Nieuwsbrief 10 november 2014
Van de bestuurstafel
Water voor droge tijden
Het bestuur van de dorpsraad was op woensdag 5 november jl. vertegenwoordigd bij het in
bedrijfstellen van het infiltratieven Schalterberg van Vitens.
Verzamelen (parkeren) op het parkeerterrein bij de Loenense waterval en vandaar per huifkar
(vier stuks) naar het infiltratie-ven. Een tocht van ongeveer twintig minuten dwars door het
natuurgebied. Het had wel iets van een schoolreisje. Aangekomen bij het ven was er koffie met
gebak en vervolgens een aantal toespraken. Allereerst was het Jan Bart Hartman (projectmanager van Vitens) die, na een kort welkomstwoord, genodigden uitleg gaf over het project.
Om de drinkwaterwinning Schalterberg te verduurzamen heeft Vitens het initiatief genomen om
via een infiltratieproject het oppervlaktewater vanuit het Apeldoorns kanaal te infiltreren in
(aangelegde) vennen nabij drinkwaterwinning Schalterberg. Vervolgens voerde Lieve Declercq
(directievoorzitter Vitens); Tanja Klip-Martin (dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe); Peter
Salverda (strategisch omgevingsmanager Vitens); Josan Meijers (gedeputeerde Gelderland) en
Jan Gorter (regionaal directeur Oost Natuurmonumenten) het woord. Ze gaven, ieder vanuit het
eigen gezichtspunten korte toelichting op dit unieke project.

Foto's: Annie de Groot
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Gemeenschappelijk in alle toespraken was de goede samenwerking en het begrip voor elkaars
specifieke zienswijze. De feitelijke ingebruikstelling werd gedaan door het verwijderen van een
grote kurk uit het inlaatkanaal. De reuzen kurketrekker werd bediend door de dames Declercq,
Klip en Meijers aan de ene kant en de heren Gorter en Prinsen (wethouder Apeldoorn) aan de
andere kant. Daarna konden de aanwezigen zelf waarnemen dat het water vanuit het
Apeldoorns kanaal het ven instroomde. Daar zal het -wanneer er droge tijden aanbrekenwanneer dat nodig is over enige tijd weer worden opgepompt. Zoals bij een waterleiding bedrijf
mag worden verwacht was er na de in gebruik name van het infiltratieproject een glaasje heerlijk helder water. Dat (gelukkig) snel daarna werd gevolgd door andere drankjes. De terugtocht
naar het parkeerterrein ging weer per huifkar. Een leerzame middag!
En wilt u zelf eens bij het ven gaan kijken? Auto parkeren bij de Loenense waterval en recht
oversteken en dan een mooie wandeling naar het infiltratieproject.

Foto's: Annie de Groot

Woudwegbrug wordt aangepast
Op maandag 10 november 2014 was het wethouder Cziesso die de starthandeling verrichtte in
het kader van de aanpassing/vervanging van een drietal monumentale bruggen over het
Apeldoorns Kanaal. Het gaat om de Woudwegbrug, de Scherpenbergerbrug en de Klabanusbrug.
Na ontvangst en enkele korte toespraken (wethouder Cziesso en de regiomanager van de
fa. Reef) in de Nieuwe Ruysch werd het bord onthuld waarop het project wordt aangekondigd.
Het Apeldoorns Kanaal, gegraven in de periode 1824-1866 (koning Willem I had een belangrijke inbreng in het plan Apeldoorns Kanaal), wordt -zo is het uiteindelijk plan- bevaarbaar
gemaakt.
De bruggen moeten in verband met het type verkeer dat van de bruggen gebruik maakt worden
verbreed en beweegbaar worden gemaakt voor de toekomstige pleziervaart. De dorpsraden
Beekbergen-Lieren, Oosterhuizen, Klarenbeek en Loenen waren bij de starthandeling aanwezig.
Het werk aan de Woudwegbrug zal, tenzij het winterweer werken onmogelijk maakt, tot medio
april 2015 gaan duren. Zoveel mogelijk zal gebruik worden gemaakt van prefab onderdelen.
Bijgevoegde foto’s geven een indruk van de starthandeling.

2

Veranderingen in de zorg
Er is al veel over geschreven in de krant, in de Nieuwsbrief. Er gaat bijna geen dag voorbij of in
de journaaluitzendingen of actualiteitsprogramma’s komt het onderwerp aan de orde. En toch is
er nog veel onduidelijk en heerst er bij velen onzekerheid. Daarom heeft het bestuur van de
dorpsraad, in samenwerking met De Vier Dorpen, Stimenz en de stadsregisseur Zorg een
informatiebijeenkomst in voorbereiding over veranderingen in de zorg. Een bijeenkomst voor
zowel mensen die nu zijn aangewezen op zorg, maar ook de mensen om hen heen (mantelzorgers). Op dit moment worden de agenda’s naast elkaar gelegd (tegenwoordig doen we dat
via datumprikker) om een voor alle de hoofdrolspelers geschikte datum te bepalen.
We houden u op de hoogte.
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In en om de dorpen
Jubileumconcert Chr. Gemengde Zangvereniging Hosanna
Wanneer:
Zaterdag 22 november 2014
Waar:
Dorpskerk Beekbergen
Aanvang:
19.30 uur (kerk open om 19.00 uur)
Toegang:
Vrij (collecte bij de uitgang van de kerk)
Dirigent:
Bart van den Brink
Uitvoerenden:

