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Beste mevrouw Van Dorth, 
 
Op 7 november heeft u een brief gestuurd naar aanleiding van de plannen in het gebied Veldhuis. 
Op 14 november heeft u naar aanleiding van deze brief nog een uitnodiging gestuurd aan de 
raadsfracties om hier over van gedachten te wisselen. Het is aan de raadsfracties of zij ingaan op deze 
uitnodiging. In deze brief geven wij onze reactie én bieden wij onze excuses aan dat het zo lang heeft 
geduurd. 
 
In uw brief uit u met name uw zorg over de betrokkenheid van de bewoners bij de planontwikkeling. 
Daarbij verwijst u onder andere naar de gang van zaken rond de vaststelling van de Visie Veldhuis en het 
bewoners platform Veldhuis. 
 
Zoals bekend heeft de gemeenteraad meerdere signalen gehad dat de informatie, communicatie en 
participatie rond de gebiedsontwikkeling Veldhuis als onprettig is ervaren. Deze signalen nemen we 
serieus. Mede naar aanleiding van de brieven zijn stappen gezet om de communicatie rond de 
gebiedsontwikkeling Veldhuis te verbeteren. Eind november is een brede bewonersbijeenkomst 
georganiseerd. Ook is meer aandacht om het proces, de stappen en de – wijze van – betrokkenheid van 
bewoners te verhelderen en in een tijdlijn te zetten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de 
participatieladder. Bij het raadplegen van bewoners worden de opmerkingen gewogen in de 
planvoorbereiding en besluitvorming. 
 
De gebiedsontwikkeling Veldhuis is zowel in voorbereiding als realisatie een langdurig proces. Na de 
vaststelling van de Gebiedsvisie Veldhuis wordt nu gewerkt aan de verdere uitwerking in de vorm van 
een Masterplan. De door de buurt ingebrachte en uitgewerkte plannen en tekeningen zullen daarbij 
worden betrokken. Het Masterplan is een stap in het proces van voorbereiding. Daarna zal onder andere 
nog een bestemmingsplan opgesteld worden en worden de bouwplannen nog uitgewerkt. Ook bij deze 
stappen worden de bewoners betrokken. 
 
Het Masterplan is een uitwerking, concretisering en actualisatie van de Visie Veldhuis. In dit proces zijn 
nog verschillende stappen te nemen. Op dit moment wordt het Masterplan afgerond. Daarna wordt het 
concept Masterplan toegelicht aan belanghebbenden en volgt nog een periode waarin een ieder een 
reactie kan geven. Vervolgens volgt de besluitvorming. Voorafgaand aan de besluitvorming wordt het 
Masterplan besproken in de Politieke Markt Apeldoorn (PMA). Ook hier is een mogelijkheid om in te 
spreken. De exacte datum hiervoor is nog niet bekend. U wordt hier te zijner tijd over geïnformeerd. 
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Mocht u aanvullende vragen hebben over Veldhuis, dan kunt u die stellen via veldhuis@apeldoorn.nl of 
contact opnemen met de projectleider Alex Sannes via telefoonnummer 055-580 1794. 
 
 
de gemeenteraad van Apeldoorn,  
 
 
 
S.M. Stam 
Waarnemend raadsgriffier 

A.J.M. Heerts 
Voorzitter 

  
 
 
  
 
 
 


