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Nieuwsbrief 8 december 2014 

Van de bestuurstafel 

Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren 

Bericht van de vereniging Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren (BWiBL). 
De vereniging BWiBL (een zelfstandige werkgroep van de dorpsraad) heeft de afgelopen week 
diverse gesprekken gevoerd met partijen die betrokken zijn bij het project “Starterswoningen in 
Lieren”. 
BWiBL heeft -achter de schermen- de afgelopen maanden gewerkt aan een oplossing voor een 
voortslepende stagnatie. Nu die strijd publiekelijk is geworden, krijgt BWiBL veel reacties en 
steun. Velen vragen zich af waarom dit project maar niet van de grond komt. BWiBL is blij dat 
de politiek die vraag nu ook schriftelijk heeft gesteld aan het college van B&W. Blijkbaar was er 
publiciteit en politieke aandacht nodig om het project weer in beweging te krijgen. 
BWiBL stelt vast dat externe deskundigen realistische doorrekeningen hebben gemaakt en dat 
het realiseren van starterswoningen voor 150.000 euro haalbaar moet zijn. De verklaring -dat 
het voor dit bedrag kan- zit in het gegeven dat er geen winstoogmerk is en dat de grond relatief 
goedkoop beschikbaar wordt gesteld. BWiBL heeft zelfs het streven naar een bedrag van 
140.000 euro te gaan, maar dat is nog niet doorgerekend. Met dit gegeven (koopsom) kan 
BWiBL zich niet voorstellen dat er geen interesse is, want de crisis gaat Beekbergen en Lieren 
echt niet voorbij. 
BWiBL heeft donderdag 11 december 2014 een besloten ledenvergadering. Er zijn acties in 
voorbereiding waarover BWiBL op korte termijn zal berichten. Geïnteresseerden kunnen altijd 
informeren bij de voorzitter van BWiBL, Gerrit Stufken (06-23147260). 
Zodra er nadere informatie over het project is zal daarvan melding worden gemaakt in de 
Nieuwsbrief. Waar mogelijk probeert de dorpsraad BWiBL te ondersteunen. 

Integraal veiligheidsplan Apeldoorn (IVA) 

Objectief (de cijfermatige onderbouwing) en subjectief (de door de inwoners ervaren onveilig-
heid); beiden worden weergegeven en toegelicht in de nota “Integraal veiligheidsplan 
Apeldoorn” dat de dorpsraad onlangs ontving van de gemeente. 
Wij kregen deze nota omdat wij in een eerder stadium hadden gereageerd op het concept van 
zowel het IVA 2015-2018 als ook op het uitvoeringsplan 2015. 
Op basis van gesprekken en schriftelijke reacties van onder andere de dorpsraad en partners 
die in het veiligheidsdomein werkzaam zijn, heeft de gemeenteraad op 3 juli 2014 gekozen voor 
een vijftal veiligheidsthema’s voor de periode 2015-2018 en die worden in de nu ontvangen 
nota nader uitgewerkt. 
De benoemde vijf veiligheidsthema’s zijn: 

- sociale kwaliteit; overlast in de woonomgeving 
- objectieve veiligheid; met name huiselijk geweld, woninginbraken, (woning)overvallen) 

en straatroof 
- jeugdcriminaliteit; loverboys en jeugdprostitutie (preventie en repressie) 
- georganiseerde criminaliteit, met name aanpak hennepteelt, mensenhandel en outlaw 

motorcycle gangs 
- veilig toerisme 

Voor elk van deze vijf veiligheidsthema’s is door de gemeente een expertgroep opgericht 
bestaande uit zowel interne als externe deskundigen. Om structuur en eenheid in de rapportage 
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over de thema’s te realiseren moest per thema antwoord worden gegeven op een viertal 
vragen: 

- wat moet er worden opgelost / bereikt? (probleem / ambitie) 
- wat streven we na, welk resultaat moet het opleveren? (doel) 
- de goede zoekruimte; waar moet de oplossing aan voldoen? (criteria) 
- wat is de oplossing? 

