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Als u reageert datum en kenmerk van deze brief vermelden  

 

 
Beste, 
 
Met deze brief informeren wij u over ons voornemen om verkeersmaatregelen te nemen in het gebied 
waar u zich voor inzet.  
  
Het gaat om het afsluiten van de Laan van Osseveld en naastgelegen fietspaden tijdens de uitvoering 
van de werkzaamheden nodig voor de ondertunneling van de Laan van Osseveld. De maatregelen zijn 
van kracht van 2 januari 2022 tot 1 april 2023 of zoveel korter of langer dan nodig is. De maatregelen zijn 
als volgt: 

− de Laan van Ossseveld wordt gesloten voor al het verkeer tussen een punt ten noorden van de 
aansluiting met het Rietveld en een punt ten zuiden van de aansluiting met de Veenhuizerweg; 

− het fietspad parallel aan, en ten noordwesten van de spoorlijn Apeldoorn-Deventer wordt gesloten 
voor alle verkeer tussen de aansluiting met de Laan van Osseveld en de aansluiting met de Ina 
Boudier Bakkersingel; 

− de fietsaansluiting in het verlengde van de Woudhuizerallee tussen het Ommeland en de Laan van 
Osseveld wordt gesloten voor fietsen, voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor en voetgangers; 

− de fietsaansluiting in het verlengde van de Linie tussen de rijbaan van de Linie en de Laan van 
Osseveld wordt gesloten voor fietsen, voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor en voetgangers.  

 
 
Toelichting 
Voor de uitvoering van de werkzaamheden en de veiligheid van het (werk)verkeer wordt deze weg en 
fietspaden met aansluitingen afgesloten. Hiernaast zijn ook een aantal verkeersmaatregelen noodzakelijk 
op de omleidingsroute en wordt ook voor de verkeerssituatie na de werkzaamheden nog een 
verkeersbesluit genomen. Over beiden wordt u nog separaat geïnformeerd.  
 
Via de projectgroep bent u reeds geïnformeerd over de verkeersmaatregelen. Mocht u toch nog vragen 
hebben inhoudelijk over de maatregelen of het project, kunt u zich richten tot de projectleider A. 
Bouwmeester via ag.bouwmeester@apeldoorn.nl. Heeft u vragen over de procedure rondom de 
verkeersbesluiten kunt u deze stellen aan S. Wolleghem via s.wolleghem@apeldoorn.nl.  
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Voordat de verkeersmaatregel wordt gerealiseerd, nemen wij een verkeersbesluit. Dit verkeersbesluit 
wordt binnenkort gepubliceerd in het gemeenteblad. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na 
publicatie bezwaar indienen tegen het verkeersbesluit bij burgemeester en wethouders van Apeldoorn.  
 
Met vriendelijke groet,  
Namens burgemeester en wethouders van Apeldoorn, 
 
 
 
Chris Lagendijk 
Afdelingshoofd Ruimtelijk Ontwerp en Realisatie 
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