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Nieuwsbrief 12 januari 2015 

Van de bestuurstafel 

U I T N O D I G I N G

Dorpsraad Beekbergen-Lieren

U bent van harte uitgenodigd voor de

NIEUWJAARSBIJEENKOMST
van de Dorpsraad Beekbergen en Lieren

Wanneer: woensdag 14 januari 2015
Aanvang : 20.00 uur
Waar : Het Hoogepad, Papenberg 5
Voor hapjes en drankjes wordt gezorgd

Jan Hogeweij laat het dorp 
van vroeger zien, wat er 
weg is en wat er nog is

Korte presentatie door 
Joop van der Meer 
(voorzitter dorpsraad)
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Opvang vluchtelingen 

In de Nieuwsbrief van 17 november 2014 werd u geïnformeerd over een mogelijke opvang van 
vluchtelingen in de gemeente Apeldoorn. Het betrof informatie die wij op 10 november 2014 
hebben ontvangen tijdens een bijeenkomst in het stadhuis. Zowel de gemeente Apeldoorn (de 
burgemeester en de projectleider) als de COA werden nadrukkelijk de criteria genoemd die er 
worden gehanteerd bij de uiteindelijke keuze van een locatie. Die criteria werden ook in de 
Nieuwsbrief van 17 november 2014 genoemd en worden hier nogmaals herhaald: 

- een goed overzichtelijk terrein (veiligheidsaspect) 

- openbaar vervoer op redelijke afstand 

- winkels eveneens op een redelijke afstand 

- een ontvangstgebouw 

- medische zorg en basisschool maximaal 30 minuten van locatie 

- voortgezet onderwijs maximaal 60 fietsminuten 

Tijdens de bijeenkomst van 10 november 2014 werd door de dorpsraad Beekbergen en Lieren 
aangegeven dat de sociale spankracht in Beekbergen is bereikt. In het door de gemeente 
opgestelde verslag staat: “De heer De Mos (dorpsraad Beekbergen-Lieren) wijst er op dat deze 
dorpen bestaan uit ongeveer 5000 inwoners waarvan er 1000 in een instelling wonen. De 
spankracht in de dorpen is bereikt. Dat wil hij als criterium meegeven”.  
Door burgemeester Berends werd afsluitend de volgende reactie gegeven: “Samengevat heeft 
de burgemeester drie hoofdpunten opgeschreven: sociale veiligheid, maatvoering en sociale 
samenhang. Aan deze punten zal serieus aandacht worden besteed”. 
Op maandagochtend werd de dorpsraad uitgenodigd voor een bijeenkomst op het stadhuis 
diezelfde middag. Daar werd (onder embargo tot 6 januari 2015, 18.00 uur) door de heer 
Berends meegedeeld dat uit een groslijst van 19 mogelijke locaties door hem de volgende vijf 
mogelijke locaties voor het vestigen van vluchtelingen opvang waren gekozen en zullen worden 
voorgesteld aan COA. 

Genoemd als mogelijke opvanglocaties werden: 

- GGNet-locatie Deventerstraat 

- Het Immendaal in Beekbergen 

- Een kavel in Zuidbroek 

- Kazerneterrein Nieuw Milligen 

- De voormalige politieacademie Kleiberg 

Tijdens de bijeenkomst is gemeld dat de opvanglocatie Het Immendaal niet voldoet aan de 
criteria die vallen binnen de criteria “veiligheid” 
De dorpsraad blijft bij haar eerdere uitspraak dat naar haar mening de sociale “spankracht” 
onder de dorpsbevolking een grens heeft bereikt 

Betaalbaar wonen in Beekbergen en Lieren 

“Tent vol voor wonen in Lieren” 
“Stekker uit bouw in Lieren” 
“Jongeren: wordt worst voorgehouden” 

Drie krantenkoppen in een paar dagen, maar een wereld van verschil. 
 
