Nieuwsbrief 19 januari 2015
Van de bestuurstafel
Nieuwjaarsbijeenkomst 14 januari 2015
Het was gezellig en het was informatief en de vele aanwezigen hebben goed gebruik gemaakt
van de mogelijkheid om elkaar een voorspoedig 2015 te wensen en “te netwerken”.
Ook de politiek (leden van de gemeenteraad) was goed vertegenwoordigd. Burgemeester
Berends had zich, in verband met andere verplichtingen, afgemeld.
Joop van der Meer, voorzitter van de dorpsraad, heette de aanwezigen welkom en wenste hen
een voorspoedig en gezond 2015. Vervolgens gaf hij aan de hand van een Power Point presentatie een overzicht (in hoofdlijnen) van de activiteiten van de dorpsraad in 2014.
Genoemd werden:
- twee kandidaat bestuursleden (Lucia Albers en Johan Boerema)
- gebruikmaken van inspraakmogelijkheid op bestemmingsplannen
- constructief meedenken over ontwikkelrichting Beekbergsebroek
- de schouwing (met de gemeente) van het buitengebied Beekbergen, Lieren,
Oosterhuizen en Loenen
- gesprekken met de gemeente met betrekking tot eventuele opvang van vluchtelingen op
Het Immendaal (gesprekken gestart in 2014 en worden voortgezet in 2015).
Maar ook:
- overleg met bewoners en gemeente (stadsdeelmanager voor de dorpen) over ervaren
overlast
- een regeling getroffen met de gemeente (wijkbeheerder dorpen en buitengebied) over
herplaatsing van afvalbak bij bushalte Arnhemseweg. De afvalbak wordt geleegd door
het milieuteam van Pluryn.
- vervangend klimtoestel op het speelveld Pastoriestraat in Lieren
- de inzet van de bureaumedewerkers Corrie Cop en John Tanasale
- Huib van Mastrigt die, in verband met de vacature penningmeester, de dorpsraad ook in
2014 heeft ondersteund bij de financiële administratie en het opstellen van de jaarstukken.
- Jaap Hertgers die de boekhouding ook in 2014 heeft verzorgd.
Na deze terugblik en ook wel een beetje vooruitkijken door de voorzitter van de dorpsraad, was
het Jan Hogeweij die ons liet zien hoe Beekbergen en Lieren er vroeger uitzagen. Veel van
“toen” is er niet meer. Noodgedwongen door noodzakelijke ontwikkelingen, maar soms ook
wegens gebrek aan kennis van cultuurhistorische waarden.
Voor een deel van de aanwezigen was het (hoorbaar) herkenning van vroeger en voor velen
was het “zag het dorp er vroeger zo uit”. Ook de tentoongestelde foto’s en krantenberichten
gaven een goed beeld van Beekbergen en Lieren en de bewoners in het begin van de vorige
eeuw. Er was terecht een applaus voor de -in een vlot tempo- door Jan Hogeweij verzorgde
presentatie.
Daarna was er onder het genot van een hapje en drankje nog voldoende gelegenheid om met
elkaar na te praten. Een geslaagde bijeenkomst.
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Harmonie Orkest Prinses Juliana bedankt dat jullie voor de wekelijkse repetitiebijeenkomst zijn
uitgeweken naar de kerk (jammer dat het daar koud was).en wij in de grote zaal van Het
Hoogepad onze Nieuwjaarsbijeenkomst konden houden.

