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Nieuwsbrief 24 november 2014 

Van de bestuurstafel 
In de afgelopen week werd het besprokene tijdens het najaarsoverleg geëvalueerd en werden 
-waar dat mogelijk of noodzakelijk was- acties ondernomen. Overleg is gevoerd met de leiding 
van De Vier Dorpen (Annelies Janssen), Stimenz (Hélène Mook), IrisZorg (Focco de Graaf) 
over een mogelijk extra steunpunt in Beekbergen (dit naast het infopunt voor sociaal maat-
schappelijke vragen in De Hoge Weye). Voor de dorpsraad namen Jamone Wagner en Pieter 
de Mos deel aan het gesprek. Het gewenste kader van informatievoorziening en ondersteuning 
is in hoofdlijnen wel bekend, de detailuitwerking kan eerst plaatsvinden wanneer de gemeente 
Apeldoorn op 1 januari 2015 de uitgangspunten definitief heeft vastgesteld. 

Commotie over bouwplannen 

Zoals in de nieuwsbrief van vorige week werd vermeld heeft de dorpsraad tijdens het najaars-
overleg met de gemeente vragen gesteld over de trage voortgang van het ‘bouwplan Nieuwe 
Voorweg’. Het blijkt dat woningbouwcorporatie Sprengenland Wonen zich afvraagt of het door 
moet gaan met dit bouwplan omdat de corporatie het een te groot risico begint te vinden. Het 
blijkt dat de vereniging BWiBL (Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren) al vanaf de zomer 
met de corporatie hierover spreekt, maar dat er alleen maar meer vragen zijn ontstaan. De 
mededeling dat de corporatie mogelijk wil stoppen met het project komt voor de vereniging 
BWiBL en de dorpsraad als een koude douche; temeer omdat er dit voorjaar met de gemeente-
raadsverkiezingen juist nieuwe onderhandelingen geweest zijn om het project vlot te trekken. 
Alle partijen zouden er uit zijn, alleen de contracten moesten nog worden getekend. Dat laatste 
liet op zich wachten en nu komt de corporatie met hetzelfde argument opnieuw terug en wil dus 
mogelijk zelfs stoppen. De dorpsraad vindt dat een kwalijke zaak en ook onwenselijk. De 
vereniging BWiBL -die opgericht is vanuit de dorpsraad- is inmiddels al 9 jaar bezig om hun 
plannen te verwezenlijken. En de vraag naar betaalbare woningen blijft keer op keer terug 
komen. Of het in het verleden nu was bij het opstellen van de dorpsvisie of recent bij het vast 
stellen van de toekomstagenda voor de dorpen; keer op keer komt het punt terug dat het van 
wezenlijk belang is voor onze dorpen dat er betaalbare woningen zijn. Bovendien kaart de 
vereniging BWiBL terecht aan dat wanneer het bij dit project niet lukt om betaalbaar te bouwen, 
het maar de vraag is of het elders wel gaat lukken. 
 
Wat mee speelt is dat er ook over gesproken wordt dat ‘project Ruitersmolen’ 19 december 
2014 door de gemeente ter inzage wordt gelegd. Wie afgelopen dagen over de Ruitersmolen-
weg gekomen is, kan zien dat daar op dit moment grondonderzoek gedaan wordt. Dat zou een 
jaar geleden al aan de Nieuwe Voorweg worden uitgevoerd, maar heeft nog steeds niet plaats-
gevonden. ‘Project Ruitersmolen’ lijkt het ‘bouwplan Nieuwe Voorweg’ voorbij te streven. Op 
zichzelf gezien is de dorpsraad blij met het project Ruitersmolen en hebben we dat plan altijd 
toegejuicht! Zowel de gemeente als Sprengenland Wonen zien ‘project Ruitersmolen’ en ‘bouw-
plan Nieuwe Voorweg’ als twee separate projecten, maar er is natuurlijk wel degelijk een link. 
Beide projecten zitten namelijk in de planning van de gemeente en in het verleden is altijd aan-
gegeven dat ‘bouwplan Nieuwe Voorweg’ eerst zou gaan. Nu ziet het er naar uit dat ‘project 
Ruitersmolen’ voorgetrokken wordt. 
 
De vereniging Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren heeft het er niet bij laten zitten en 
heeft vragen gesteld. Hoewel toegezegd is dat de vereniging BWiBL ook bij ‘project Ruiters-
molen’ mee kan doen, wordt dat project anders ingestoken. De vereniging heeft zelfs voor-
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gesteld om met beide projecten gelijk de markt op te gaan, maar het is maar de vraag of dat 
gaat gebeuren. De dorpsraad houdt de ontwikkelingen goed in de gaten en zal dinsdagavond 
tijdens een vergadering van het algemeen bestuur bezien of de dorpsraad ondersteuning kan 
bieden voor het al zo lang lopende project in Lieren. 

