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Nieuwsbrief 1 december 2014 

Verenigingsnieuws 

Starterswoningen Nieuwe Voorweg 

In de afgelopen week is in de Stentor aandacht gegeven aan de problemen die er (opnieuw) 
zijn opgetreden bij het project “Starterswoningen in Lieren”. Een project van de werkgroep 
BWiBL (Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren); een werkgroep van de dorpsraad. 
BWiBL, een groep enthousiaste jongeren uit Lieren, is nu negen jaar bezig en de onderhande-
lingen en gesprekken met Sprengenland Wonen verlopen steeds stroever en gedane toezeg-
gingen worden keer op keer niet nagekomen. Ook de politiek vindt nu dat de maat vol is en dat 
er nu echt iets moet gebeuren. De fracties van SGP, VVD, Groen Links, Gemeentebelangen, 
PvdA en CDA hebben op 25 november 2014 schriftelijke vragen gesteld aan het college van 
burgemeester en wethouders. Genoemde fracties beginnen hun vragen met de mededeling dat 
zij met grote teleurstelling hebben kennis genomen van de grote problemen rond het project 
“Starterswoningen Lieren”. En vervolgen met “De gemeenteraad heeft in de achterliggende 
jaren verschillende malen unaniem aangegeven achter dit project te staan”. De hoofdrolspelers 
in het project zijn BWiBL en Sprengenland Wonen, maar ook de gemeente is hier van belang en 
dat geldt ook voor het project Ruitersmolenweg. 
Vervolgens geven de fracties aan dat zij een duidelijk en volledig feitenrelaas over wat de 
gemeente heeft gedaan aan de projecten. In de uitwerking van de vragen wordt nader 
aangegeven wat de genoemde fracties onder “volledig feitenrelaas” verstaan en daarmee zicht 
te krijgen op. 

- wat is er tot nu toe gebeurd rond het startersproject Nieuwe Voorweg in Lieren en het 
bestemmingsplan “Ruitersmolenweg”? 

- wat is de huidige stand van zaken? 
- Wat is de visie van de gemeente op de toekomst van beide projecten? 
- Is het college bereid om op korte termijn actie te ondernemen om met alle partijen in 

gezamenlijkheid te zoeken naar een oplossing voor het “startersproject”? 
BWiBL en de dorpsraad wachten -evenals de eerder genoemde fracties- met spanning op de 
antwoorden van het college van B&W. 

Informatiebijeenkomst “Voorkomen is beter dan genezen” 

Een gezegde dat vroeger, heb ik de indruk, vaker werd gebruikt dan tegenwoordig. Toch is het 
een waarheid die best kan worden geplakt op de informatiebijeenkomst van maandag 
24 november 2014. De politie (onze dorpsagent Theo, hoofdagent Jeroen, agent Carmen en 
inspecteur Wim) en de gemeente Apeldoorn (Frenk van het team openbare ruimte) gaven in 
een goed bezette zaal voorlichting over preventieve maatregelen om inbraak te voorkomen. En 
mocht het onverhoopt toch gebeuren, wat moet je dan doen. 
Pieter de Mos (secretaris dorpsraad Beekbergen en Lieren) heette de aanwezigen welkom op 
deze bijeenkomst die werd gefaciliteerd door de gemeente Apeldoorn en de dorpsraad 
Beekbergen en Lieren, en gaf aan dat in de eerste drie maanden van 2014 (de donkere maan-
den) in Beekbergen en Lieren 32 inbraken of pogingen tot inbraak hebben plaatsgevonden. Dat 
is aanzienlijk meer dan in andere wijken en dorpen. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat 
50% van de inbraken op vakantieparken plaatsvond. 
Daarna waren het Jeroen en Carmen die de aanwezigen tips en goede raad gaven om, zoveel 
als mogelijk is, inbraak te voorkomen. Genoemd werden de 10 tips die in de folder “hoe voor-
komt u inbraak in uw woning” staan. Het gaat dan om: 
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- goed hang- en sluitwerk op ramen en deuren 
- doe voor- en achterdeur op het nachtslot 
- zorg voor voldoende openheid rond het huis (inbreker zich niet kan verschuilen) 
- geen klimmateriaal rond het huis laten liggen 
- geen adres aan de sleutelbos (sleutels verloren; makkelijker kan je het een inbreker niet 

