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Nieuwsbrief 17 november 2014 

Van de voorzitter 

Het zal velen niet zijn ontgaan dat vanaf het aantreden van de 5 leden van het bestuur in april 
van dit jaar regelmatig gezocht is naar versterking. Maar nu kunnen we de uitdrukking 
gebruiken die de laatste tijd vaak wordt gehoord: "het heeft even geduurd, maar dan hèb je ook 
wat!". Sinds enige tijd is het bestuur uitgebreid met 2 personen. 
 
Als eerste noem ik Lucia Albers. Zij is geboren en getogen in Beekbergen. Ouderen onder ons 
herinneren zich vast nog wel haar vader, die vroeger huisarts in ons dorp was. Een poosje 
geleden trok zij in het huis van haar moeder aan de Hietveldweg. Zij is gespecialiseerd op het 
gebied van diverse landschapstypen, parkaanleg en tuinstijlen. Namens de dorpsraad zal zij 
zitting nemen in een commissie van de gemeente Apeldoorn die verantwoordelijk is voor de 
subsidieregeling voor de aanleg van landschapselementen in het buitengebied. Hierbij kunnen 
particulieren subsidie krijgen voor bijvoorbeeld de aanleg van een houtsingel, een boomgaard, 
een poel, enz. 
 
Het tweede nieuwe bestuurslid is Johan Boerema. Hij is sinds een aantal jaren woonachtig in 
Beekbergen. Hij is goed ingevoerd in de structuur van de gemeente Apeldoorn, aangezien hij 
langdurig werkzaam is geweest in functies van personeel en organisatie. Iemand die de weg 
weet bij de gemeente is uiteraard ook een welkome aanwinst. Zijn bijzondere aandachtsgebied 
zal het project "Beekbergsebroek" zijn. 
 
Formeel kunnen nieuwe bestuursleden pas toetreden na goedkeuring van de ledenvergadering 
in april volgend jaar, maar ze zijn vooruitlopend daarop maar vast gestart met hun werkzaam-
heden. Wij heten beide nieuwe leden van harte welkom en wensen hun veel succes bij het uit-
oefenen van hun nieuwe functie. 

 
Joop van der Meer 

Van de bestuurstafel 

Opvang vluchtelingen in Apeldoorn 

De dorps- en wijkraden en partijen die in Apeldoorn actief zijn op het gebied van onder andere 
recreatie, waren door de burgemeester van Apeldoorn uitgenodigd voor een brainstormbijeen-
komst over bovengenoemd onderwerp. In de uitnodiging stond: “Voor de opvang van vluchte-
lingen in Nederland worden er momenteel door tal van Nederlandse gemeenten oplossingen 
gezocht en het college vindt dat wij (Apeldoorn) als een van de grootste gemeenten in het land 
niet achter kunnen blijven. Jaarlijks herdenken wij het terugwinnen van de vrijheid, na jaren van 
bezetting. Wij koesteren de veteranen die een bijdrage leverden aan het bevrijden van 
Apeldoorn. Wij zijn nog steeds dankbaar voor de hulp die kwam van andere landen. Op onze 
beurt kunnen wij, nu wij in vrede en vrijheid leven, onze verantwoordelijkheid nemen door het 
opvangen van vluchtelingen”. Daarmee was het kader van de informatie en discussie vast-
gelegd. 
De leiding van de bijeenkomst was in handen van de heer Wattel van de gemeente Apeldoorn. 
De heer Berends onderstreepte in zijn welkomstwoord nogmaals de overwegingen die ten 
grondslag liggen aan de bijeenkomst. Naast wat daarover in de uitnodigingsbrief staat, werd 
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ook genoemd de opvang in september 1944 van 50.000 evacuees uit Arnhem in met name de 
zuidelijke dorpen. Genoemd werd ook de recente onthulling van het Exodus monument aan de 
Arnhemseweg. Apeldoorn heeft in het verleden verantwoordelijkheid genomen en zou dat ook 
nu weer moeten doen. Het gaat deze keer om grote groepen mensen die vanuit oorlogs-
gebieden vluchten of zijn verdreven en die opvang en veiligheid nodig hebben. Het werd niet zo 
expliciet genoemd maar het past in de context van de inleiding, het gaat om "naakten kleden, 
hongerenden voeden en vreemdelingen herbergen", Woorden aan het begin van het boek van 
Wim Kroon "Evacué in Apeldoorn". 
Het was de heer Slinkert van COA die informatie verstrekte over instroomcijfers (500 tot 600 per 
week); de huidige bezetting (oktober 2014, 24.274 personen) en de procedure die wordt 
gevolgd. 
De centrale opvang is in Ter Apel (6 dagen), daarna naar een opvanglocatie (maximaal 
12 weken) en aan het eind van die periode naar een AZC of afwijzing. 
Door de heer Slinkert worden de regels die in een AZC gelden en de locatiecriteria die voor een 
AZC van toepassing zijn. Het gaat om de regels ten aanzien van: 