Op zaterdag 3 januari 2015 was er veel belangstelling voor de door de vereniging Betaalbaar 
Wonen in Beekbergen en Lieren (BWiBL). Veel jongeren die geïnteresseerd waren in de moge-
lijkheden om voor een zeer aantrekkelijke prijs een woning in Lieren te verkrijgen. BWiBL zag 
na vele jaren, waarin de een teleurstelling en vertraging volgde op de andere, de toekomst weer 
positief. Men had het gevoel dat de inzet gedurende vele jaren nu werd verzilverd en dat er 
eindelijk wat schot in het project zat. De politiek had indringende vragen gesteld aan de 
verantwoordelijk wethouder. Wat was in al die jaren de rol van de gemeente? Enkele raads-
fracties waren op 3 januari 2015 in de informatie tent aanwezig om blijk te geven van hun 
betrokkenheid. Kortom, het leek goed te gaan. 
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Enkele dagen later was de harde realiteit anders. Sprengenland Wonen had zich teruggetrok-
ken uit het project. Vlak voor het kennismakingsgesprek dat het bestuur van BWiBL met de 
nieuwe directeur van Sprengenland Wonen zou hebben, werd hen meegedeeld dat 
Sprengenland Wonen uit het project was gestapt. Het bestuur van BWiBL heeft ons laten weten 
dat zij met het project, waarmee zij in 2005 zijn gestart, door zullen gaan. Ook nu Sprengenland 
Wonen, die sinds 2009 bij het project betrokken was, de samenwerking heeft beëindigd. 
Het bestuur van de dorpsraad betreurt het zeer dat het project nu op losse schroeven staat. 
Op 8 januari 2015 is aan alle raadsfracties en de raadsgriffie is een mail gestuurd met de onder-
staande tekst: 
 
“Met teleurstelling hebben wij kennisgenomen van het besluit van Sprengenland Wonen om te 
stoppen met de steun aan het bouwplan van BWiBL (Betaalbaar Wonen in Beekbergen en 
Lieren) voor starters woningen in Lieren. BWiBL is jaren bezig geweest om dit project tot uit-
voering te brengen. De dorpsraad Beekbergen-Lieren heeft het project altijd ondersteund omdat 
wij de realisatie van woningen, die voor starters en jonge gezinnen betaalbaar zijn, van groot 
belang vinden voor onze dorpen en de voorzieningen. 
Het is voor de vitaliteit van Beekbergen en Lieren een absolute noodzaak dat jonge gezinnen 
zich in de dorpen kunnen vestigen. Het project van BWiBL zou daaraan een goede bijdrage 
leveren. Scholen, sportverenigingen en winkels zijn de dragers van de vitaliteit en daar is de 
vestiging van jonge gezinnen een voorwaarde voor. 
Zaterdag 3 januari 2015 bleek tijdens de door BWiBL georganiseerde informatiebijeenkomst dat 
er voldoende jongeren zijn die belangstelling hebben voor het project. Wij verzoeken u om in 
overleg met het bestuur van BWiBL te zoeken naar wegen om het project Nieuwe Voorweg 
Lieren doorgang te laten vinden.” 

Beekbergsebroek 

Tijdens de PMA (Politieke Markt Apeldoorn)van 8 januari 2015 werd door de vertegenwoordi-
gers van de raadsfracties uitvoerig gesproken en gedebatteerd over de door het college van 
B&W voorgestelde ontwikkelrichting van Beekbergsebroek. 
Zoals in een eerdere Nieuwsbrief werd gemeld heeft de dorpsraad een zienswijze ingediend. 
Daarin werd aangegeven dat de dorpsraad een voorkeur heeft voor een “groene oplossing” en 
waarbij opwekking van duurzame energie (niet zijnde windmolens) centraal staat. Windmolens 
waren tijdens de PMA ook een belangrijk punt van discussie. Enkele partijen lieten (soms 
tussen de regels door) weten windmolens in dat gebied niet te zien zitten. Duidelijk werd ook 
dat de initiatiefnemers zelf moeten zorgen voor draagvlak voor hun plannen. Naast de dorps-
raad Beekbergen-Lieren hebben dorpsraad Oosterhuizen, vereniging Klarenbeeks Belang en 
wijkraad Zuidoost aan het college laten weten tegen plaatsing van windmolens in het gebied 
Beekbergsebroek te zijn. De dorpsraad zal de ontwikkelingen nauwgezet en kritisch maar 
constructief blijven volgen. 
 