In het IVA staat heel nadrukkelijk dat het niet betekent dat aan de niet in het IVA genoemde 
thema’s geen aandacht zal worden besteed. 
Tot zover aanleiding, keuze en processtructuur. 
In het hoofdstuk “Apeldoorn als veilige stad, wordt Apeldoorn vergeleken met Nijmegen, 
Arnhem, Zwolle en Hengelo. 
Uit de in het IVA opgenomen tabellen blijkt dat, zowel in de objectieve veiligheid (het feitelijke 
niveau van overlast en criminaliteit) en subjectieve veiligheid (de veiligheidsgevoelens van 
personen) Apeldoorn goed scoort in relatie tot de genoemde controle gemeenten. Uit de histo-
grammen blijkt dat alleen Zwolle beter scoort. 
Om een indruk te krijgen van de score van Apeldoorn (en dan gaat het over stad plus dorpen) 
ten opzichte van gemeenten met 70.000 inwoners of meer geven onderstaande tabellen voor 
objectieve en subjectieve veiligheid een goed beeld. 
 

 Apeldoorn 70.000 + 

Slachtoffers van een of meer geweldsdelicten     2,80%     2,90% 

Slachtoffers van een of meer vermogensdelicten   11,70%    17,10%  

Slachtoffers van een of meer vandalismedelicten     5,90%     8,50% 

Totaal aantal slachtoffers van een of meer delicten   16,40%   23,80% 

 
De veiligheidsmonitor 2013 geeft aan dat: 

 Apeldoorn 70.000 + 

 % wel eens % wel eens 

Onveiligheidsgevoelens in de buurt     20,90%     24,10% 

Onveiligheidsgevoelens in het algemeen     39,10%     41,70% 

 
Doel is dat Apeldoorn een veilige woonplaats blijft voor alle groepen van de bevolking. Dat kan 
de gemeente niet alleen, daar is ook de burger (de samenleving) verantwoordelijk voor. De 
aanpak, de maatregelen zullen per wijk en dorp verschillen, maar het doel is de gemeenschap-
pelijke constante. Op basis van een inventarisatie van de problemen die er in Apeldoorn zijn 
(worden ervaren) is een analyse gemaakt van “wat gebeurd er wanneer we niets doen (niet 
wordt ingegrepen) en dan verschijnt er een beeld waar je niet vrolijk van wordt. Meer ontsporen 
van mensen, de leefomgeving wordt in toenemende mate aangetast, een toename van de 
woonoverlast, agressie naar medewerkers in de publieke sector zal toenemen. 
Alle reden dus om nu in te grijpen. In de nota wordt ook huiselijk geweld en loverboys 
besproken. Hoe erg is het, hoe scoort Apeldoorn ten opzichte van andere gemeenten. Uit de 
overzichten blijkt dat Apeldoorn gunstig afsteekt bij de andere (eerder genoemde) gemeenten, 
maar waakzaamheid is geboden en inspanningen moeten worden er voor zorgen dat Apeldoorn 
op dit punt nog leefbaarder en veiliger wordt. Beslist geen reden om op basis van de huidige 
cijfers en vergelijking “achterover te leunen”. 
In het uitvoeringsplan 2015 wordt meer in detail aangegeven op welke wijze gestelde doelen 
(zoals door de gemeenteraad bepaald) kunnen worden bereikt. Een veelheid aan onderwerpen 
(vele pagina’s) worden benoemd. Van signaleren en bespreekbaar maken van specifieke 
overlastproblemen in de woonomgeving tot woninginbraken en van verbeteren van de veiligheid 
rond recreatieparken. Voor elk onderwerp is aangegeven wat er aan gedaan wordt en welke 
extra inzet er in 2015 is gepland. Tevens wordt per item aangegeven wie verantwoordelijk is 
voor “actie”. 
Een goed leesbaar en onderbouwd document dat een stevige basis is voor de uitwerking in de 
praktijk. 
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In de inleiding van het “Uitvoeringsplan 2015”, wordt beschreven op welke wijze monitoring van 
de veiligheidssituatie, de centrale doelstelling en de doelstellingen per thema wordt aangewend 
om de koersvastheid te meten. 
 
