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Stand van zaken proces rond de verkeersontsluiting Zevenhuizen Zuidbroek

Geachte bewoner / gebruiker van dit pand,
Graag wil ik u informeren over de stand van zaken in het proces rond de verkeersontsluiting
Zevenhuizen Zuidbroek. Recent heeft het college hierover een besluit genomen. Ook zal ik u
informeren over de vervolgstappen die nog genomen gaan worden.
Vorig jaar heeft, op aangeven van de gemeenteraad, een onafhankelijk extern bureau
(Royal HaskoningDHV), advies gegeven over een definitieve oplossing voor de
verkeersontsluiting tussen de wijkdelen Zevenhuizen en Zuidbroek. In september zijn
hierover bijeenkomsten georganiseerd om u als bewoners en ondernemers te informeren. In
oktober heeft de gemeenteraad dit onderwerp besproken en heeft aan het college ‘wensen
en bedenkingen’ meegegeven.
Op grond van het advies van Royal HaskoningDHV en de wensen en bedenkingen van de
gemeenteraad heeft het college nu een definitief besluit genomen over de oplossing voor de
verkeersontsluiting.
Wat houdt de oplossing in?
Het creëren van drie hoofdentrees (‘voordeuren’) voor de wijk Zevenhuizen/Zuidbroek:
- Eerste hoofdentree is via de Laan van de Leeuw (vanaf de Oost Veluweweg). Dit is een
bestaande weg maar moet wel meer herkenbaarheid krijgen als “voordeur” naar de
woonwijk.
- Tweede hoofdentree is voor het toekomstige wijkdeel De Wellen gepland vanaf de
Deventerstraat. Met het verder ontwikkelen van dit wijkdeel wordt de verkeersontsluiting
vanaf de Deventerstraat meegenomen. Op korte termijn wordt al een quick scan gedaan
voor deze toekomstige ontsluiting.
- Derde hoofdentree is via de Sluisoordlaan (vanaf de Laan van Zevenhuizen), langs
Winkelcentrum Anklaar, via de Anklaarseweg over de busbaan tot aan de Laan van de
Charleston nabij het Kristal. De wegen worden aangepast om als hoofdentree herkenbaar te
zijn en om het auto,- en fietsverkeer goed af te kunnen wikkelen.

Behandeld door: J. van de Rijt
Bijlage(n):
Als u reageert datum en kenmerk van deze brief vermelden

Doorstroming verbeteren op de Ring
Op de Laan van Zevenhuizen is recent een groene golf ingesteld waardoor het autoverkeer
via de hoofdwegenstructuur goed en vlot verschillende bestemmingen (woonwijken en
bedrijvenparken) kan bereiken. Binnenkort wordt hieraan meer bekendheid gegeven.
Maatregelen tegen sluipverkeer
Daarnaast zijn er extra maatregelen gepland om doorgaand (sluip)verkeer door de wijk
tegen te gaan.
In het advies van Royal HaskoningDHV wordt voorgesteld om op drie plaatsen wegen af te
sluiten voor het autoverkeer (Anklaarseweg, Distelvlinderlaan en de Laan van de
Charleston). De gemeenteraad heeft in dit complexe proces gevraagd of deze maatregelen
anders opgelost kunnen worden waardoor de wijkbewoners zo min mogelijk overlast
ervaren van deze aanpassing. Dit werkt de gemeente samen met betrokkenen uit in een
plan.
Vervolg
De vervolgstap is het verder concreet maken van de vormgeving van de afsluitingen. Als dit
bekend is zullen wij u hierover opnieuw informeren. Daarna zal de gemeente de procedures
starten om deze maatregelen uit te kunnen voeren (verkeersbesluiten en procedure om het
gebruik van de busbaan mogelijk te maken). Belanghebbenden kunnen in deze fase
bezwaar te maken. Het uiteindelijk realiseren van de maatregelen is sterk afhankelijk van
de benodigde proceduretijd, maar zal op zijn vroegst in het komende najaar kunnen
plaatsvinden.
Informatie
Op www.apeldoorn.nl/zevenhuizenzuidbroek kunt u alle informatie en documenten rond dit
project vinden. De collegebesluiten, het advies van Royal HaskoningDHV en de brief van de
gemeenteraad met de ‘Wensen en bedenkingen’ zijn hier te vinden. U kunt uw vragen
stellen via zevenhuizenzuidbroek@apeldoorn.nl of bellen naar 14 055.
Ik ga er vanuit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Namens het college van B&W,

Wethouder J.G. Kruithof
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