
                                                                 

 

 

Motie vreemd aan de orde van de dag:  De Weg Kwijt 
De gemeenteraad in vergadering bijeen op 17 december 2015 

Overwegende dat:                        

- Al meer dan vijftien jaar de verkeersproblematiek Zevenhuizen-Zuidbroek zowel de wijkbewoners, de 

gemeenteraad als het college bezig houdt 

- We inmiddels diverse oplossingen verder zijn, maar geen van de voorstellen definitief tot een besluit 

leidde 

- De wijkraad een enquête heeft  gehouden waaruit bleek dat meer dan 1100 wijkbewoners zich 

uitspraken voor een open verbinding tussen beide wijken 

- Via een online petitie 800 mensen zich op dezelfde wijze hebben uitgesproken 

- Beide wijken van elkaars voorzieningen gebruik maken 

- Het voor de hand ligt dat, nu de economie aantrekt, Zuidbroek verder zal uitgroeien tot een 

volwaardige wijk 

- In de wijken de angst bestaat dat dezelfde verkeerssituatie zal ontstaan als in Osseveld/Woudhuis, 

waar wijkbewoners eerst naar de Zutphensestraat moeten rijden om elkaars wijk te bereiken 

- De projectontwikkelaar van Stadsdeelhart Anklaar grote investeringen heeft gedaan en ook de 

ondernemers er belang bij hebben dat er via een open verbinding een logische en korte route is naar 

het winkelcentrum vanuit beide wijken  

- De wijkraad heeft aangegeven achter deze conclusie te staan en heeft verzocht in het belang van de 

bewoners de knoop eindelijk door te hakken  

Verzoekt het college aan een gespecialiseerd verkeerskundig bureau een opdracht te verstrekken die het 

volgende behelst: 

1)Een definitieve oplossing voor de verkeersproblematiek van Zevenhuizen-Zuidbroek te ontwerpen onder de 

volgende voorwaarden:  

• Een goede verkeersveiligheid 

• Een goede verbinding van deze wijken met de rest van Apeldoorn (externe ontsluiting) 

• Een goede en korte verbinding tussen de beide wijken ( interne ontsluiting) 

• Een toekomstbestendige oplossing 

2)Daarvoor in brede zin te kijken naar de afwikkeling van het verkeer in- en rondom deze wijken  

3)Een beleidsgroep over dit onderwerp op te starten waar behalve het bureau, het college dan wel de 

ambtelijke organisatie ook drie raadsleden namens de gemeenteraad deel van uitmaken, met als doel tot een 

aanvaardbare oplossing te komen  

4)De uitkomst van het onderzoek voor 1 juli 2016 aan de gemeenteraad voor te leggen 

En gaat over tot de orde van de dag 

D66 Paula Donswijk-Bot 

VVD Sytse Wiering                                



 


