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Beste bewoner(s), 
 
In januari 2022 beginnen de werkzaamheden van de tunnel en wegverbreding aan de Laan van 
Osseveld. Op maandag 1 november organiseren wij voor u een inloopbijeenkomst. U kunt deze avond 
vragen stellen aan ons projectteam over de planning en de verkeersmaatregelen.  
 
Voor de werkzaamheden beginnen ontvangt u nog een uitnodiging van de aannemer voor een aparte 
informatiebijeenkomst over het ontwerp van de tunnel, de werkzaamheden en welke hinder u hiervan 
kunt verwachten.  
 
Inloopbijeenkomst 

 Datum:  maandag 1 november, 2021 
 Tijdstip: 18:00 – 21:00 
 Locatie: Van der Valk hotel, Landgoedlaan 26, Apeldoorn 

 
 
Terugkoppeling verkeersplan 
Tijdens de digitale bijeenkomst van 30 juni 2021 is de opzet van de omleidingsroutes gepresenteerd. De 
omleidingsroutes zijn niet gewijzigd. Wel hebben we het verkeersplan afgerond en is het pakket van 
maatregelen en de uitvoeringsplanning definitief geworden. Dit is tot stand gekomen mede door uw 
meedenken tijdens en na de digitale bijeenkomst.  
 
 
Klankbordgroep 
Wij gaan de effecten van het verkeersplan en de omleidingsroutes controleren tijdens de afsluiting. Uw 
ervaringen zijn daarbij erg belangrijk. Wij organiseren daarom graag een periodiek overleg met een 
klankbordgroep uit de wijk om deze ervaringen te bespreken. Heeft u interesse om deel uit te maken van 
de klankbordgroep? Meld u aan via de link verderop in deze brief*.  
 
*Bij een te groot aantal aanmeldingen zullen we een selectie moeten maken om tot een evenwichtige 
afvaardiging te komen van bewoners. 
 
 
Website 
Vanaf 29 oktober vindt u de laatste informatie over de planning, verkeersplan en maatregelen op onze 
webpagina www.apeldoorn.nl/tunnelosseveld. Heeft u vragen of wilt u met ons in gesprek dan bent u van 
harte welkom tijdens de inloopbijeenkomst op 1 november. Of stuur een e-mail met uw vraag aan 
tunnelosseveldl@apeldoorn.nl  
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Aanmelden 
Wilt u bij de inloopbijeenkomst aanwezig zijn of u aanmelden voor de klankbordgroep?  
Meld u voor 1 november aan via www.formdesk.com/apeldoorn/Tunnel_laan_van_osseveld  
 
 
Toegang en coronamaatregelen 
Volgens de huidige coronamaatregelen moet u bij de ingang van Hotel Van der Valk een negatieve test 
(Antigen of PCR) of vaccinatiebewijs kunnen tonen (QR-code uit de CoronaCheck app of officieel geprint 
document). Hotel Van der Valk kan u helaas geen toegang verlenen mocht u deze informatie niet kunnen 
tonen. 
 
 
Blijf op de hoogte 
We houden u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen. Dat doen we onder andere via onze website: 
www.apeldoorn.nl/tunnelosseveld, digitale nieuwsbrief, social media en in bijeenkomsten. Wil je niets 
missen? Schrijft u zich dan in voor de digitale nieuwsbrief op onze website.  
 
 
Vragen? 
Voor dit project is door de gemeente een omgevingsmanager aangesteld. Zij is het aanspreekpunt voor 
de buurt. Heb je vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met Bettine Potter op 06-
1868 7589 (ook via WhatsApp), of stuur een e-mail naar tunnelosseveld@apeldoorn.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Michel Groenendijk 
Projectmanager Tunnel Laan van Osseveld 
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