
	

	

     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apeldoorn, 8 juni 2017 
 
 
Aan  De leden van de Gemeenteraad van Apeldoorn, 

Het College van Burgemeester en Wethouders 
van de Gemeente Apeldoorn. 

 
 
Cc:  Dorpsraad WWNNA 
 Wijkraad Kerschoten  

Wijkraad De Naald 
  
 
 
 
Geachte raadsleden, geacht College, 

Op 13 februari 2017 heeft uw College een voorkeur uitgesproken voor een snelle fietsroute 
over het voormalig spoortracé tussen Apeldoorn en Vaassen. De bewoners van de wijken 
rond het voormalige spoortracé zijn massaal tegen het wijzigen van het huidige recreatieve 
fietspad in een snelle fietsroute. Zij voeren hiertegen al enige tijd actie door middel van een 
website en  facebookpagina en door het verspreiden van flyers onder de bewoners. De 
uitkomst is een handtekeningenactie met 762 handtekeningen tegen de komst van een 
snelle fietsroute over het voormalige spoortracé.  

Het actiecomité biedt de uitkomsten van dit massale protest graag aan uw College en 
de Gemeenteraad aan, met de oproep: 

• om het huidige recreatieve fietspad te behouden en af te zien van de aanleg 
van een snelle fietsroute over het voormalige spoortracé en 

• te kiezen voor de alternatieve kanaalroute.  

De bewoners voelen zich gesteund in hun verzet door de dorpsraad WWNNA, de wijkraad 
Kerschoten en de wijkraad De Naald. Zij hebben wethouder J. Kruithof al op 7-12- 2016 
geïnformeerd over hun bezwaren tegen de aanleg van een snelle fietsroute over het 
spoortracé. Ook hebben zij op 15 mei jl. uw College en de fracties van de Gemeenteraad 
hun rapport ‘Snelle fietsroute Apeldoorn – Epe Alternatief tracé Apeldoorn-Vaassen v.v. ‘ 
overhandigd, waarbij zij het College oproepen het besluit van 13 februari 2017 te 
heroverwegen en te kiezen voor de alternatieve kanaalroute.   
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Bezwaren tegen de snelle fietsroute over het voormalige spoortracé. 
Wij hebben onder meer de volgende bezwaren tegen een snelle fietsroute over het 
voormalige spoortracé: 

• Het is onveilig. De fietsroute 
o heeft vanaf de Anklaarseweg geen goede aansluiting naar het centrum van 

Apeldoorn, omdat de Koninginnelaan te smal en te druk is, en er bovendien 
geen aansluiting is op het 2e fietspadproject van de Gemeente Apeldoorn, het 
zuidelijke deel van de kanaalroute (Zwitsalterrein); 

o eindigt in Apeldoorn bij de Anklaarseweg, die niet is ingericht op grote 
groepen overstekende fietsers; 

o is in dwarsrichting niet autovrij en bevat veel onoverzichtelijke kruisingen, wat 
niet wordt opgelost met voorrang voor het fietspad; 

o kent een veelheid aan gebruikers (wandelaars, fietsers, rolstoelgebruikers, 
tandem en duofietsers, ruiters te paard in de berm), waardoor te grote 
snelheidsverschillen ontstaan op een te smal traject;. 

• Aantasting van de landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarde; 
• De aanleg is in strijd met eerdere toezeggingen van de gemeente aan de bewoners, 

dat het voormalige spoortracé een recreatief fietspad blijft;  
• Lichtvervuiling door de noodzakelijke verlichting van een snelle fietsroute; 

 
 
De totstandkoming van deze petitie 
Het actiecomité heeft flyers tegen de aanleg van een snelle fietsroute over het voormalige 
spoortracé huis aan huis bezorgd bij de omwonenden van het spoortracé. Het 
verspreidingsgebied loopt ongeveer vanaf de Anklaarseweg in Apeldoorn tot aan de Laan 
van Fasna in Vaassen en vanaf de Stadhoudersmolenweg/kanaal tot de Zwolseweg.  
 
Na het verspreiden van de flyers, zijn een aantal vrijwilligers met een handtekeningenlijst 
langs deze huizen gegaan. Met naam, postcode/huisnummer en handtekening geven de 
bewoners aan tegen de aanleg van een snelle fietsroute over het spoortracé te zijn. Aan de 
notaris is verzocht de flyer, de tekst van het begeleidend schrijven bij de 
handtekeningenlijsten en de handtekeningenlijsten zelf in bewaring te nemen en te houden. 
Bijgaand ontvangt u een kopie van de betreffende akte met de uitkomst van 762 
handtekeningen tegen de aanleg van een snelle fietsroute over het voormalig spoortracé.  
De handtekeningenlijsten zijn zo nodig in te zien. 
 
Wij vragen U hierbij af te zien van de aanleg van een snelle fietsroute over het 
voormalige spoortracé en te kiezen voor de alternatieve kanaalroute. 
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