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Nieuwsbrief 15 december 2014 

Van de bestuurstafel 

Herijking verkeersbeleid 

Op dinsdag 9 december jl. was er in het Stadhuis van Apeldoorn een bijeenkomst over de 
herijking van het verkeersbeleid. Voor deze bijeenkomst waren de dorps- en wijkraden en 
enkele belangengroepen uitgenodigd. De dorpsraden van Beekbergen-Lieren, Uddel, Loenen 
Wenum Wiesel en Klarenbeek waren vertegenwoordigd. Vertrekpunt (aanleiding) was de 
paragraaf Mobiliteit in het Bestuursakkoord “Door!”. 
 

Goede bereikbaarheid is voor Apeldoorn van groot belang. Daaronder verstaan wij een 
verkeersveilige stad met mogelijkheden om te kiezen voor alternatieven van de auto, zoals de 
fiets of het openbaar vervoer. We gaan in gesprek met de samenleving en de gemeenteraad 
om te komen tot een nieuwe visie op deze onderwerpen. Daarbij besteden wij o.a. aandacht 
aan voldoende parkeervoorzieningen, de gratis fietsenstallingen, het verbeteren van de 
doorstroming van de ring, veilige fietsroutes, modernisering van parkeerfaciliteiten, het 
verbeteren van de bereikbaarheid van de binnenstad en de verkeersveiligheid. 

 
In de verkeersvisie 2009 is indertijd vastgelegd welke doelen toen opportuun werden geacht.  
Dan hebben we het over: 

- bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid 
- netwerkstructuur in de afstemming voor vervoer per auto, fiets of OV 
- gedrag in het verkeer en parkeren 

Dan blijkt dat de aandachtsgebieden in het Bestuursakkoord niet echt vernieuwend zijn ten 
opzichte van de verkeersvisie van 2009. 
Vervolgens werd op 9 december door de gemeente toegelicht waarom herijking nu noodzakelijk 
is. Genoemd worden: 

- het Bestuursakkoord 
- andere rol van de overheid (meer faciliteren dan dirigeren) 
- andere structuur van het openbaar vervoer 
- de door de gemeente geformuleerde ambities (comfortabele gezinsstad, veelzijdige 

economie, toeristisch toplandschap) 
- verwachte ontwikkeling van de samenstelling van de bevolking van Apeldoorn in de 

periode 2010-2035 (aantal inwoners zal ongeveer gelijk blijven; leeftijdsgroep 45 – 64 
wordt kleiner; leeftijdsgroep 65+ wordt groter, vergrijzing) 

Ook worden nog enkele trends genoemd: 
- totaal aantal verkeersongevallen daalt iets, maar de ongevallen waarbij fietsers en 

ouderen betrokken zijn stijgt  
- bezettingsgraadparkeergarages daalt (koopgedrag, webwinkels en stagnatie economie) 
- de eisen met betrekking tot luchtvervuiling (o.a. fijn stof) worden -zo wordt door de 

gemeente meegedeeld- worden in Apeldoorn niet overschreden  
- op een aantal plekken is in de gemeente Apeldoorn hinder vanwege geluidsoverlast 

Vervolgens gingen de aanwezigen zich buigen over de rol van de gemeente bij een groot aantal 
zaken die met mobiliteit, veiligheid en alles wat daar maar op enigerlei wijze aan gekoppeld kan 
worden (van fietspaden tot verkeersles; van fietsenstalling tot openbaar vervoer; van parkeer-
garage tot parkeertarief; enz. enz.). Is de rol van de gemeente “hoog” of “laag” (totaal vijf 
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categorieën). Bij veel gestelde vragen werd door de aanwezigen aangegeven dat de rol van de 
gemeente meer op het faciliterende dan op het dirigerende vlak ligt (moet liggen). Heel duidelijk 
werd het verschil in denken tussen dorpen en wijken. De dorpen zijn van oudsher gewend om 
veel zelf ter hand te nemen en knelpunten op te lossen. Een vaststelling die twee jaar geleden 
ook al in de “Toekomstagenda voor de dorpen” stond. “Dorpen zijn gewend om zaken zelf te 
regelen. Anders hadden ze nooit dorpshuizen, sportaccommodaties en een rijk verenigings-
leven op kunnen bouwen. Zelfredzaamheid is hen met de paplepel ingegoten. Soms voelt men 
zich wel geremd door de overheid”.  
De gemeente gaat met de verkregen informatie aan het werk en roept de groep weer bijeen 
wanneer deze stap in het proces is afgerond. 
 