Toch nog maar even een koppeling naar de bijeenkomst op 24 november 2014 waar de politie 
en de gemeente nadrukkelijk hebben gewezen op maatregelen om woninginbraken zoveel 
mogelijk te voorkomen.(zie Nieuwsbrief van 1 december 2014) 
 
In de Nieuwsbrief van 15 december a.s. zal de reactie van het bestuur op het Integraal 
Veiligheidsplan Apeldoorn worden opgenomen. 

Ontwikkelingen project Beekbergsebroek 

In juli 2014 heeft de gemeente Apeldoorn onder andere aan de dorpsraad Beekbergen-Lieren 
gevraagd zich uit te spreken over de door de gemeente voorgenomen ontwikkeling van het 
gebied Beekbergsebroek. Voorstel dat de gemeente aan de dorpsraad heeft voorgelegd ging uit 
van een door vijf participanten opgesteld ontwikkelprogramma voor het gebied.  
De participanten zijn (zoals reeds in een eerdere Nieuwsbrief werd vermeld): 

- deA; duurzame energieopwekking en de distributie daarvan 
- E-kite; energieopwekking door middel van vliegers 
- E-bike; elektrische crossmotoren 
- Out2play; outdoor activiteiten 
- Wolff Wind; windmolens 

Daarmee is, zo stelt de gemeente, een goede invulling gegeven aan de geformuleerde uit-
gangspunten dat de ontwikkelrichting: duurzame energieopwekking, natuur en recreatie.  
De dorpsraad heeft, gebruikmakend van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen, op 
2 oktober 2014 de gemeente meegedeeld: 

- positief dat de gemeente verdere verpaupering van het gebied Beekbergsebroek wil 
voorkomen 

- windmolens, zeker die met een mast- en wieklengte als in het plan van de vijf participan-
ten is voorzien, niet passen in het landschap Beekbergsebroek 

- windmolens met dergelijke afmetingen in het aangrenzende natuurgebied geluidsover-
last tot gevolg hebben en de fauna zullen verstoren 

- het aangrenzend woongebied eveneens geluidshinder zal ervaren, last krijgt van de 
slagschaduw en van horizonvervuiling 

- infrastructuur (wegen) niet berekend is op toename van gemotoriseerd verkeer 
(gemeente heeft aangegeven niet het plan te hebben de wegstructuur naar het gebied 
aan te passen)  

- de dorpsraad Beekbergen-Lieren heeft voorgesteld het gebied Beekbergsebroek te 
koppelen aan het naast gelegen Beekbergerwoud. Daar zouden dan kleine recreatieve 
elementen worden ingebracht (ecolodges, wandelpaden, natuurexcursies en educatieve 
projecten voor scholen 

Naast de Dorpsraad Beekbergen-Lieren hebben ook de Dorpsraad Oosterhuizen, De Vereni-
ging Klarenbeeks Belang en de wijkraad Zuid-Oost een zienswijze ingediend. Ook zij vroegen 
nadrukkelijk aandacht voor de bezwaren die kleven aan het plaatsen van windmolens. Zeer 
teleurstellend dat de gemeente op alle vier ingediende zienswijzen heeft geantwoord: “deze 
reactie vormt geen aanleiding de ontwikkelrichting te herzien”.  
De Dorpsraad Beekbergen-Lieren zal contact opnemen met de andere indieners van een ziens-
wijze en in overleg met hen zal worden bepaald op welke wijze in januari 2015 tijdens de PMA 
zal worden opgetreden. 