Opvang vluchtelingen
Op maandagavond 12 januari 2015 werd in het stadhuis de derde bijeenkomst gehouden over
de opvang van vluchtelingen in Apeldoorn en de mogelijke locaties waar de gemeente dan aan
denkt.
Tijdens eerdere bijeenkomsten werd door de gemeente en COA informatie verstrekt over de
randvoorwaarden, omvang van de opvang en veiligheidsaspecten (10 november 2014). Op
5 januari 2015 werd door de gemeente een vijftal mogelijke locaties genoemd (groslijst was
19 locaties) die aan CODA zullen worden aangeboden. Tijdens de bijeenkomst van 12 januari
2015 was het met name COA die een nadere toelichting gaf op de vervolgstappen (locatie
onderzoek en haalbaarheid). De vijf locaties die zullen worden onderzocht zijn:
- GGNet
- Het Immendaal
- Kavel Zuidbroek
- De Kleiberg
- Kazerne Nieuw Milligen
In de bijeenkomsten van 10 november 2014 en 5 januari 2015, in een interview met de Stentor
en met RTV Apeldoorn is door de dorpsraad aangegeven dat de sociale spankracht in
Beekbergen is bereikt (1000 mensen in een instelling op een totale bevolking van 5000).
Ook tijdens de bijeenkomst van 12 januari 2015 werd door de dorpsraad en door de buurtcommissie Zomeroord gewezen op het gegeven dat Het Immendaal ongeschikt is voor opvang
van vluchtelingen. Het gebouw is in slechte staat (voldoet niet aan de door de brandweer
gestelde eisen) en dat het niet past binnen de natuurnota om in dat gebied grootschalige
opvang te regelen.
COA (mevrouw Schippers) deelde mee dat zij op de hoogte is van de eerder door de dorpsraad
gemaakte opmerkingen met betrekking tot de sociale spankracht en de staat waarin het gebouw
op dit moment verkeerd. Als belangrijk argument noemt zij dat het gebouw op korte termijn
beschikbaar komt en aanpassingen mogelijk zijn. .Door de buurtcommissie wordt nogmaals
gewezen op het feit dat Het Immendaal aantoonbaar niet voldoet aan de criteria die COA zegt
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te hanteren bij locatiekeuze. Ook vertegenwoordigers van de andere vier mogelijke locaties
noemen hun argumenten waarom zij vinden dat huisvesting van vluchtelingen daar niet moet
plaatsvinden.
COA gaat nu nadere locatieonderzoeken uitvoeren en zal voor de zomervakantie haar
bevindingen rapporteren aan het college van B&W.
Na afloop van de bijeenkomst van 12 januari 2015 is in een gesprek met mevrouw Schippers
voorgesteld dat een bestuurslid van de dorpsraad meeloopt bij het locatieonderzoek. COA gaat
zich daarover beraden. Was totaal nieuw voor hen.

Gemeentenieuws
Samen goed voor elkaar
Op het bureau van de dorpsraad ligt ter inzage het mededelingenblad van de gemeente
Apeldoorn “Samen goed voor elkaar”. In dat mededelingenblad staat allerlei informatie over de
manier waarop de gemeente omgaat met de veranderingen in het pakket “Zorg en welzijn”. En
zeker niet onbelangrijk wat dat voor u gaat betekenen. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk te
kunnen blijven doen met minder geld. Maar, zo laten wethouders Johan Kruithof (werk en
inkomen) en Paul Blokhuis (zorg en jeugd) weten “dat niet kan worden voorkomen dat groepen
inwoners door de bezuinigingen worden geraakt”. Door zoveel mogelijk te sturen op wat iemand
nog wel kan willen zij dat zoveel mogelijk voorkomen.
Loop gerust even binnen bij de dorpsraad om kennis te nemen van de inhoud van “Samen goed
voor elkaar” of ga naar het spreekuur van het infopunt in de Hoge Weye (zie elders in deze
Nieuwsbrief).

Omgevingsvergunningen
Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot
omgevingsvergunningen over de periode 11 december tot en met 30 december 2014 en van
31 december 2014 tot en met 7 januari 2015en 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

Molenvaart 20

Slopen van 3 bijgebouwen en bouwen 1 nieuw
bijgebouw (23 december 2014)

1

De Hoeven 11

Kappen van 2 berken (5 januari 2015)

1

Papenberg 24

Kappen van 1 Amerikaanse eik, 1 esdoorn en 1 beuk
(6 januari 2015)

1

Tullekensmolenweg 113A

Bouwen van een schuur en vervangen van 3 kozijnen
(31 december 2014)

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.
Agenda Politieke Markt en Raadsvergadering donderdag 22 januari 2015

Tijd
19.00 – 21.00 uur
19.00 – 20.00 uur
19.00 – 20.00 uur

Omschrijving
Raadzaal
Initiatiefvoorstel wijziging winkeltijdenverordening
Het Rode Hert
Jaarverslag Leerplicht 2013-2014 en RMC
De Rode Leeuw
Verbreed Audit Comité Beslispunten aanbesteding accountantsdiensten
2015-2018

3

Tijd

Omschrijving

21.00 – 21.30 uur
21.30 – 22.30 uur
21.30 – 22.30 uur
21.30 – 22.30 uur
21.30 – 22.30 uur
22.30 uur

Raadzaal
Raadsbijeenkomst strategische doelen (aftrap wethouder Kruithof)
Comfortabele gezinsstad
Het Rode Hert
Welkom in Apeldoorn
De Moriaen
De ondernemende stad
De Rode Leeuw
Citymarketing
Raadzaal
Korte plenaire afronding door burgemeester Berends

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

4