In en om de dorpen 

Bruidsmiddag bij de Stamtafel 

Het waren mooie, spannende en ontroerende verhalen. Ze riepen bij veel van de aanwezigen 
ook een stuk emotie op. 
Wat was er aan de hand op donderdag 20 november 2014 in de grote zaal van de Hoge Weye? 
Gezamenlijk hadden de vaste bezoekers van de Stamtafel (een wekelijks terugkerende bijeen-
komst van bewoners -senioren- van Beekbergen en Lieren) besloten om tijdens de bijeenkomst 
op 20 november aan de hand van trouwfoto’s herinneringen op te halen en aan de andere deel-
nemers over die belangrijke stap in hun leven te vertellen en gevoelens te delen. 
Om het vertellen nog wat extra aan te moedigen was er een “bruid en bruidegom” die in vol 
ornaat de bijeenkomst een extra cachet gaven. De bruid zag er prachtig uit in een witte trouw-
japon en de bruidegom had in plaats van een hogehoed een Garibaldihoed (bolhoed). 
Nogmaals mooie verhalen, goed om met de trouwfoto als vertrekpunt je verhaal kwijt te kunnen 
dat zo diep in je leeft en waarover vaak niet wordt gepraat. Juist het delen van die diep 
gewortelde gevoelens geeft ruimte. De bezoekers waren zeer enthousiast over deze middag. 
“Bruid en bruidegom” (Hélène Mook en Jan Hogeweij) kregen een zeer verdiend applaus voor 
hun bijdrage aan deze middag. Dat applaus was er ook voor de vaste groep organisatoren van 
de Stamtafel. En natuurlijk was er een bruidstaart! 

 

Praise Night 

Op zaterdag 29 november 2014 treden Gerard Troost en de Praiseband Kefas op in de 
Boerderij. De Praiseband Kefas uit Apeldoorn speelt in jeugddiensten, bruiloftsdiensten en 
tijdens conferenties en festivals. Kefas speelt en zingt, zo staat er op de website, populaire 
aanbiddingsmuziek uit de bundel Opwekking en nummers van Hillsong. 
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Gegevens: 
Waar : De Boerderij, Tullekensmolenweg 22A Beekbergen 
Wanneer : Zaterdag 29 november 2014 
Aanvang : De deur is open vanaf 19.30 uur, optreden begint om 20.00 uur 
Entree : Gratis 

Jubileumuitvoering Hosanna 

Op zaterdag 22 november 2014 gaf, ter gelegenheid van haar 95 jarig bestaan, de Christelijk 
Gemengde Zangvereniging Hosanna een concert in de Hervormde Kerk in Beekbergen. Het 
bestuur van de dorpsraad feliciteert hen met dit prachtige jubileum en met het concert dat in een 
goed bezette kerk werd gegeven. De leden van Hosanna hebben wederom blijk gegeven over 
voldoende stemvolume te beschikken om een mooie uitvoering te geven. Neemt niet weg dat 
dringend behoefte is aan verjonging respectievelijk uitbreiding van met name voor de tenoren 
en bassen. Zowel de vocale als de instrumentale solisten vulden het programma mooi in en 
gaven een aparte (ontroerende) klankkleur aan dit concert.  

Gemeentenieuws 

PMA 20 november 2014 

Tijdens de Politieke Markt Apeldoorn van 20 november 2014 werd door de fractievertegenwoor-
digers de nota Preventie- en Handhavingsplan Alcohol (artikel 43A van de drank- en horecawet) 
besproken. 
Centraal in de nota staan de doelen die de gemeente wil bereiken om alcohol gebruik (misbruik) 
onder jongeren tegen te gaan. 
De in de nota genoemde doelen zijn: 

- voorkomen gezondheidsschade bij jongeren 
- voorkomen van verstoring van de openbare orde door alcoholgebruik 
- bijdragen aan het verminderen van administratie lasten voor horecaondernemers  
- voorkomen van oneerlijke mededinging door para-commerciële ten opzichte van 

commerciële horeca 
In de nota wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de taak en verantwoordelijkheid van de 
partijen die een rol spelen in dit proces van terugdringen van alcoholmisbruik door jongeren. 
Zo worden genoemd de ouders (die als eerste verantwoordelijk zijn voor het gedrag van hun 
kinderen), maar ook scholen en verenigingen die zowel preventief als correctief kunnen bij-
dragen aan een vermindering van het alcoholgebruik door jongeren. 
In de nota wordt de onderstaande tabel weergegeven: 
 

