Nieuwsbrief 22 december 2014
Van de bestuurstafel
Bestuursleden en bureaumedewerkers van de vereniging dorpsraad Beekbergen-Lieren
wensen u goede Kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2015.
Krediet voor transformatie kantoorruimte naar woonruimte in MFC Hoge Weye
Beekbergen
Het was in de PMA (Politieke Markt Apeldoorn) goed voorbereid en daarom kon in de raadsvergadering van 18 december 2014 agendapunt 4.a heel snel worden afgehamerd. De Raad
ging unaniem akkoord met het voorstel “krediet voor transformatie kantoorruimte naar woonruimte in MFC Hoge Weye Beekbergen”. Waarom is dat zo belangrijk om dat in deze Nieuwsbrief zo prominent te vermelden? Het gaat om het kantoor van de dorpsraad!
Gedurende een aantal jaren hebben opeenvolgende besturen van de dorpsraad aan gemeente
en aan Accres kenbaar gemaakt dat zij voortijdig het huurcontract -dat indertijd met de beste
bedoelingen door het toenmalige bestuur in 2007 voor de duur van 10 jaar was afgeslotenwilden beëindigen. Reden: het huurbedrag legt een te groot beslag op het jaarlijks beschikbare
budget en de kantoorruimte is niet toegangsvriendelijk. Gesprekken hadden de afgelopen jaren
voor het bestuur van de dorpsraad niet het gewenste resultaat. Toen ongeveer een jaar
geleden klaslokalen van de school aan de Dorpstraat werden omgebouwd tot woonruimte, was
dat voor het bestuur van de dorpsraad reden om aan de gemeente voor te stellen die ombouw
ook maar te doen met de kantoorruimte van de dorpsraad. In opdracht van de gemeente is door
bureau De Roo bouwkosten adviesbureau een ontwerp gemaakt voor de ruimte. Dat voorstel is
door het college van B&W op 18 december 2014 ter vaststelling aan de raad aangeboden.
En zoals eerder gemeld in dit artikel: de raad ging unaniem akkoord. Dat betekent dat we als
dorpsraad op zoek zullen gaan (moeten gaan) naar een ander onderkomen. Van de gemeente
hebben we bericht gehad dat de gesprekken daarover begin januari 2015 zullen starten.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST
Op woensdag 14 januari 2015 bent u (leden en niet leden) van harte welkom in de grote zaal
van Het Hooge Pad aan de Papenberg voor de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Vereniging
dorpsraad Beekbergen-Lieren. Naast een korte terugblik op het jaar 2014 en het in hoofdlijnen
bekend maken van de plannen voor 2015 door Joop van der Meer (voorzitter van de
dorpsraad), zal evenals in 2013 Jan Hogeweij weer aan de hand van plaatjes laten zien hoe
Beekbergen en Lieren er in vroeger jaren uitzagen. Wat is er nog aanwezig van vroeger en wat
is er in de loop der jaren verloren gegaan.
Natuurlijk zijn er drankjes en hapjes en de aanvang is 20.00 uur

Ontwerp bestemmingsplan Ruitersmolenweg
Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij het ontwerp bestemmingsplan Ontwikkellocatie
Ruitersmolenweg Beekbergen. Het is een project van 38 woningen. Voor een deel geschakelde
bouw, voor een deel twee onder een kap en enkele vrijstaande woningen in diverse prijsklassen. Van 18 december 2014 tot 28 januari 2015 kan het ontwerp bestemmingsplan tijdens
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de openstellingsuren worden ingezien op het stadhuis. Omwonenden zijn door de gemeente
per brief geïnformeerd over de mogelijkheid van het indienen van een zienswijze. Het bestuur
van de dorpsraad zal het ontwerp bestemmingsplan Ruitersmolen ook bestuderen en -indien
daartoe aanleiding bestaat- gebruik maken van haar recht om een zienswijze in te dienen bij de
gemeente.