- zelfwerkzaamheid 
- het volgen van cursussen, onder andere Nederlandse taal 
- gezondheidszorg 
- meldplicht 

Voor de locatie gelden ook een aantal criteria: 
- een goed overzichtelijk terrein (veiligheidsaspect) 
- openbaar vervoer op redelijke afstand 
- winkels eveneens op een redelijke afstand 
- een ontvangstgebouw 

De heer Slinkert besluit zijn inleiding met de mededeling dat de ervaring heeft geleerd dat een 
AZC minimaal 600 opvangplaatsen moet hebben wil het "rendabel" zijn. 
Mevr. Van Laar (projectmanager bij de gemeente Apeldoorn) gaf inzicht in het proces van 
besluitvorming locatie keuze. 
De stappen zijn: 

- inventariseren opties van locatie(s) 
- vastleggen criteria voor locatie 
- beoordelen locatie aan de hand van de criteria 
- vaststellen kansrijke locatie 
- haalbaarheidsonderzoek door COA 
- besluitvorming definitieve locatie 

Naar verwachting zal er nog voor d Kerst een 2e bijeenkomst met de dorps- en wijkraden 
worden georganiseerd. 
Aansluitend en aannemende dat het verder kan worden uitgewerkt zal: 

- een bestuursovereenkomst worden opgesteld 
- zorgt COA voor de vereiste vergunningaanvragen 
- wordt de locatie geschikt gemaakt 
- komst van de vluchtelingen 

Tijdens de aansluitende discussie werd door de aanwezigen aandacht gevraagd voor: 
- onderschat de impact op de omgeving niet 
- een strikt beleid voor wat betreft instroom en uitstroom (terugkeer) 
- de maximale spankracht die in alle redelijkheid van een dorpsgemeenschap kan en mag 

worden gevraagd. Namens de dorpsraad Beekbergen en Lieren is daar nadrukkelijk 
aandacht voor gevraagd. Aangegeven werd dat op een bevolking van 5000 inwoners er 
1000 bewoners/cliënten van instellingen zijn in Beekbergen en daarmee de spankracht 
is bereikt. 

In de uitnodigingsbrief stond de zin “Wij (de gemeente) dienen praktisch en voortvarend te 
handelen en op zoek te gaan naar locaties die op de een of andere manier geschikt zijn of te 
maken zijn. Die locaties hebben we nog niet concreet benoemd, wel zijn er intussen tal van 
ideeën binnengekomen over mogelijke opties”. Deze passage in de brief was voor aanwezigen 
aanleiding om te vragen om nadere uitleg. Die kon nog niet worden gegeven. 
De dorpsraad zal het proces van besluitvorming nauwlettend volgen. 
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Najaarsoverleg 

Op 13 november jl. was er het jaarlijkse gesprek tussen gemeente Apeldoorn en bestuur van de 
dorpsraad. Dit gesprek staat bekend als "het najaarsoverleg". Dat betekent niet dat er 
gedurende het jaar geen overleg plaats vindt tussen gemeente en dorpsraad. Wanneer daar 
aanleiding voor is vindt dit zeker plaats, maar het is goed om tenminste een keer per jaar eens 
wat formeler met elkaar aan tafel te zitten. Namens de gemeente waren aanwezig Steven 
Gerritsen (stadsdeelmanager voor de dorpen en het buitengebied) en Sjoerd de Boer (wijk-
beheerder dorpen en buitengebied). Voor de dorpsraad namen aan het gesprek deel:  
Gerrit Stufken, Gert Wilbrink, Jamone Wagner, Lucia Albers, Johan Boerema en Pieter de Mos. 
Joop van der Meer kon niet bij het gesprek aanwezig zijn. 
Wat kwam er aan de orde? Een aantal vragen/opmerkingen van het bestuur van de dorpsraad, 
maar ook een aantal door bewoners van de dorpen ingebrachte gespreksonderwerpen. Aller-
eerst kwam het onderwerp “bouwplan Nieuwe Voorweg” aan de orde. De werkgroep BWiBL 
(Betaalbaar Wonen in Beekbergen Lieren) -onder leiding van Gerrit Stufken- heeft helaas 
moeten vaststellen dat, ondanks toezeggingen en gewekte verwachtingen, er toch hindernissen 
zijn opgeworpen die tot gevolg hebben dat het project steeds opnieuw wordt vertraagd. De 
afspraken met Sprengenland Wonen moeilijk zijn te effectueren en dat het angstige vermoeden 
bestaat dat de vertraging een diepere achtergrond heeft dan naar buiten toe wordt gecommuni-
ceerd. Door Steven Gerritsen wordt toegezegd het onderwerp in ieder geval met wethouder 
Stukker en met Sprengenland Wonen te bespreken. 
Een punt waar al eerder aandacht voor werd gevraagd betreft het ontbreken van een goede 
invulling van de beheerdersfunctie van de Hoge Weye. Algemeen wordt onderkend dat dit een 
negatief effect heeft op het gebruik van de Hoge Weye. Door de gemeente wordt aangegeven 
dat zij “op afstand staat” en dat het primair de taak en verantwoordelijkheid van Accres is om de 
functie van het dorpscentrum goed in te vullen. Vervolgens worden een aantal gevaarlijke of 
hinderlijke verkeerssituaties besproken.  
Zoals: 