Archeologische beleidskaart 2014 van de gemeente Apeldoorn 

De eerste zin van het voorwoord van de archeologische beleidskaart luidt: “wie graaft zal 
vinden”, maar zomaar de spa in de grond of, erger nog, met de graafmachine aan de gang 
gaan is uit den boze. Deel 1 van de nota gaat over het archeologisch beleid (onderverdeeld in 
de hoofdstukken wettelijk kader; het archeologisch beleid en toelichting op de archeologische 
beleidskaarten). Deel 2 gaat over de archeologische kennis en is onderverdeeld in de hoofd-
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stukken: het archeologisch onderzoek in Apeldoorn; de natuur vormt het landschap en mensen 
maken het landschap. 
Basis voor de wet en regelgeving vormt de kans op het aantreffen van archeologische waarden. 
Daarbij worden de onderstaande vijf categorieën onderscheiden: 

- categorie 1: geen bodemingrepen toegestaan in verband met aanwezige monumentale 
archeologische waarden 

- categorie 2: bij bodemingrepen vanaf 50 m² èn dieper dan 35 cm is een archeologisch 
onderzoek verplicht 

- categorie 3: bij bodemingrepen vanaf 100 m² èn dieper dan 35 cm is een archeologisch 
onderzoek verplicht 

- categorie 4: bij bodemingrepen vanaf 500 m² èn dieper dan 35 cm is een archeologisch 
onderzoek verplicht 

- categorie 5: bij bodemingrepen vanaf 2500 m² èn dieper dan 35 cm is een archeologisch 
onderzoek verplicht 

- categorie 6: alle bodemingrepen zijn mogelijk omdat er geen archeologische waarden 
worden verwacht 

Volgens de in het rapport opgenomen kaarten is het gebied Beekbergen en Lieren hoofdzakelijk 
ingedeeld in categorie 3 (terrein met specifieke archeologische waarden) en een klein deel in 
categorie 2 (terrein met archeologische waarden). 
In de vorige Nieuwsbrief is al aandacht gegeven aan de informatieve waarde van dit rapport. 
 
Het rapport is te lezen op de website van de gemeente Apeldoorn; www,apeldoorn.nl en dan in 
de zoekbalk in toetsen: archeologische beleidskaart 2014. 

In en om de dorpen 

Dit kan en mag niet 

Met enige regelmaat ligt/staat er naast de ondergrondse afvalcontainers op het parkeerterrein 
achter de supermarkt afval dat gelet de afmetingen niet door de containeropening kan. Dat is 
voor u vervelend, maar dan natuurlijk niet gemakshalve naast de container plaatsen en hopen 
dat een ander het opruimt. Laten we met elkaar het dorp schoon en opgeruimd houden. 

   
 

Kerstconcert met samenzang 

Van harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen (PJB) kregen wij onderstaande aankondiging 
met het verzoek daar in de Nieuwsbrief aandacht aan te geven. 
PJB en de christelijke koorvereniging Sonabilé geven op zaterdag 13 december 2014 in de 
Hervormde kerk in Beekbergen en op vrijdag 19 december 2014 in kerk De Hofstad (Hofveld 
Apeldoorn) een concert met samenzang. Leiding: Fred de Vries. In Beekbergen wordt het orgel 
bespeeld door Dirk Out. In Apeldoorn is Evan Bogerd de organist. De aanvang van de kerst-
concerten is 20.00 uur. De toegang is vrij, bij de uitgang is er collecte. 
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Gemeentenieuws 