maken) 
- leg huissleutel niet op een geheime plek buiten het huis (de bekende bloempot) 
- geld, sieraden en andere waardevolle spullen uit het zicht leggen en opbergen. Het 

formulier om deze goederen te registreren is een handig en nuttig hulpmiddel 
- alarmsysteem schrikt inbrekers af 
- voor langere tijd (een paar dagen) afwezig vraag buren dagelijks de brievenbus te legen 

en laat verlichting op een tijdschakelaar branden. Geef het huis een bewoonde indruk 
(er mag best een kopje op tafel staan) 

-  maak niet via facebook en of voicemail bekend dat u met vakantie bent 
Allemaal voor de hand liggende tips, maar doet u het ook was de vraag van de beide inleiders. 
Ook veel aandacht werd besteed aan het herkennen van verdachte personen en verdacht 
gedrag en wat is dan de meest adequate reactie? In de folder “wat is verdacht gedrag” staat 
een aantal praktische tips. Daarbij gaat het om gegevens als: lengte (groot; klein), postuur (dik; 
dun), soort kleding, eventueel tas of rugzak, eventueel vervoermiddel (kenteken, type auto of 
fiets).  
Tijdens de discussie kwam een aantal ervaringsverhalen aan de orde. Daarbij ging het om de 
impact die een inbraak of diefstal heeft. Maar ook de vraag, wat moet, mag je wel en wat moet 
je beslist niet doen wanneer je een inbreker op heterdaad betrapt. Mag er geweld worden 
gebruikt en wie bepaalt wat proportioneel en disproportioneel is. Daarop is niet een algemeen 
antwoord te geven. Hangt van de situatie en eventuele dreiging af. Maar zo stellen Jeroen en 
Carmen, neem geen overmatig risico. 
Frenk, preventie adviseur bij de gemeente Apeldoorn gaf een aantal zeer aansprekende voor-
beelden van inbraken en het voorkomen daarvan. Er is een duidelijk onderscheid in werkwijze 
van de gelegenheidsinbreker en de professional. Beiden hebben ze gemeen dat ze niet van 
licht houden, snel kunnen en willen werken (obstakels als extra sloten en grendels doen vaak 
besluiten om het ergens anders te gaan proberen), Als tips werden genoemd: maak gebruik van 
de app van www.stopheling.nl en installeer track&trace software op de mobiele telefoon, de 
computer en de laptop zodat, mochten deze gestolen worden, makkelijker kunnen worden 
opgespoord.  
Al met al een zeer informatieve avond, goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen te 
stellen en helder te krijgen dat niet alles kan worden voorkomen maar er wel veel kan worden 
gedaan om het de inbreker zo moeilijk mogelijk en onaantrekkelijk mogelijk te maken. 
Na deze avond nog vragen? Iedere donderdagavond van 19.00 – 20.00 uur is de dorpsagent 
aanwezig in de politiepost aan de Van Schaffelaarweg (naast de brandweerkazerne). Daar kunt 
u ook de folders die tijdens de informatieavond beschikbaar waren verkrijgen. 
 
NB. John Tanasale bedankt voor het verzorgen van de koffie. 

   

Woonagenda 2014 - 2018 

Tijdens de bijeenkomst van het dorpenplatform (namens de dorpsraad Beekbergen en Lieren 
was Pieter de Mos aanwezig) op 25 november 2014 werd door de gemeente Apeldoorn een 
toelichting gegeven op de Woonagenda 2014 – 2018. 

http://www.stopheling.nl/
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Een document waarin wordt beschreven de wijze waarop (en dat is de hoofdopdracht) inhoud 
wordt gegeven aan de bewaking van de volkshuisvestingsbasis. 

