Nieuwsbrief 26 januari 2015
Van de bestuurstafel
Geen XXL supermarkten
Wijkraad Zuid heeft, nu de gemeente Apeldoorn voornemens is geen vergunning te verlenen
voor de vestiging van een tweetal XXL Supermarkten aan de Christiaan Geurtsweg, de mening
gevraagd van de andere dorps- en wijkraden.
Het bestuur van de dorpsraad heeft zich in eerste instantie onthouden van een reactie omdat de
betreffende locatie op ruime afstand van onze dorpen is gelegen.
Na overleg met het bestuur van Bemivo (die haar leden heeft geraadpleegd) hebben wij alsnog
aan het bestuur van Wijkraad Zuid laten weten tegen een eventuele vestiging van deze XXL
supermarkten te zijn. De huidige dekkingsgraad van supermarkten is ruim voldoende. Ook
enkele andere dorps- en wijkraden hebben Wijkraad Zuid laten weten geen behoefte te hebben
aan zo’n grootschalige uitbreiding.

Wandelnet
Wat is er mooier dan te voet te genieten van de mooie -zo mogelijk ongerepte- natuur rond
Beekbergen. Het kwam aan de orde tijdens het gesprek dat Lucia Albers en Pieter de Mos op
7 januari 2015 hadden met Paul van Dommelen, de projectleider van “Apeldoorn, stad te voet”.
“Stad te voet” is een initiatief van de Stichting Wandelnet waarbij in een stad wandelroutes
worden ontwikkeld om vanuit het centrum van de stad naar buiten te lopen. Het verbindt de stad
met de omgeving en zijn maximaal 15 km lang. Zo mogelijk wordt gebruik gemaakt van paden
die in de loop der jaren (soms ten onrechte door vage regels bij verkaveling) niet meer toegankelijk zijn voor wandelaars. Denk daarbij aan boerenlandpaden en kerkpaden.
“Stad te voet” staat niet op zichzelf. Het is onderdeel van een samenhangend netwerk van
wandelroutes in de regio en provincie. De routes van Apeldoorn “Stad te voet” sluiten aan op
omliggende Lange Afstand Wandelpaden (LAW’s). Het was een informatief gesprek en er zal
nader overleg plaatsvinden.
Het sluit naadloos aan bij de initiatieven die Lucia Albers op dit gebied heeft genomen en tijdens
de bestuursvergadering van 13 januari 2015 heeft toegelicht.
Lucia wijst er op dat door de eerder genoemde redenen in de afgelopen 50 jaar veel paden zijn
verdwenen. Juist in een omgeving waar veel toeristen verblijven, moet het mogelijk zijn om
mooie wandelroutes uit te zetten. We hebben in Beekbergen natuurlijk de “Bemivo-route”, we
hadden enkele jaren geleden de CODA-route, maar beide routes gaan niet echt de natuur in.
Recreatieparken hebben vaak wandelroutes in de nabijheid van het park uitgezet.
Tijdens de bestuursvergadering werd een tweetal mogelijke wandelroutes getoond en toegelicht. Of het lukt om voor het toeristenseizoen een of meer wandelroutes beschikbaar te
hebben is op dit moment nog niet te beantwoorden. Dat hoeft natuurlijk niemand te weerhouden
van het maken van een wandeling door bijvoorbeeld Beekbergsebroek en Beekbergerwoud.
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In en om de dorpen
Burgemeester John Berends komt voorlezen bij OBS Beekbergen

Winterse taferelen in Beekbergen
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Gemeentenieuws
Omgevingsvergunningen
Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot
omgevingsvergunningen over de periode 8 tot en met 14 januari 2015 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 (12 januari 2015)

2

Kuiltjesweg 1A

Plaatsen van verpleeghuis Markenhaven, verlenging
instandhoudingstermijn (9 januari 2015)

2

Molenvaart 16

Veranderen van een boerderij in een woning
(planologisch strijdig gebruik) en het vervangen van het
dak (11 januari 2015)

1

Stoppelbergweg 26

Vergroten van een woning (9 januari 2015)

2

Zomeroord 32

Kappen van 10 sparren (8 januari 2015)

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.
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
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

Aangevraagde evenementenvergunningen
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een groot
evenement bij hem is ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen. Indien de
vergunning wordt verleend zal daarvan mededeling worden gedaan.
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Omschrijving
e

34 Bondswandeltocht, Oostelijke wandelsport
Bond

Datum evenement

Locatie

28 en 29 maart 2015

Start en finish
Lierderholt

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden op
grond van artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift bij de
burgemeester indienen

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

