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Genodigden 

 Wijkraad Apeldoorn Zuid, Bedrijvenkring Apeldoorn, Vereniging Ondernemers 

Schumanpark, Gemeenteraad, bewoners van de Ughelseweg met direct zicht op het 

gebouw 

Aanwezig 

Een twaalftal bewoners, de secretaris van de Wijkraad Apeldoorn Zuid, een 

gemeenteraadslid. 

Vanuit de politie: dhr. Aandewiel, sectorhoofd DROC en dhr. Haagen, projectmanager 

Vanuit gemeente Apeldoorn: dhr. Bijsterbosch 

 

 

 

 

Politie FM Huisvesting is een nieuwbouw aan het ontwikkelen op het leegstaande kavel 

op Europaweg 77. De heer Haagen licht toe aan de aanwezigen dat er samen met de 

gemeente Apeldoorn een zorgvuldig traject is gelopen, omdat de geplande bouw niet de 

minimumgoothoogte uit het bestemmingplan haalt en iets breder wordt. 

 

Deze avond is bedoeld als vroegtijdig moment voor inspraak. De heer Haagen licht het 

Ontwerp toe en de functies die in het gebouw zitten. Tevens wordt de inpassing in het 

landschap en invulling van het kavel behandeld. 

 

Bewoners geven aan het een duidelijk plan te vinden en stellen deze vorm van 

vroegtijdige inspraak op prijs.  

Bewoners vinden het gebouw mooi, maar hebben een tweetal zorgen waar ze graag 

aandacht voor zien. 

1. Bewoners vinden het niet wenselijk dat forensen in de wijk bij de huizen 

parkeren. De heer Bijsterbosch geeft aan dat de gemeente op voldoende 

parkeerplaatsen zal toezien in de procedure.  

De heer Aandewiel vult daarop aan dat  er momenteel gerekend wordt aan de 

parkeerbehoefte en een optimaal gebruik van de parkeerplaats in samenhang 

met voldoende groen. Politie Eenheid Oost Nederland is tevens bezig met een 

mobiliteitsplan met duurzame-mobiliteitsmaatregelen, zoals elektrische fietsen, 

stimuleren gebruik openbaar vervoer. Dat zal er toe bijdragen dat de 

parkeerdruk relatief lager wordt. 

2. Bewoners ervaren op dit moment last van de felle verlichting van het 

eenheidsbureau. Ze willen voorkomen dat die overlast groter wordt. De heer 

Haagen antwoordt dat de verlichting van de huidige parkeerplaats destijds op 

advies van de camerafabrikant een grote illuminatie heeft gekregen; de beelden 

zouden anders niet goed te zien zijn. De techniek is sindsdien voortgeschreden, 

waardoor het nieuwe parkeerterrein anders verlicht wordt. Tevens zegt de heer 

Haagen toe de klacht over het bestaande gebouw met de beheerder van het 

bestaande gebouw op te nemen. 

 

Bewoners geven aan dit moment op prijs te stellen, maar zouden in de toekomst graag 

ook actief op de hoogte blijven. De heer Bijsterbosch geeft aan dat de volgende stap een 

formele procedurestart is, die op de gebruikelijke wijze (lokale media en gemeente-site) 

wordt gepubliceerd. Hetzelfde geldt voor de omgevingsvergunning. 

Bewoners geven aan desondanks graag een brief te ontvangen. De heer Bijsterbosch 

zegt toe dat de gemeente zich daarvoor zal inspannen. 
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Alle aanwezigen worden bedankt voor hun komst. 