- Street print Engelanderholt (werd reeds eerder door de gemeente aangegeven dat voor 
het vervangen van de Street print (geen geld beschikbaar is) 

- ontbreken van voetpad op de Van Schaffelaarweg bij aansluiting op de Dorpstraat  
(is technisch moeilijk te realiseren en wordt algemeen niet als erg gevaarlijk ervaren) 

- slecht wegdek fietspad vanaf Engelanderweg naar Ugchelen (een deel is verbeterd; zal 
nader overleg en schouwing moeten plaatsvinden) 

- afrastering en beplanting rond de bergingen achter voormalige Rabobank en achter 
schoolplein (gemeente streeft er naar om voor het eind van het jaar dit te realiseren. 
Daarmee wil men tegen gaan dat de ruimte achter de bergingen als "toilet" wordt 
gebruikt, zoals thans het geval is) 

- geopperd wordt in het centrum van het dorp een urilift te plaatsen. Worden geen 
concrete afspraken over gemaakt. Plaats en beheer kan moeilijk zijn. 

- Op een aantal plaatsen in het dorp worden auto’s hinderlijk geparkeerd. (dit zal met de 
dorpsagent Theo Simmelink worden besproken. Het betreft onder ander de toerit tot het 
parkeerterrein achter AH) 

- de ontvangen berichten van enkele inwoners met betrekking tot ervaren overlast ten 
gevolge van bedrijfsuitoefening waarvan betwijfeld wordt of dat past binnen het 
geldende bestemmingsplan ( de gemeente heeft dit al in behandeling genomen) 

- de gevaarlijke verkeerssituatie op de Berg en Dalweg en de toename van -zoals de 
buurtcommissie Zomeroord dat noemt- wegpiraterij in Zomeroord (beide onderwerpen 
zijn bekend bij de dorpsagent Theo Simmelink en zullen door Steven Gerritsen ook ter 
kennis worden gebracht aan de afdeling verkeer van de gemeente) 

- nieuwe aanplant in Freule Hartsenplantsoen (de gemeente is daarmee gestart) 
Aan het eind van het gesprek werd vastgesteld dat een aantal onderwerpen nader overleg 
vereisen, maar dat het goed was het gesprek te hebben. 
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In en om de dorpen 

Inbraakpreventie 

Op maandag 24 november 2014 wordt er in de Hoge Weye door de politie Apeldoorn een 
informatiebijeenkomst georganiseerd met betrekking tot "inbraakpreventie". Het gaat daarbij om 
preventie, herkennen van verdachte situaties, app-groepen en dergelijke activiteiten. 
Preventie en alertheid zijn de beste wapens om inbraak en diefstal te voorkomen. Erg belangrijk 
dus om kennis te nemen van de vaak voor de hand liggende mogelijkheden op dat gebied. 
Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom en staat de koffie en thee voor u klaar. De bijeen-
komst zelf begint om 19.30 uur en zal tot ca. 21.00 uur duren. 
Er wordt op uw aanwezigheid gerekend en neem gerust iemand mee. 