- voldoende en betaalbare woonkwaliteit voor de primaire doelgroep en de onderkant van 
de middengroep 

- voldoende en betaalbare woonkwaliteit voor zorgkwetsbaren 
- voortzetting van het sociale woonbeleid voor bijzondere doelgroepen 

In de woonnota wordt uiteraard uitvoerig aandacht besteed aan de verwachte demografische 
ontwikkeling en de daaraan gekoppelde woningbehoefte in Apeldoorn als geheel als ook meer 
in detail voor de wijken en dorpen. De woonnota gaat uit van een (zeer) bescheiden groei in de 
planperiode. Maar dat, mede gelet op gezinsgrootte en verandering in samenlevingsvormen, 
binnen een afzienbare termijn van uitbreidingsvraag naar vervangingsvraag zal moeten worden 
overgegaan. De dorpen, onze dorpen, vormen daarop geen uitzondering. Wat lag er ten grond-
slag aan de woonnota? In de woonnota wordt verwezen naar en gebruikgemaakt van de infor-
matie die is opgenomen in “De toekomstagenda voor de dorpen”. Een document dat twee jaar 
geleden door de dorpen is opgesteld en waaraan de dorpsraad heeft meegewerkt. 
Waar refereert de Woonnota aan: 

- de leefbaarheid in de dorpen wordt door de bewoners positief gewaardeerd 
- bestaande voorzieningen zien de dorpsbewoners in toenemende mate afbrokkelen 
- wens om een halt toe te roepen aan toenemende verkeersoverlast 
- scheppen van mogelijkheden voor kleine bedrijvigheid 

 
Onderstaand de tekst (integraal) zoals die in de nota is opgenomen voor Beekbergen en Lieren. 
In Beekbergen staan diverse locaties in de programmering. De locatie Bergbeek is reeds 
gerealiseerd. De locaties Nieuwe Canada (grotendeels gereed), Spelderholt en Ruitersmolen 
(ca. 140 woningen) zullen verder tot ontwikkeling worden gebracht. De overige locaties zijn om 
diverse redenen vervallen. In totaal wordt gerekend met de toevoeging van ca. 180 woningen. 
 
Lieren kent een drietal locaties: De Nieuwe Voorweg, herstructurering de coöperatie en 
Veldbrugweg / Nieuwe Voorweg. Deze locaties zullen in de programmering worden opgeno-
men. De locatie Lierdererf is in verband met hindercirkels moeizaam tot ontwikkeling te brengen 
en programmatisch niet noodzakelijk. Dit plan van 40 woningen wordt niet meer in de program-
mering opgenomen. In totaal wordt gerekend met de toevoeging van circa 80 woningen. 
De woningmarkt in Beekbergen is niet sterk, maar lijkt zich redelijk staande te houden. De 
nieuwe planvoorraad is niet overmatig groot. De vraag ligt in het goedkopere segment. Binnen 
het redelijke is nog ruimte voor een enkel nieuw initiatief.  
De dorpsraad van Beekbergen signaleert dat de verkoop van huurwoningen door de corporatie 
ongunstig is voor de voorraad goedkope woningen in het dorp, terwijl de vraag naar dit soort 
woningen groter wordt. Starters kunnen steeds moeilijker een woning kopen en de vraag wordt 
groter door het proces van extramuralisering in de zorg. De dorpsraad pleit er voor om de huur-
woningen te behouden voor starters. Volgens de schatting van de dorpsraad gaat het om 5 tot 
15 woningen per jaar. 
Tot zover de tekst in de woonnota over Beekbergen en Lieren. 
 