Chr. Gemengde zangvereniging Hosanna
Carina Bossenbroek (panfluit)
Johanneke Wilbrink (dwarsfluit)
José Mens (fagot)
Roel Praas (piano)
Jan Veltman (bariton)

50+ aan de boerenkool
Op vrijdag 21 november 2014 wordt er in De Vier Dorpen (Loenenseweg 39,Beekbergen) een
Boerenkoolmiddag georganiseerd.
Voor wie
: Alle 50+ inwoners van Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen en Klarenbeek
Wanneer
: Vrijdag 21 november 2014
Hoe laat
: 14.00 uur en zal tot ongeveer 17.30 uur duren
Programma : Ontvangst met koffie en thee
Optreden Muziektheater Apeldoorn
Pauze
Nogmaals optreden Muziektheater Apeldoorn
Bingo (met mooie prijsjes)
Boerenkoolmaaltijd
Kosten
: Er wordt een eigen bijdrage van 10 euro gevraagd
Kaarten
: Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen te koop bij Primera De Damper
(Dorpstraat 54, Beekbergen)
Klarenbeek mevr. I. de Visser, telefoon 055-3011600

Intocht Sinterklaas
Sinterklaas komt ook dit jaar weer
naar Beekbergen en Lieren.
Zaterdag 15 november 2014 komt hij
om 13.30 uur aan op het VSM station
Beekbergen. Daar wordt hij en zijn
gevolg welkom geheten door de
burgemeester van Apeldoorn en een
vertegenwoordiger van de dorpsraad
Beekbergen-Lieren. Geheel volgens
traditie wordt er een rondrit gemaakt
door Lieren en door het centrum van
Beekbergen.
Aankomst 2013
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De route gaat van station Beekbergen via de Zwarte Bergweg, Tullekensmolenweg, Molenvaart,
Voshuizen, Molenakker, Lierderstraat, Dorpstraat, Kerkweg, Libellestraat en Dorpstraat en
eindigt op het plein voor het MFC De Hoge Weije. Daar worden in de grote zaal de winnaars
van de kleurwedstrijden bekend gemaakt en is er een feestelijk programma voor de kinderen.
De kleurplaten zijn uitgedeeld op de scholen en zijn ook bij diverse winkels verkrijgbaar.

Trijntje Gorzeman exposeert haar werk
De in Beekbergen woonachtige Trijntje Gorzeman
exposeert haar schilderijen in het Zonnehuis.
Trijntje is bezigheidstherapeute en kwam in 1972
naar Beekbergen en was door het Rode Kruis
gedetacheerd in Het Zonnehuis. Het gemis van
voldoende vaardigheid en deskundigheid op de
gebieden tekenen en schilderen heeft zij
opgevangen door les te nemen bij onder andere
Elly Bos. Zowel als hobby als in haar beroep als
bezigheidstherapeut probeert zij kennis en
vaardigheid over te brengen op haar cliënten.

Gemeentenieuws
Omgevingsvergunningen
Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot
omgevingsvergunningen over de periode 23 oktober tot en met 29 oktober 2014 2011 en die
betrekking hebben op locaties in Beekbergen en Lieren.
Achter elk adres staat een cijfer dat verwijst naar de toelichting. In de toelichting wordt aangegeven of de stukken ter inzage liggen en of er bezwaar kan worden gemaakt.
Locatie

Omschrijving

Code

Arnhemseweg thv viaduct

Kappen van een Amerikaanse eik (28 oktober)

2

Kanaal Zuid 244

Kappen van een kastanjeboom (23 oktober)

1

Lierdererf t.o. 46

Maken van een in-/uitrit (28 oktober)

1

Wippenpol 4

Uitbreiden van rundveestal/berging (29 oktober)

1

Verklaring codes
Code 1 Ingekomen aanvragen
Het betreft kennisgeving van een ingekomen aanvraag waarvoor geen ontwerp-besluit noodzakelijk is. De aanvraag ligt niet ter inzage en kan dus ook niet worden ingezien.
Code 2 Bezwaar
Het besluit met bijbehorende aanvraag en bijbehorende stukken, zoals (situatie-) tekening ligt
gedurende zes weken ter inzage bij het Omgevingsloket in het stadhuis. Belanghebbenden
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kunnen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken. Een
bezwaarschrift dient binnen zes weken na datum van ter inzage legging gestuurd worden naar
het college van Burgemeester en Wethouders van Apeldoorn, t.a.v. de afdeling Juridische
Zaken en Veiligheid, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Een bezwaarschrift kan ook digitaal
worden ingediend via het formulier op www.apeldoorn.nl (digitaal loket).
Stukken inzien:
Alle ontwerpbesluiten en verleende vergunningen zijn tijdens openingsuren in te zien in het
stadhuis. Wilt u verleende vergunningen tijdens de avondopenstellingen inzien dan wordt
geadviseerd dat vooraf te melden omdat deze stukken in het archief worden opgeborgen en
daar ’s avonds niemand aanwezig is (tel. 14055, tot 15.00 uur).
Openingstijden stadhuis
Zonder afspraak