Nog even een geheugensteun. De combinatie van de vijf participanten die door het college zijn 
geselecteerd zijn (tekst uit het collegevoorstel): 

- E-park, een Apeldoorns particulierinitiatief waarbij elektrisch rijden mogelijk wordt 
gemaakt voor karts, minibikes, trail-motoren en E-steps (twee buitenbanen, een indoor-
faciliteit met horeca en windmolens) 

- Out2play; een bestaande Apeldoornse recreatieonderneming die een laagdrempelige 
recreatieplaats voor verschillende doelgroepen wil bieden 

- E-kite; een onderneming, die een tijdelijke locatie nodig heeft voor de duurtest van het 
kite powersystem 

- De Wolff Nederland Windenergie, een windmolenontwikkelaar die gezamenlijk met twee 
particuliere grondeigenaren uit het gebied de ambitie heeft om drie windturbines neer te 
zetten 

- deA, een lokale energiecoöperatie, die duurzame energie  van en voor Apeldoorn in dit 
gebied wil realiseren. 
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Gemeentenieuws 

Omgevingsvergunningen 

Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot 
omgevingsvergunningen over de periode 11 december t/m 30 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 

Keizersmantel 44 Plaatsen van een dakkapel (11 december 2014) 1 

De Hoeven 14 Bouwen en slopen van een woning (28 december) 1 

Holleweg 28 Oprichten van een woning (17 december 2014) 2 

Kerkeveld 12 Kappen van een fijnspar (23 december) 2 

Wippenpol 4 Uitbreiden van veestal/berging (19 december 2014) 2 

Verklaring code 

1. Ingekomen aanvraag 

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

2. Bezwaar 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit 
bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de datum vermeld tussen 
haakjes achter de omschrijving van de vergunningaanvraag te worden gestuurd naar het 
college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, t.a.v. het team Advies, Verweer & 
Veiligheid, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Een bezwaarschrift kan ook ingediend worden 
via het formulier op www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift. 

Stukken inzien 

Alle ontwerpbesluiten en verleende vergunningen kunnen tijdens openingstijden van het stad-
huis 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 

 
 
 
 
 
 

http://www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift
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Drank- en horecawet 

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet een 
horecavergunning heeft verleend aan: 
 

Naam onderneming Adres Reden Datum 

Accres Dorpstraat 34 Nieuwe ondernemer 19 december 2014 

 
Gedurende een termijn van zes weken na de datum van verlening van bovengenoemde 
vergunning kunnen belanghebbenden eventuele bezwaren schriftelijk aan de burgemeester 
kenbaar maken. Het bezwaarschrift kunt u richten aan de burgemeester van Apeldoorn, 
Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. 
Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op 
www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift. Als u uw bezwaarschrift per post verstuurt wordt u aan-
geraden een kopie van het besluit mee te sturen. 

Politieke Markt en Raadsvergadering 

Agenda voor de Politieke Markt en de Raadsvergadering op donderdag 15 januari 2015 

Tijd Omschrijving 

 Raadzaal 

19’00-19.45 uur Petitie “Behoud van grijze afvalbak” 

 Het Rode Hert 

19.00-19.45 uur Erfgoedplatform 

 De Rode Leeuw 

19.00-19.45 uur Energiefabriek 

  

 Raadzaal 

20.00 uur 1. Nieuwjaarstoespraak door de burgemeester 

2. Vaststellen raadsagenda 

3. Installatie raadslid M. Erkelens, derde termijn wegens tijdelijke afwezig-
heid door ziekte van J.W. Brouwer van Leefbaar Apeldoorn 

4. Vragenuurtje 

5. Actualiteitsvragen 

6. a. Vaststelling bestemmingsplan Klarenbeekseweg 27 

6. b. Vaststelling bestemmingsplan Anklaarseweg naast 352 

7. Benoeming lid Raad van Toezicht Openbaar Primair onderwijs Apeldoorn 
Leerplein 055 

8. Beekbergsebroek, vaststellen ontwikkelrichting 

9. Sluiting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift.%20Als
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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 
 

 

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