De structuurvisie geeft de richting aan maar zo staat in de nota is “terughoudendheid van 
marktpartijen om, gelet de demografische ontwikkeling, grootschalige projecten te starten 
begrijpelijk. Dat zij naar verwachting, leiden tot particulier opdrachtgeverschap. De gemeente 
moet daarbij in staat zijn om flexibel in te spelen op een niet goed te voorspellen vraag. De 
dorpsraad en BWiBL houdt de gemeente aan die opdracht. 

Gebiedsschouw bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan buitengebied 
Beekbergen en Loenen 

Op donderdagmiddag 27 november 2014 hebben Gert Wilbrink, Lucia Albers en Pieter de Mos 
namens de dorpsraad Beekbergen en Lieren deelgenomen aan de, door de gemeente 
Apeldoorn georganiseerde gebiedsschouw bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan buiten-
gebied Beekbergen en Loenen. Door Michel van Unen en Wim Boerefijn (beiden van de 
gemeente Apeldoorn) werd een korte inleiding gehouden over het waarom en hoe van deze 
bijeenkomst. Iedere tien jaar moet het bestemmingsplan worden geactualiseerd. Het onder-
havige bestemmingsplan is voor het laatst vastgesteld in 2007. Actualisatie moet dus uiterlijk in 
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2017 hebben plaatsgevonden. De gemeente heeft echter redenen om reeds nu dat actualisatie-
proces te starten. Daartoe heeft zij de vertegenwoordigers van de dorpsraden Beekbergen-
Lieren, Oosterhuizen en Loenen en buurtcommissies en individuele burgers uitgenodigd voor 
bovengenoemde gebiedsschouw. 
In het bestemmingsplan krijgt het gebied een, zo staat in de uitnodiging, een actuele planolo-
gische regeling waarbij de inbreng van de bewoners en beschermers van het betreffende 
gebied van essentieel belang zijn. Een aantal deelnemers had van de mogelijkheid gebruik 
gemaakt om aan de hand van foto’s aan te geven wat voor hen belangrijke en karakteristieke 
plekken zijn. Tijdens de rondrit door het plangebied werd op een aantal plaatsen gestopt en 
werd het specifieke van die plek nader toegelicht. Daarbij kon het gaan om voorbeelden van 
verrommeling of om cultuurhistorische aspecten. Wat is passend in het landschap en waar 
zouden vraagtekens moeten worden gezet bij de gekozen invulling van het landschap. Aan de 
deelnemers was gevraagd om tijdens de busrit na te denken over de vragen: 

- is er sprake van verrommeling en wat vindt u daarvan? 
- wat vindt u van de gebouwen in het gebied? 
- welke kwaliteiten heeft het landschap en waarom is dat een kwaliteit? 
- waar zou volgens u de nadruk op moeten liggen bij de handhaving ruimtelijke 

regelgeving? 
- welke aandachtspunten ziet u nog meer voor het bestemmingsplan en het 

beeldkwaliteitsplan? 
Met de gebiedsschouw wil de gemeente informatie over het gebied ophalen en dat is -zowel 
tijdens de busrit als daarna- goed gelukt. Het is aan de gemeente deze informatie te verwerken 
en daarna weer in overleg te gaan met de doelgroep. 

Herplant verplichting? 

Langs de Hansengraaf staan wilgen die in een zodanige slechte staat zijn dat kap noodzakelijk 
is. Deze bomen geven een karakteristiek beeld aan de toegang tot het dorp en zijn passend in 
het landschap. Aanwonenden hebben bij de gemeente aangedrongen om na de kap over te 
gaan tot herplant. Gemeente heeft laten weten daartoe geen mogelijkheden te zien omdat de 
berm ter plaatse niet voldoende breed is(volgens opgave wordt een bermbreedte van vier meter 
aangehouden). De dorpsraad is door aanwonende gevraagd het verzoek tot herplant te onder-
steunen. 
De dorpsraad heeft de situatie in onderzoek genomen en zal aanwonende -voor zij moet ver-
schijnen voor de bezwarencommissie van de gemeente- antwoord geven op de gestelde vragen 
en -indien nodig- van advies voorzien. 