Hij komt, hij komt ……… 

Dat zongen jong en oud zaterdagmiddag 15 november jl. op en rond het station Beekbergen. 
En hij kwam. 
Oki en Toedel (doki was verhinderd) zagen kans om de stemming er goed in te krijgen en te 
houden. Om een paar minuten over half twee riep burgemeester Berends dat hij de stoomtrein 
zag. Het startsein om nog harder en enthousiaster te gaan zingen om maar boven het getoeter 
van de locomotief uit te komen en zo Sinterklaas te laten horen dat er echt op hem gerekend 
werd. Op de perrons van de VSM, bij de overweg en op de Zwarte Bergweg stond het werkelijk 
zwart van de mensen. Nadat de stoomtrein was gestopt en de stationschef het sein veilig had 
gegeven, klommen de burgemeester, de voorzitter van Bemivo en de secretaris van de 
dorpsraad op de platte goederenwagon en verwelkomden de Sint en zijn Pieten. De Pieten 
zagen er allemaal keurig uit en er waren dit jaar nieuwe Pieten met Sinterklaas meegekomen. 
De Sint had zich een nieuw habijt laten aanmeten en dat zag er ook keurig uit. De heer Berends 
vertelde dat hij blij was dat de Sint ook dit jaar tijd had kunnen vrijmaken om Beekbergen en 
Lieren met een bezoek te vereren. Na nog een welkomstlied (begeleid door een deel van het 
harmonie orkest Prinses Juliana, werd aan de rondrit door Lieren en Beekbergen begonnen. De 
Sint op zijn vertrouwde schimmel en de voorzitter van Bemivo en de secretaris van de dorps-
raad in een open auto en daarachter PJB in een huifkar. In de straten van Lieren (Zwarte 
Bergweg, Tullekensmolenweg, Molenvaart, Voskuilen, Molenakker en Lierderstraat) en in 
Beekbergen (Dorpstraat, Kerkweg, Libellestraat naar de Hoge Weye) stonden veel mensen aan 
de kant van de weg om een glimp van de stoet op te vangen. 
In een overvolle zaal in de Hoge Weye was er voor de kinderen onder leiding van Oki en Toedel 
een feestelijk programma. De Sint reikte de prijzen uit aan de winnaars van de Bemivo-
kleurwedstrijd. Na nog een afscheidslied ging jong en oud weer huiswaarts. Beekbergen en 
Lieren (Bemivo) kunnen terugzien op een geslaagd Sinterklaasfeest. 
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Cadeaumarkt Zonnehuis 

Op woensdag 26 november a.s. is er in Het Zonnehuis Beekbergen een gezellige cadeautjes-
markt. Tussen 10.00 en 16.00 uur kunt u aan Dorpstraat 49 in Beekbergen terecht voor een 
leuke collectie betaalbare cadeautjes en leuke prijsjes winnen. Ook de innerlijke mens wordt 
natuurlijk niet vergeten. De Stichting Vrienden van het Zonnehuis bakt poffertjes. Er is dus 
genoeg te doen en een bezoek is zeker de moeite waard. U bent van harte uitgenodigd. 

Winterfair 2014 

Op zaterdag 29 november 2014 wordt op Het Oude Veen 19-21 in Oosterhuizen een Winterfair 
georganiseerd. 
De specifieke sfeer wordt verkregen door duizenden lichtjes, vuurkorven en 80 kramen met 
winter- en kunstartikelen. 
The Christmas Singers en het Oosterhuizensdialectkoor treden op en dragen bij aan de sfeer. 
De Winterfair is van 12.00 tot 19.00 uur, aansluitend tot ca. 21.00 uur een gezellig winterfeest 
met après ski DJ. 
Ook voor de kinderen is er genoeg te doen. Zo kunnen zij cupcakes maken, broodjes bakken 
boven een houtvuur en kunnen zij geschminkt worden. 
De toegang tot de fair is gratis; parkeren kost 2 euro. 
Voor meer informatie zie de website www.winterfairoosterhuizen.nl 

Open huis in winterse sfeer 

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 november a.s. worden in Marrys Bloemen- en kruidenhuis; 
Engeland 25, 7361 CS te Beekbergen lezingen gegeven “groenten in het verleden, onkruid in 
het heden en de ondersteunende waarde van de wilde natuur in de hedendaagse voeding”. 
Ook krijgt u informatie over de droogoven. 
Op beide dagen is er om 12.30 uur (aanmelden verplicht) de mogelijkheid om een lunch te 
gebruiken. (kosten 5 euro). 
De toegang is gratis en de tuin is open van 10.00 tot 17.00 uur. 
Voor meer informatie zie de website www. Marrys.nl 

Gemeentenieuws 

Omgevingsvergunningen 

Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot 
omgevingsvergunningen over de periode 30 oktober tot en met 5 november 2014 en die betrek-
king hebben op locaties in Beekbergen en Lieren. 
Achter elk adres staat een cijfer dat verwijst naar de toelichting. In de toelichting wordt aan-
gegeven of de stukken ter inzage liggen en of er bezwaar kan worden gemaakt. 
 

