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Zienswijzennota 

 
behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan 
Koperweg tegenover Westenenkerpark 

 

1  Inleiding 

a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan heeft met ingang van 17 januari 2019 
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. 

b. Tegen het ontwerp zijn twee zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn tijdig ontvangen 
en zijn ontvankelijk. 

c. In paragraaf 2 van deze nota is de communicatie met betrokkenen beschreven. 
d. In paragraaf 3 worden de zienswijzen beoordeeld. 

 

2  Communicatie 

Tijdens de informatiebijeenkomst van 14 november 2018 die betrekking had op het plan is het 
aspect dat in de zienswijzen naar voren wordt gebracht uitvoerig aan de orde gekomen. 
Destijds is ook aangegeven wat het gemeentelijke standpunt hierin was. Om deze reden is er 
naar aanleiding van de zienswijzen geen nader contact geweest met reclamanten.  

3 Zienswijzen 

De volgende zienswijzen zijn ontvangen. 

 

3.1  (…..) 
 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 6 februari 2019. 

 

Inhoud van de zienswijze 

a. Reclamant is het niet eens met de ontsluitingsweg van de parkeerplaats voor de nieuwe 
woningen. De bewoners zullen te ver moeten omrijden om achter hun huis te komen. 
Hierdoor zullen zij de auto voor hun huis aan de Koperweg neerzetten is de verwachting. 
Daardoor zal een onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie ontstaan. Ons advies is om een 
ontsluiting te maken aan het begin of het einde van de nieuwe woonblokken aan de 
Koperweg. Reclamant is van mening doordat de ontsluiting nu op de Plutoniumweg 
gerealiseerd wordt, het niet veiliger wordt met alle auto’s voor de schoolgaande kinderen.  
 

Beoordeling 

b. In het kader van de stedenbouwkundige opzet van het plan is er voor gekozen om de 
parkeerplaatsen aan de achterzijde van de woningen te realiseren met een ontsluiting op 
de Plutoniumweg. De reden voor de keuze van parkeren aan de achterzijde is dat de 
locatie is gelegen binnen het beschermde stadsgezicht Metaalbuurt. Door het realiseren 
van voldoende (conform de gemeentelijke parkeernormen) parkeerplaatsen aan de 
achterzijde wordt het parkeren op de Koperweg ontmoedigd. Hierdoor vindt er 
stedenbouwkundig een goede overgang plaats tussen de te realiseren bebouwing en het 
Westenenkerpark.. Bij de inrichting van deze parkeerplaatsen achter de woningen en de 
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ontsluiting hiervan is aangesloten bij de richtlijnen die gelden voor het inrichten van een 
verblijfsgebied. Erkend wordt dat het mogelijk is dat de bewoners van de nieuwe woningen 
aan de Koperweg hun auto gaan parkeren voor hun woning. Met de voorgestelde 
oplossingen van reclamant wordt dit echter ook niet voorkomen.   
De Koperweg wordt ter plaatste van het plangebied ook heringericht. Hoewel deze 
herinrichting op basis van het geldende bestemmingsplan gewoon mogelijk is en feitelijk 
niets met het voorliggende bestemmingsplan te maken heeft, is het in het kader van de 
verkeersveiligheid toch van belang dit onder de aandacht te brengen. Bij de herinrichting 
blijft de breedte van het wegprofiel weliswaar gelijk maar wordt er aanvullend een 
verkeersdrempel toegevoegd. Aan de zijde van het Westenenkerpark wordt een haag 
aangeplant waardoor parkeren aan die zijde wordt ontmoedigd. Er kan niet voorkomen 
worden dat aan de voorzijde van de woningen geparkeerd zal gaan worden. Vanuit het 
oogpunt van verkeersveiligheid is dit echter geen probleem omdat de geparkeerde auto’s 
juist een snelheidsremmend effect hebben.  

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen.  

3.2  (…..) 
 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 27 februari 2019.  

 

Inhoud van de zienswijze 

a. Wij zijn het niet eens met de route die het verkeer moet maken naar het nieuwe deel van 
de wijk. Op deze manier moet iedereen flink omrijden door de wijk. Dit maakt het drukker 
en onveiliger. Er worden dan ook andere mogelijkheden voorgesteld om de nieuwe wijk te 
ontsluiten.  

b. Belangrijk voor de wijk is dat de sociale huurwoningen goed verzorgd blijven zodat de wijk 
netjes en verzorgd blijft. Verderop aan de Koperweg zijn hier ook al problemen mee. De 
sociale huurwoningen geven overlast en zijn niet goed verzorgd waar de koopwoningen 
last van hebben. Laten we er dan ook samen voor werken om dit mooie project tot een 
fijne, verzorgde en veilige wijk te maken.  

 

Beoordeling 

a. Zie hiervoor de beoordeling van de vorige zienswijze.  
b. Allereerst wordt de opmerking van reclamant gewaardeerd dat opgemerkt wordt dat het 

voorliggende project een mooi project betreft. Met dit project vindt de laatste afronding van 
de wijk plaats. Hetgeen echter in de zienswijze gesteld wordt met betrekking tot het goed 
verzorgen van de sociale huurwoningen is niet iets dat betrekking heeft op het 
voorliggende bestemmingsplan. Het goed verzorgen van de woningen is een aspect dat 
speelt tussen de verhuurder en huurder en niet wat in een bestemmingsplan geregeld 
wordt. De gemeente Apeldoorn speelt hierbij geen rol en is hier geen partij in. Richting de 
initiatiefnemer (in deze de verhuurder) zijn de zorgen van reclamant geuit. Door 
initiatiefnemer is aangegeven dat zij de zorgen serieus nemen en hierop zullen letten. 
Indien er sprake is van aspecten die betrekking hebben op openbare orde & veiligheid kan 
er wel een rol voor de gemeente Apeldoorn weggelegd zijn. Ook hierbij speelt het 
voorliggende bestemmingsplan geen rol.  

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. 
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