In en om de dorpen 

De Schuur gaat even dicht 

Zaterdagmiddag 13 december 2014 sluit De Schuur tot donderdagmiddag 5 februari 2015. Dan 
bent u weer van harte welkom in De Schuur, Molenvaart 5 in Lieren. De opbrengst van de 
verkoop van aangeleverde spullen is bestemd voor onderhoud van de PKN kerk in Lieren en 
kleinschalige projecten. 

Gemeentenieuws 

Apeldoorn denkt na over toekomst sociaal loket 

De gemeente Apeldoorn denkt na over de toekomst van de gemeentelijke sociale loketten: het 
Wmo-loket; het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het Werkplein Activerium. In 2015 
kunnen de inwoners met hun vragen bij deze drie bestaande loketten terecht. In de toekomst 
kan het zijn dat het Wmo-loket naar de stadsdelen gaat, dichterbij de bewoners. De gemeente-
raad wil hierover volgend jaar beslissen, als er ervaring is opgedaan met de nieuwe taken die 
de gemeente per januari 2015 krijgt. 

Apeldoorn digitaal 

Tijdens de Politieke Markt van donderdag 27 november 2014 werd in de vergaderzaal Het Rode 
Hert door de heer Stoop en mevrouw Heinz een presentatie verzorgd over de veranderingen 
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(modernisering) in de dienstverlening van de gemeente Apeldoorn. Het totaal aantal diensten 
van de gemeente Apeldoorn (van geboorte aangifte tot overlijdensakte; van bouwvergunning tot 
aanvraag voor sloop) bedraagt 250. Voor al deze diensten moet de burger naar de balie (met 
beperkte openstellingstijden) in het stadhuis. Rijk en gemeente vinden dat niet meer van deze 
tijd. Door het Rijk (de minister van Binnenlandse Zaken0 is daarom -in overleg met de Vereni-
ging Nederlandse Gemeenten- bepaald dat in 2017 de diensten digitaal toegankelijk en lever-
baar moeten zijn. Dus vanaf dat moment kan de burger 7 dagen per week, 24 uur per dag van 
de diensten van de gemeente gebruik maken. Tijdens de presentatie werd aangegeven dat er 
altijd een aantal diensten zal blijven die zich niet lenen voor de digitaliseringsslag. Van de 250 
diensten is op dit moment van circa 50% de ombouw naar digitaal gestart of reeds gereed. 

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 

Bovengenoemde nota werd besproken tijdens de raadsvergadering van donderdag 27 novem-
ber 2014. Een aantal raadsfracties had aan de portefeuillehouder, burgemeester Berends (bij 
dit deel van de vergadering was mevr. Donswijk voorzitter), vragen en opmerkingen met betrek-
king tot de, in hun ogen, matige ambities voor de komende twee jaar. Ook waren er vragen wat 
er nu uiteindelijk wel en niet mag in sportkantines op het gebied van schenken van alcohol. 
Langdurig werd gedebatteerd over de in de nota genoemde leeftijdsgrenzen. Uiteindelijk ging, 
met in achtneming van de inpassing in de nota van de aangenomen moties, de raad unaniem 
akkoord met de nota. Dat betekent dat sportkantines en verenigingsgebouwen gebonden zijn 
aan de in de nota “Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014” vastgelegde voorwaarden en 
dat handhaving conform deze voorwaarden zal plaatsvinden. In de Nieuwsbrief van 24 novem-
ber 2014 werd meer informatie vermeld over de inhoud van de nota “Preventie- en hand-
havingsplan alcohol 2014”. Genoemd werden de doelen van de nota, de taak en verantwoorde-
lijkheid van de partijen (ouders, (sport-)verenigingen, horeca en overheid)die een rol spelen in 
het traject waarover genoemde nota gaat. Ook werd in de Nieuwsbrief van 24 november 2014 
een voorbeeld gegeven van wat wel en wat niet mag volgens de overeengekomen regels. Daar-
bij gaat het om voor de horeca oneerlijke mededinging door sportkantines en verenigings-
gebouwen. 
De nota “Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014” is te raadplegen op de website van de 
gemeente Apeldoorn. 