Actie Alcoholverstrekker 

Geen alcohol tijdens jeugdwedstrijden Sportverenigingen 

Creëren van aparte jeugdhonken Sportverenigingen 

Werken met polsbandjes Organisatoren van evenementen 

Vrijwilligersinstructie (verantwoord alcohol 
schenken) 

Verenigingen 

Verplichte training voor personeel Supermarkten en verkooppunten van 
alcoholische dranken 

ID scans Supermarkten en verkooppunten van 
alcoholische dranken 

Stellen van huisregels Allen 

Certificering via mysteryshopping Supermarkten en verkooppunten van 
alcoholische dranken 

Training voor personeel Horeca 

Deurbeleid, jeugd onder de 18 jaar niet 
toelaten 

Horeca 
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Veel aandacht wordt besteed aan het uitvoeren van toezicht op de vastgelegde en overeen-
gekomen gedragsregels. Steeds weer blijkt dat men wegen weet om de regels te ontduiken. 
Denk daarbij aan drankkoeriers en de “zuipketen”. 
Toch blijkt uit het in 2013 door Bureau Nuchter uitgevoerde Mysteryshopping dat met name in 
de horeca, de supermarkten en de slijterijen respectievelijk 36%, 55% en 73% verbetering is 
opgetreden ten opzichte van eenzelfde onderzoek in 2011. 
 
Tot slot wordt in de nota aandacht besteed aan de oneerlijke mededinging (sportkantines -die in 
het mysteryshoppingonderzoek slechts 15% verbetering te zien gaven- in concurrentie met 
horeca). 
Geruime tijd geleden werd in een Nieuwsbrief daar ook al aandacht aan gegeven. Als voorbeeld 
werd toen gebruikt: 
De voorzitter van de voetbalvereniging is 25 jaar getrouwd en nodigt familie en vrienden uit om 
dat in de kantine van de voetbalvereniging te komen vieren. Volgens de regels die de gemeente 
met de horeca -in het kader van oneerlijke mededinging is overeengekomen- mag er dan omdat 
er geen oorzakelijk verband is tussen de sportvereniging en het feest geen alcohol worden 
geschonken. De penningmeester van de voetbalvereniging beheert tot ieders tevredenheid 
25 jaar de financiën van de vereniging. Ter gelegenheid daarvan wordt er een feestelijke bijeen-
komst gehouden in de kantine van de vereniging. Dan mag er, omdat er wel een oorzakelijk 
verband bestaat, wel alcohol worden geschonken (mits er natuurlijk een vergunning is). 
Het handhaven, het nog verder verbeteren en het vaststellen zal nog heel wat voeten in de 
aarde hebben, maar -zo stelt de nota- het is het waard. 

Extra koopavonden 

Op vrijdag 28 november en dinsdag 2 december van 18.00 tot 21.00 uur is een aantal winkels in 
de Dorpstraat geopend en kunt u uw Sinterklaas inkopen doen. Op vrijdag 28 november speelt 
een Pietenorkest. 

Inspraak wijziging van de Winkeltijdenverordening 2011 

De gemeenteraad gaat binnenkort een besluit nemen over een wijziging van Winkeltijden-
verordening. U kunt tot en met 17 december 2014 schriftelijk uw mening geven over deze 
wijziging. 
 
Op 5 juni 2014 is het initiatiefvoorstel ‘Openingstijden Winkels’ aan de orde geweest in de 
gemeenteraad. De raadsfracties van D66, VVD, PVDA, Leefbaar Apeldoorn en Groen Links 
hebben aangegeven begin 2015 een gewijzigde Winkeltijdenverordening van kracht te willen 
laten zijn. 
 
Doel van de wijziging is om de regelgeving te laten aansluiten bij het veranderende koopgedrag 
van de consument en recht te doen aan de economische concurrentiepositie van de onder-
nemers in de gemeente Apeldoorn. Winkeliers kunnen zelf en/of onderling bepalen of zij op zon- 
en feestdagen open willen gaan. Hiermee wordt ruimte gegeven aan ondernemerschap en het 
voorzieningenniveau voor onze inwoners. Het past daarnaast in het beleid van deregulering en 
de “Andere Overheid”. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met belangen van 
partijen die principiële kanttekeningen hebben bij koopzondagen. 
 