Locatie Omschrijving Code 

Arnhemseweg 461 Het kappen van twee berken en een lariks (3 november) 1 

Lierderstraat 1A Kappen van twee beuken (3 november) 1 

 

Verklaring codes 

Code 1 Ingekomen aanvragen 

Het betreft kennisgeving van een ingekomen aanvraag waarvoor geen ontwerp-besluit nood-
zakelijk is. De aanvraag ligt niet ter inzage en kan dus ook niet worden ingezien. 
 
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). 
 

http://www.winterfairoosterhuizen.nl/
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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 

 

Kennisgeving incidentele festiviteit 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een kennisgeving ingevolge artikel 4.1.3 
van de APV hebben ontvangen van: 
 

Bedrijf Adres Datum festiviteit 

De Capricorn Dorpstraat 9, Beekbergen 24 december 2014 

 
Door het indienen van bovenstaande geldt een aantal geluids- en of lichtvoorschriften op grond 
van het Activiteitenbesluit (Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) tijdens de 
festiviteit niet. 
 
Debat ‘Burgerkracht in de zorg’ 

Dinsdag 18 November 2014 
19.00 uur – 21.15 uur 
Raadzaal stadhuis Apeldoorn, Marktplein 1, Apeldoorn 
 
De Rekenkamercommissie van de Apeldoornse gemeenteraad organiseert op 18 november het 
debat ‘Burgerkracht in de zorg’. De commissie heeft voor dit debat experts op zorggebied uit de 
professionele zorgverlening én Apeldoornse burgers (vrijwilligers, mantelzorgers, etc.) 
uitgenodigd om hun kennis over en ervaringen met de veranderingen in de zorg te delen met 
gemeenteraadsleden, wethouder Paul Blokhuis en andere geïnteresseerden. 
 

Tijdens het debat zullen onder andere de volgende kwesties aan de orde komen: 
- is eigen verantwoordelijkheid van de burgers in de zorg een wensdroom van een kabinet of 

iets waar de burgers zelf achter staan? 
- Wat vraagt een grotere rol van burgers in de zorg van de professionele zorgverleners? 
- Wat kunnen we leren van burgerinitiatieven in de zorg? 
- Hoe kunnen burgers en professionals het beste samenwerken op zorggebied? 
 
Mechelien Burghout en Wim de Vries (Buurtcoöperatie Zuid), Monique Bijlsma (buurtregisseur 
Stimenz), Nico de Boer (auteur van verschillende publicaties over burgerkracht) en meer 
(ervarings-)deskundigen zullen een bijdrage leveren aan deze debatavond. 
 
Tijdens deze bijeenkomst zal de voorzitter van de Rekenkamercommissie ook de uitkomsten 
van een burgerpeiling over de participatiesamenleving presenteren. In deze peiling is aan 
Apeldoorners gevraagd of zij bereid zijn elkaar (meer) te helpen op het gebied van zorg. 
 
Het debat is vrij toegankelijk. U kunt het debat ook live volgen via internet-tv op 
www.apeldoorn.nl/gemeenteraad. 
 
 
 

http://www.apeldoorn.nl/gemeenteraad
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Varia 

11 november Sint Maarten in Beekbergen 
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Infopunt Woon Service Groep (WSG) 

- Er is elke donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur inloop (Stamtafel) in de Hoge Weye.  
U kunt hier dan terecht voor een kopje koffie of thee, een praatje en u kunt deelnemen 
aan verschillende activiteiten. 

- Ook is er elke donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur Infopunt.  
U kunt hier terecht met vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en vervoer.  
De infopuntmedewerkers zijn: Rita Stok en Ann Korthuis 

- Op de 2e en 4e donderdag van de maand houdt Sprengenland Wonen van 14.00 tot 
15.00 uur spreekuur in de Hoge Weye. 

 
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 uw leefomstandigheden kunnen veraangenamen, of om welke activiteiten voor u geschikt 
zouden zijn om uw sociaal welzijn te vergroten, of welke mogelijkheden er voor u zijn om deel 
te nemen aan 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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http://www.dorpsraadbeekbergen.nl/