Veranderingen Huishoudelijke Hulp 

Met ingang van 1 januari 2015 gaat er veel veranderen in de “Huishoudelijke Hulp”. 
Op de website van de gemeente Apeldoorn www.apeldoorn.nl/samen wordt antwoord gegeven 
op de10 meest gestelde vragen. Twee vragen die bij veel mensen leven zijn:Blijft mijn indicatie 
voor huishoudelijke hulp geldig in 2015? En Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor huis-
houdelijke hulp? 
Antwoord op de eerste vraag luidt: aan elke indicatie is een einddatum verbonden. Valt deze 
datum ergens in 2015 dan blijft uw indicatie tot dan geldig. Indicaties met een einddatum na 
2015 stoppen op 31 december 2015. 
De gemeente geeft op de tweede vraag als antwoord: twee maanden voordat uw indicatie 
eindigt, krijgt u een brief. Daarin staat hoe u een afspraak voor een gesprek kunt maken. 
Wanneer u dit gesprek heeft, kan de medewerker direct voor u kijken of u in aanmerking komt 
voor een regeling. Ter voorbereiding op het gesprek graag de huidige indicatie en de laatste 
opgave van het CAK over de eigen bijdrage bij de hand houden. 
Voor iedereen die nu of straks een indicatie voor huishoudelijke hulp heeft geeft de website (zie 
eerder in dit item) een handig hulpmiddel. U kunt ook naar het infopunt WSG of naar het 
spreekuur van de sociaal werker van Stimenz, beide in de Hoge Weye (zie kader in deze 
Nieuwsbrief). 

Omgevingsvergunningen 

Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot 
omgevingsvergunningen over de periode 20 tot en met 26 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 

Kanaal Zuid 244 Kappen van een kastanjeboom (26 november) 2 

Lierdererf (tegenover 46) Maken van een in-/uitrit (26 november) 2 

Lierderstraat 1A Kappen van 2 beuken (26 november) 2 

Veldbrugweg (t.h.v. 50) Kappen van een eik (24 november) 2 

Waterjufferstraat 41 Plaatsen van een in-/uitrit24 november) 2 

Verklaring codes 

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). 

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.apeldoorn.nl/samen
http://www.apeldoorn.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 

 

Politieke Markt Apeldoorn donderdag 11 december 2014 
 
Tijd Omschrijving 

 Raadzaal 

19.00 – 19.30 uur Uitgangspunten van de begroting 2016 van de VNOG 

19.30 – 21.00 uur De Stedendriehoek on tour 

21.00 – 21.15 uur Pauze 

21.15 – 22.15 uur Eerste wijziging APV 2014 

 Het Rode Hert 

19.00 – 20.00 uur Verduurzaming vastgoed 

20.00 – 21.00 uur Evaluatie cameratoezicht 

21.00 – 21.15 uur Pauze 

21.15 – 22.15 uur Beleidslijn verkoop maatschappelijk vastgoed 

 De Rode Leeuw 

19.00 – 20.00 uur Wielerbaan Omnisport Apeldoorn 

21.15 – 22.15 uur Vaststelling bestemmingsplan Salenk 21 en 21 A 

Varia 

Krentenbroodactie Woord en Daad 

Ook nu weer is er de jaarlijkse krentenbroodactie waarvan de opbrengst -evenals vorig jaar- 
gaat naar een voedselproject in Uganda. Een project dat -naast het verbeteren van landbouw-
technieken- zorgt dat er zaaigoed kan worden verstrekt aan de lokale bevolking. 
Bestellingen, tot uiterlijk donderdag 11 december a.s. op geven aan Petra Stufken;  
055 3014104 of mail naar p.stufken@gmail.com 
Besteld kan worden:  

- kerststol (met alles er op en er in) 6,50 euro 
- rozijnenbrood, zonder spijs 5,00 euro 
- suikerbrood 2,50 euro 

Via genoemd telefoonnummer en mailadres is nadere informatie te verkrijgen waar op 
20 december de bestelling kan worden afgehaald of hoe eventueel bezorging kan plaatsvinden. 
 
 
 
 
 

mailto:p.stufken@gmail.com
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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 
wat 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 
 

 

mailto:mailtopost@dorpsraadbeekbergen.nl
mailto:post@dorpsraadbeekbergen.nl
http://www.dorpsraadbeekbergen.nl/