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.
Starterswoningen Lieren
Uitstel beantwoording schriftelijke vragen project “Starterswoningen Lieren”
In de Nieuwsbrief van 1 december informeerden wij u dat er door de gemeenteraadsfracties van
SGP, VVD, Groen Links, Gemeente Belangen, CDA en PvdA op 25 november 2014 schriftelijke
vragen zijn gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de grote problemen
rond het project “Starterswoningen Lieren”. Dit is het project van de vereniging Betaalbaar
Wonen in Beekbergen en Lieren (BWiBL), opgericht vanuit de dorpsraad. In het kort komt het er
op neer dat de vragenstellers een duidelijk en volledig feitenrelaas willen over wat de gemeente
heeft gedaan aan het projecten Nieuwe Voorweg in Lieren en Ruitersmolenweg in Beekbergen;
nog korter gezegd: vragenstellers willen een compleet dossier. De termijn voor beantwoording
van de vragen is vier weken. Echter, vorige week kwam van de gemeente de reactie: “het
beantwoorden van de vragen vergt meer tijd vanwege de omvang van het dossier. Daar komt
bij dat de beantwoording voor een deel samenvalt met het kerstreces”. Als gevolg van deze
mededeling is de beantwoording van de vragen door de gemeente met vier weken uitgesteld.
In het gemeentehuis gaf een van de raadsleden aan, net als de dorpsraad, uit te zien naar de
beantwoording van de vragen. “De onderste steen moet boven komen” was de stellingname.
We zullen u in komende Nieuwsbrieven op de hoogte houden.
Informatie-inloop 3 januari 2015
Ondanks dat er vanuit het gemeentehuis nog geen antwoorden zijn gekomen op de door de
politieke partijen gestelde vragen, is de vereniging BWiBL druk bezig met het organiseren van,
zoals vorige week in de Nieuwsbrief werd aangekondigd, de informatie-inloop op

zaterdag 3 januari 2015 (14.00 – 16.00 uur Nieuwe Voorweg in Lieren)
De vereniging BWiBL zal inzage geven in de
stand van zaken en vindt het belangrijk dat
iedereen weet dat er doorrekeningen gemaakt
zijn om voor 150.000 euro een huis te kunnen
bouwen. BWiBL is vast voornemens die
woningen te realiseren. Vuurkorven, kachels en
warme chocolademelk zorgen dat, welk weer
het ook is, u een warm onthaal wordt geboden.
In de afgelopen week heeft BWiBL ook haar
eigen website www.bwibl.nl gelanceerd.
Wie op Facebook zit kan ook daar de
verenigingspagina van BWiBL zien.
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In en om de dorpen
Beeldje van freule Hartsen
Het beeldje van jonkvrouw Henriëtte Sarah Hartsen op de hoek van de Kerkweg en de
Papenberg heeft weer een naamplaatje. De dorpsraad heeft daarover overleg gehad met de
gemeente en is blij dat de toeristen (en de dorpsbewoners) nu in ieder geval weer kunnen lezen
wie met het beeldje wordt geëerd. Maar wie en wat was de freule? Jonkvrouw Henriëtte Sarah
Hartsen, werd geboren op 22 oktober 1860 in Amsterdam en is overleden op 26 november
1946 in Beekbergen. Haar vader, een welgestelde koopman, was in het kabinet Mackay
minister van Buitenlandse Zaken. Haar moeder, Sarah Cornelia Wilhelmina van Lennep, was de
dochter van de schrijver Jacob van Lennep. Freule Henriëtte was filantrope en drankbestrijdster. De freule zag haar strijd tegen alcoholisme als een taak (opdracht) die voortvloeide
uit haar geloof. Zij kocht in 1910 de villa Zarfath om daar een tehuis voor drankzuchtige
vrouwen te huisvesten. Deze villa werd in 1926 overgedaan aan de vereniging Het Zonnehuis
en die vestigden er het eerste verpleeghuis van Nederland.
Ook andere panden in Beekbergen werden in de loop der jaren door de freule gekocht, zoals
Klein Bouwzicht, Luctor et Emergo en Hietveld. Tijdens de Eerste Wereldoorlog richtte zij het
dorpscafé in als logement voor geheelonthouders (het huidige Lin Wah).

Er zou bij het beeldje van deze weldoenster
eigenlijk best wel wat meer informatie mogen
staan dan alleen naam, geboorte- en
overlijdensdatum.
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Gemeentenieuws
Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot
omgevingsvergunningen over de periode 4 tot en met 10 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 aangegeven of de stukken ter inzage liggen en of er bezwaar kan worden gemaakt.
Locatie

Omschrijving

Code

Arnhemseweg 516

Kappen van een den en een eik (4 december)

1

Berg en Dalweg 32

Legaliseren van enkele bouwwerken, te weten:
tennisbaan, paardenstal en kas (4 december)

1

Ruitersmolenweg naast
nr 11B

Het bouwen van een woning en het maken van in-/
uitrit en het kappen van 4 grove dennen en 1 acacia
(9 december)

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.
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. Tijdens de laatste week van december en de eerste week van januari gewijzigde
openingstijden.
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Infopunt Woon Service Groep (WSG)
-

-

-

Er is elke donderdagmiddag (niet op 25 december 2014 en 1 januari 2015) 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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