De wijziging van de Winkeltijdenverordening 2011 omvat inhoudelijk twee wijzigingen: winkels 
mogen op alle zon- en feestdagen open van 12.00 uur tot 18.00 uur, met uitzondering van 
eerste Paasdag, eerste Pinksterdag, eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag (artikel 6).  
Voor winkels op kampeerterreinen, campings en andere recreatieparken en- terreinen, en 
winkels in alle omliggende dorpen is de eindtijd 22.00 uur.  
Aan artikel 5 “Ontheffingen” wordt in het tweede lid collectieve lokale (feestelijkheden) 
toegevoegd als het gaat om mogelijkheden om ontheffing aan te vragen voor de in artikel 2 van 
de wet genoemde verboden voor wat betreft zon- en feestdagen. 
 
Het concept van de gewijzigde Winkeltijdenverordening vindt u op 
www.apeldoorn.nl/gemeenteraad (dossier winkeltijden). Hij ligt gedurende vier weken na de 
datum van deze bekendmaking ter inzage bij de receptie in het stadhuis, Marktplein 1. 
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Iedereen kan over het voorstel tot wijziging van de Winkeltijdenverordening gedurende deze 
termijn een zienswijze indienen. Dit kan schriftelijk aan de raad (Raadsgriffie, Ondersteuning), 
Postbus 9033 ES Apeldoorn, per e-mail otgriffie@apeldoorn.nl.  
 
Na de inspraakperiode wordt een definitief raadsvoorstel inclusief zienswijzennota opgesteld. 
De raad behandelt en besluit uiteindelijk over het definitieve voorstel en betrekt de zienswijzen-
nota daarbij. 
 
Het bestuur van de dorpsraad heeft in een eerder stadium (september 2014) besloten geen 
gebruik te maken van de inspraak mogelijkheid. De motivering voor dit standpunt was dat de 
dorpsraad dit primair een zaak van de ondernemers (Bemivo) en bijvoorbeeld de kerken 
(zondagsrust) vindt. Het bestuur van de dorpsraad heeft indertijd ook aangegeven dat op dit 
moment al in de periode april tot en met oktober op basis van de aanduiding ”toeristengebied” 
de winkels in Beekbergen en Lieren op zondag open mogen zijn, maar dat daar geen gebruik 
van wordt gemaakt. Dat door de bevolking van het dorp -naar verwachting- verschillend wordt 
gedacht over winkelopenstelling op zondag is eveneens een argument voor het bestuur om de 
inspraakmogelijkheid daar te leggen. 

Omgevingsvergunningen 

Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot 
omgevingsvergunningen over de periode 30 oktober tot en met 12 november 2014 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 aan-
gegeven of de stukken ter inzage liggen en of er bezwaar kan worden gemaakt. 
 

Locatie Omschrijving Code 

Kuiltjesweg 1A Wijziging op reeds eerder verleende bouwvergunning 
(3 november) 

1 

Kaapbergweg 45 Kappen van 12 eiken, 9 berken, 5 dennen en 2 beuken 
(6 november) 

1 

Klein Paradijs 36 Plaatsen van een bijgebouw (7 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). 
 
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 
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In het Apeldoorns Stadsblad van 19 november 2014 is door de gemeente Apeldoorn informatie 
verstrekt over: 

- vreugdevuur tijdens de jaarwisseling (www.apeldoorn.nl/vreugdevuur) 
- voorlichtingsbijeenkomsten over de Wmo 
- veranderingen in de voorziening huishoudelijke hulp 

Agenda Raadsvergadering donderdag 27 november 2014, aanvang 19.00 uur 

Tijd Omschrijving 

 Het Rode Hert 

19.00 – 19.45 uur Presentatie Dienstverlening 

 De Moriaen 

19.00 – 19.45 uur Stimuleringsregeling woningvoorraad 

 De Rode Leeuw 

19.00 – 19.45 uur Overlast Teuge 

 Raadzaal 

20.00 – 22.00 uur 1 Vaststellen Raadsagenda 

2 Vragenuurtje 

3 Actualiteitsvragen 

4 Controleprotocol 2014 

5 Vaststelling bestemmingsplan Venkelstraat 24 en 30 

6 Vaststelling bestemmingsplan Sophiaplein 1 

7 Aanvraag vaststelling bestemmingsplan voor perceel naast Het Drie 9 

8 Begrotingswijziging 2014 (TuRap) 

9 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 

10 Sociaal vangnet 

11 Zienswijze conceptbegroting 2015 Leerplein 055   

22.00 uur  Sluiting met drankje in Burgerzaal 

 

Varia 

 

Geldt ook voor fietswrakken ! 

http://www.apeldoorn.nl/vreugdevuur
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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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