluiten;  

Verkeersgegevens en tellingen;  

Kentekenonderzoeken;  

Motie die in de gemeenteraad is aangenomen;  

  

  