We zijn er even niet! 
 
Bureau dorpsraad is van woensdag 24 december 2014 tot en met vrijdag 2 januari 
2015 gesloten. Vanaf maandag 5 januari 2015 zijn wij tussen 09.00 en 12.00 uur weer 
op het kantoor aan de Dorpstraat 30 aanwezig. 
 
Op maandag 29 december 2014 en maandag 5 januari 2015 verschijnt er geen 
Nieuwsbrief. 

  
 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
 
Begin januari 2015 bent u van harte welkom tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de 
Vereniging dorpsraad Beekbergen-Lieren. Naast. een korte terugblik over het afgelopen jaar 
en het in hoofdlijnen bekend maken van de plannen voor 2015, zal evenals in 2013 weer 
uitgebreid kennis kunnen nemen van de historie van Beekbergen. 
Wat is er nog aanwezig van vroeger en wat is er in de loop der jaren verloren gegaan.  

In de volgende Nieuwsbrief meer informatie over datum, locatie en aanvang.  

Vijf jaar Stamtafel 

Het was bar gezellig donderdagmiddag 11 december 2014 in de Hoge Weye tijdens de bijeen-
komst van de Stamtafel. Daar werd gevierd dat de Stamtafel -een initiatief van een aantal vrij-
willigers en ondersteund door de dorpsraad- vijf jaar geleden van start ging. Gestart met een 
groepje van zes senioren en in de afgelopen jaren uitgegroeid naar ruim veertig bezoekers op 
de donderdagmiddag. Alle reden dus om dat te vieren. Hélène Mook, sociaal werker bij 
Stimenz, zette de groep vrijwilligers met een mooie toespraak in het zonnetje en de bloemetjes 
en werd door de vaste bezoekers ook zelf niet vergeten. Want zij is de vraagbaak, de stimulator 
en het intermediair. Pieter de Mos sprak namens de dorpsraad waardering uit aan de 
vrijwilligers en onderstreepte dat met een plantje (kerstster) voor de dames. Overhandigde  
-omdat het biljartlaken nodig gerepareerd of vervangen moet worden- aan Ton Tijhof een 
envelop met inhoud. Namens Stimenz was mevrouw Kemper aanwezig en kon in gesprekken 
met enkele aanwezigen kennisnemen van de belangrijke functie die de Stamtafel in het dorp 
inneemt. Helaas kon wethouder Blokhuis niet aanwezig zijn en was er ook geen (andere) 
vertegenwoordiging van de gemeente aanwezig.  
In de afgelopen vijf jaar is de Stamtafel voor veel senioren een plek geweest of geworden waar 
men even weg kon gaan uit de dagelijkse sleur, een plek waar men kon praten, ervaringen, 
blijdschap en verdriet kon delen. Waar men kan biljarten, kan sjoelen of kaarten. Waar men 
mag zijn wie men is. De Stamtafel, een ontmoetingsplek in het dorp waar we trots op mogen en 
moeten zijn. 
Ook tijdens deze donderdagmiddag waren er weer hapjes en drankjes die zeker ook bijdroegen 
aan de feestvreugde. En om het beeld van de middag vast te houden zijn er natuurlijk de door 
John Tanasale gemaakte foto’s, die door de Stamtafel werd bedankt omdat zij nooit tevergeefs 
een beroep op hem hebben mogen doen.  
Dank voor de gastvrijheid en met veel succes op naar het volgende lustrum. 
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Beekbergsebroek 