Omgevingsvergunningen 

Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot 
omgevingsvergunningen over de periode 13 tot en met 19 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 

Hogelandseweg 7 Kappen van een conifeer en een Amerikaanse eik  
(13 november 2014) 

2 

Holleweg (achter nr. 30) Oprichten van een woning (19 november 2014) 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 
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). 

http://www.apeldoorn.nl/


 
 

 6 

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 

Archeologische Beleidskaart 2014 

Van 27 november 2014 tot en met 24 december 2014 ligt het concept van de beleidsnotitie 
Planologische Beleidskaart 2014 ter inzage (voor openingstijden van het stadhuis zie elders in 
deze Nieuwsbrief). Tijdens de periode waarin het concept van de beleidsnotitie ter inzage ligt 
kan iedereen hierop een inspraakreactie geven. Dat kan op de volgende manieren: 

- schriftelijk; stuur uw inspraakreactie naar de Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving, Postbus 
9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van “Inspraakreactie over Archeologische 
Beleidskaart 2014”. De inspraakbrief moet ondertekend zijn en tenminste naam, adres 
en woonplaats en zo mogelijk ook telefoonnummer en e-mailadres bevatten 

- mondeling, maak een afspraak met mevrouw M. Parlevliet, telefoon 055 5802115 
Het indienen van een inspraakreactie via e-mail is niet mogelijk. 
 
Het concept van de Archeologische beleidskaart 2014 is ook te raadplegen via 
www.apeldoorn.nl/inzage 

Grondexploitatieovereenkomst 

De gemeente Apeldoorn heeft een grondexploitatieovereenkomst gesloten voor de ruimtelijke 
ontwikkeling van de percelen Arnhemseweg 445 t/m 449 te Beekbergen. De overeenkomst 
betreft de omzetting van de bestemming van twee bedrijfswoningen naar een woonbestemming. 
Met ingang van 27 november 2014 ligt een afschrift van de overeenkomst voor iedereen ter 
inzage in het stadhuis. 
Over deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen worden ingediend. 
Te zijner tijd zal een ontwerp bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Dan is het mogelijk 
om te reageren. 

Vastgesteld bestemmingsplan Kerkeveld (naast nr. 18) 

Vanaf 27 november 2014 ligt gedurende zes weken ter inzage het bij raadsbesluit van 
13 november 2014 vastgestelde bestemmingsplan Kerkeveld naast nr. 18. Tegen het plan zijn 
zienswijzen ingediend. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling geen wijzigingen in het plan 
aangebracht. Daarom kunnen beroep instellen: 

- een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft 
gebracht 

- een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest een 
zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen 

Tot en met 8 januari 2015 kan een beroepsschrift worden ingediend bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. Het instellen van een 
beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om voor-
lopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. 

http://www.apeldoorn.nl/inzage
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Agenda Politieke Markt donderdag 4 december 2014 

Tijd Omschrijving 

 Raadzaal 

19.00 – 20.00 uur Sportagenda 

21.15 – 22.15 uur Kadernota Participatiewet 

 Het Rode Hert 

20.00 – 21.00 uur Financiering omgevingsvergunningen 

21.15 – 22.15 uur Vaststelling Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan De Parken, 
Indische buurt en Beekpark (tweede behandeling) 

 De Rode Leeuw 

19.00 – 20.00 uur Brief overgang huidige cliënten AWBZ naar Wmo 

21.15 – 22.15 uur Cultuurnota spin off 

 
 

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 op dinsdag 2 december niet in de gelegenheid 

om aanwezig te zijn in de Hoge Weye. Op 9 december bent u tussen 10.30 tot 11.45 uur weer 
welkom in de Hoge Weye en kan zij 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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