Met afspraak

Maandag

08.30 – 12.00 uur

08.30 - 16.00 uur

Dinsdag

08.30 – 12.00 uur

08.30 - 16.00 uur
17.30 – 19.30 uur

Woensdag

08.30 – 12.00 uur

08.30 – 16.00 uur

Donderdag

06.30 – 12.00 uur
17.30 – 19.30 uur

08.30 – 16.00 uur
17.30 – 19.30 uur

Vrijdag

08.30 – 12.00 uur

08.30 – 12.30 uur

Raadsvergadering, donderdag 13 november 2014, aanvang 19.00 uur
Tijd

Omschrijving

19.00 uur

1 Vaststellen agenda
2 Vragenuurtje
3 Actualiteitsvragen
4.a Vaststelling bestemmingsplan Govert Flinckstraat
4.b Begrotingswijziging eenmalige koopkracht tegemoetkoming
5 Bestemmingsplan Kerkeveld naast nr. 18, Beekbergen
6 Bestemmingsplan Zuidwestpoort Jachtlaan – Veenweg
7.a Vaststelling MPB 2015 – 2018; raadsvoorstel 122 – 2014
7.b Vaststelling MPB 2015 – 2018; doc. 121 - 2014

Varia
Van de Stichting Contactorgaan Apeldoornse Ouderenorganisaties (cao) ontvingen wij de
onderstaande aankondiging:
Hoe blijft u bij het ouder worden zorgen voor sociale contacten?
Wat kan social media hierin voor u betekenen?
cao organiseert daarover een informatiebijeenkomst.
Wanneer : Donderdag 13 november 2014
Hoe laat : 14.00 – 16.00 uur (zaal open 13.30 uur)
Waar
: Het Kruispunt, Zilverschoon 114, Apeldoorn
Entree
: Gratis
Sprekers : Anja Machielse (universiteit van humanistiek)
Mariska Roelofs (samenwerkende ouderen bonden van Gelderland)
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Nationaal Schoolontbijt bij OBS Beekbergen
Ondanks dat er geen hagelslag bij het ontbijt zat, woensdag 5 november, hebben de leerlingen
van OBS Beekbergen toch heel lekker gegeten tijdens het Nationaal Schoolontbijt. In de zaal
van de Hoge Weije stonden alle tafels gedekt en konden de kinderen gezellig aanschuiven. Ook
de peuters van Trompie met juf Martha aten gezellig met hen mee. Wat fijn dat de oudere
kinderen de jongsten konden helpen met smeren en snijden! Al met al een gezellige en
gezonde start van deze schooldag.
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Freule Hartsenplantsoen op de schop
De gemeente heeft een begin gemaakt met de nieuwe aanplant in het Freule Hartsenplantsoen.
Allereerst werd grond gewisseld (zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd). De piketpaaltjes
geven een redelijk beeld van het gebied waar de nieuwe aanplant zal worden aangebracht.
Kenners hebben ons verzekerd dat, wanneer de planten en struiken in bloei staan, het
plantsoen een aanwinst voor het dorp is. Wij hebben daar vertrouwen in.

Infopunt Woon Service Groep (WSG)
-

-

op donderdagmiddag kan men van 14.00 tot 16.00 uur bij het Infopunt in
de Hoge Weye terecht met vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en vervoer
op de 1e en 3e donderdag van de maand houdt Sprengenland Wonen van 14.00 –
15.00 uur spreekuur in de Hoge Weye
er is elke donderdag inloop (Stamtafel) in de Hoge Weye (men kan er dan terecht voor
een praatje, een kop koffie of thee en men kan deelnemen aan verschillende
activiteiten.
de infopunt medewerkers zijn Rita Stok en Ann Korthuis

Hélène Mook, sociaal werker van Stimenz is iedere dinsdagochtend van 10.30 tot 11.45 uur in
de Hoge Weye aanwezig om u te helpen wanneer u hulp nodig heeft op gebieden die vallen
binnen het sociaal maatschappelijk kader. Of het nu gaat om vragen op het gebied van hulp
die u leefomstandigheden kunnen veraangenamen, of om welke activiteiten voor u geschikt
zouden zijn om uw sociaalwelzijn te vergroten, of welke mogelijkheden er voor u zijn om deel
te nemen vrijwilligerswerk? Loopt u eens binnen, er is vaak meer mogelijk dan u denkt en
Hélène Mook helpt u graag op weg.

Kent u mensen die onze digitale Nieuwsbrief nog niet ontvangen, maar wel betrokken zijn bij
hetgeen in Beekbergen en Lieren gebeurt, laat het ons weten (post@dorpsraadbeekbergen.nl)
en er wordt voor gezorgd dat ze de Nieuwsbrief ontvangen.
Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren
Dorpstraat 30, 7361 AV Beekbergen
Telefoon: 055 - 506 10 10
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl
Internet: www.dorpsraadbeekbergen.nl
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