In een eerdere Nieuwsbrief is aangegeven dat de dorpsraad gereageerd heeft op de plannen 
van de gemeente om in het gebied Beekbergsebroek een project te ontwikkelen waar duurzame 
energieopwekking, natuur en recreatie een belangrijke rol spelen.  
De door de dorpsraad aan de gemeente gezonden reactie op het projectvoorstel is kort samen-
gevat in het collegevoorstel aan de gemeenteraad “De vereniging dorpsraad Beekbergen-
Lieren is van mening dat windmolens niet passen in het gebied. Zij merken op dat het college 
heeft aangegeven niet te willen investeren in infrastructuur en dat dit uitgangspunt dusdanige 
beperkingen oplegt dat de verkeerstoename als gevolg van “fun-aspecten” uit het voorkeurs-
scenario daarmee conflicteert. De dorpsraad heeft voorkeur voor een groene oplossingen/of 
een waarbij duurzame energie (geen windmolens) wordt opgewekt. Ze doen de suggestie de 
gronden terug te geven aan een agrariër of het gebied te koppelen aan het Beekbergerwoud, 
eventueel met kleinschalige recreatieve elementen”.  
Het college heeft in de brief aan de gemeenteraad aangegeven: “Deze reactie vormt geen aan-
leiding de voorkeursontwikkelrichting te herzien”. 
Ook de door de dorpsraad Oosterhuizen, de vereniging Klarenbeeks Belang en de wijkraad 
Zuid-Oost ingediende reacties (bezwaar tegen windmolens was een belangrijk onderdeel van 
de reacties) zijn door het college van B&W afgedaan met “geen aanleiding de ontwikkelrichting 
te herzien”. 
Op 28 oktober 2014 hebben dorpsraad Beekbergen-Lieren en Klarenbeeks Belang overleg over 
dit onderwerp gehad. De dorpsraad heeft nu aan Klarenbeeks Belang (Beekbergsebroek ligt op 
hun verzorgingsgebied) de lead te nemen en de genoemde dorpsraden en wijkraad bijeen te 
roepen en te bezien of we tot een gemeenschappelijk standpunt en actie richting gemeente 
kunnen komen. Klarenbeeks Belang heeft positief gereageerd op ons voorstel.  

Snelheidsdisplay 

Door de gemeente is in overleg met de dorpsraad de snelheidsdisplay nu opgehangen in de 
Kerkweg. Uit waarnemingen was gebleken dat in het deel tussen Papenberg en Libellestraat 
vaak veel te hart wordt gereden. Ter plaatse geldt een maximum van 30 km. Aanwonenden 
hopen dat door de display automobilisten zich bewust worden dat ook dat deel van de Kerkweg 
ligt in de 30 km zone. 

   
 
 
 
 
 



 
 

 4 

Beplanting in Freule Hartsenplantsoen 

De gemeente Apeldoorn is de afgelopen weken druk geweest met het aanbrengen van nieuwe 
beplanting in het Freule Hartsenplantsoen. Geruime tijd geleden had de gemeente het voorstel 
aan de dorpsraad ter informatie toegezonden. 

   

3 januari 2015 Info – inloop BWiBL 

De vereniging Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren (BWiBL) nodigt iedereen uit om op 
zaterdag 3 januari 2015 tussen 14.00 en 16.00 uur op de toekomstige bouwlocatie Nieuwe 
Voorweg in Lieren in de informatietent en daar kennis te nemen van de bouwplannen. BWiBL 
heeft doorrekeningen laten maken en daaruit blijkt dat er voor 150.000 euro woningen -vrij op 
naam- gerealiseerd kunnen worden. Juist diegenen die de komende jaren graag een betaalbare 
woning in het dorp hopen te kunnen betrekken worden opgeroepen langs te komen. In de 
infotent zal, onder het genot van een drankje en een hapje, zowel informatie over het project 
“Beekvallei” aan de Nieuwe Voorweg te zien zijn als ook over het project “Ruitersmolenweg” in 
Beekbergen. Dit sluit goed aan bij de doelstelling van de vereniging BWiBL om in Beekbergen 
en Lieren betaalbare woningen te realiseren.  
Wie verhinderd is om op 3 januari 2015 langs te komen maar wel geïnteresseerd is in de 
projecten en de mogelijkheden voor deelname kan contact opnemen met Gerrit Stufken 
(voorzitter van BWiBL; telefoon 06 23147260) 
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In en om de dorpen 
 

De schuur is even dicht 

De Schuur heeft op zaterdag 13 december 2014 haar deuren tijdelijk gesloten. Op donderdag-
middag 5 februari 2015 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 voor kleinschalige projecten. 

Gemeentenieuws 
 

Omgevingsvergunningen 
Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot 
omgevingsvergunningen over de periode 27 november tot en met 3 december 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 

Berg en dalweg 28 Splitsen van een woning      3  

Stoppelbergweg 26 Het vergroten van een woning 28 november)     1  

Verklaring code 

1 Ingekomen aanvraag 

Het betreft de kennisgeving van een ingekomen aanvraag. De aanvraag ligt niet ter inzage en 
kan niet worden ingezien. 
 

3. Ontwerpbesluit en zienswijze 

Voordat het college een besluit neemt op een aanvraag, wordt in een aantal gevallen eerst een 
ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Iedereen mag het ontwerpbesluit, de aanvraag en de 
bijbehorende stukken inzien. Ook is het mogelijk om een zienswijze over het ontwerpbesluit in 
te dienen. Daarin kunt u aangeven, dat u het niet eens bent met het ontwerpbesluit en waarom. 
Over het ontwerpbesluit kunt u van 11 december 2014 tot 22 januari 2015 schriftelijk of 
mondeling zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen dient u te richten aan burgemeester 
en wethouders van Apeldoorn, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Voor het mondeling indienen 
van zienswijzen kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket, telefoon 14055. 

Belangrijk  

U kunt alleen beroep instellen tegen het uiteindelijke besluit indien u belanghebbende bent en 
tijdig schriftelijk of mondeling uw zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking of 
kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. 

5 Beroep en voorlopige voorzieningen 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en 
gemotiveerd beroep tegen dit besluit instellen. Een beroepschrift kan tot zes weken na de 
publicatiedatum worden ingediend bij de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 9030, 6800 EM, Arnhem. 

Beroep 

Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tevens hun zienswijzen naar voren 
hebben gebracht naar aanleiding van de ontwerp beschikking. Als belanghebbenden redelijker-
wijs niet kan worden verweten dit niet gedaan te hebben, kan een beroepsschrift toch in 
behandeling worden genomen. Dit kan ook het geval zijn als het gaat om wijzigingen in de 
definitieve beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking. 
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Voorlopige voorzieningen 

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. 
Indien gedurende de beroepstermijn naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige 
voorziening (schorsing) is ingediend, treedt een beschikking in werking voordat op dat verzoek 
is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) moet worden ingediend bij de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 
6800 EM Arnhem. 
Zowel voor het indienen van een beroepsschrift als voor een verzoek om voorlopige voorziening 
is griffierecht verschuldigd. 

Stukken inzien  

Alle ontwerpbesluiten en verleende vergunningen kunnen tijdens openingstijden van het 
stadhuis worden ingezien. Als u verleende vergunningen tijdens de avondopenstelling wilt 
inzien, dan wordt er geadviseerd om dat overdag aan te geven. Deze stukken worden 
opgeslagen in het archief en daar is ’s avonds niemand aanwezig. (telefoon14055 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 

 
NB. Gewijzigde openstellingstijden  

Het stadhuis en het werkplein Activerium zijn gesloten op 25 en 26 december 2014 en op 1 en 2 
januari 2015 

Agenda Raadsvergadering 18 december 2014 

Tijd Omschrijving 

19.00 uur 1 Vaststelling raadsagenda 
2 Vragenuurtje 
3 Actualiteitsvragen 
4a Krediet voor transformatie kantoorruimte naar woonruimte in MFC De Hoge 
Weye Beekbergen 
4b Vaststelling bestemmingsplan Klarenbeekseweg 27, Klarenbeek 
4c Vaststelling bestemmingsplan Albaplas en omgeving Lieren 
4d Bestemmingsplan Bazenmolenweg 31 Ugchelen 
4e Beantwoording e-mail de heer Warners inzake lijnbus 
4f Aanpassing gemeentelijke regeling n.a.v. de invoering van de wet maatregelen 
WWB 
4g Intrekking procedureverordening planschade 1994 
4h Noodverordening gaslek 2014 
5 Benoeming leden commissie ruimtelijke kwaliteit 
6 Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Parken, Indische buurt en 
Beekpark 
7 Vaststelling bestemmingsplan Dalenk 21 en 21a Loenen 
8 Verduurzaming vastgoed 
9 Beleidslijn verkoop maatschappelijk vastgoed 
10 Kadernotitie Participatiewet 
11 Evaluatie cameratoezicht Apeldoorn 
12 1e wijziging APV 2014 
13 Cultuurnota Spin-Off 

22.00 uur  Sluiting 
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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, met uitzondering van 23 december en 30 
december 2014, 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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