Nieuwsbrief 2 februari 2015
Van de bestuurstafel
Hemelwaterverordening
Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij het concept van de “Hemelwaterverordening”.
In de begeleidende brief wordt aangegeven dat deze verordening “regelgeving omvat over de
afvoer van hemelwater van particuliere percelen en de regelgeving die is opgenomen in de
bouwverordening vervangt”. De reden voor deze aanpassing (actualisatie) is het vastleggen van
het duurzaam omgaan met hemelwater en het verminderen van storingen en beheerkosten voor
de riolering. Aan dorps- en wijkraden wordt de mogelijkheid geboden advies te geven over dit
beleidsvoornemen. Apeldoorn kent verschillende typen rioolstelsels. Voor de inzameling en
verwerking van hemelwater is er een drietal mogelijkheden:
- gebieden met een gemengde inzameling van vuilwater en hemelwater
- gebieden met enkel een vuilwaterriool, dat niet bedoeld is voor afvoer van hemelwater
- gebieden waarbij er naast het gemengde of vuilwaterriool een andere voorziening is
voor de opvang/verwerking van hemelwater, bijvoorbeeld een apart hemelwaterriool,
vrije uitloop of infiltratievoorziening
Bij de reconstructie van de Dorpstraat (enkele jaren geleden) is -voor een deel- reeds een
scheiding tussen “vuilwater” en “hemelwater”.
Gert Wilbrink, binnen het bestuur van de dorpsraad portefeuillehouder stedenbouw en bouwzaken, is gevraagd deze adviesaanvraag te beoordelen.

Druk voor starterswoningen BWiBL loopt op
Opnieuw loopt de beantwoording van de politiek gestelde vragen uit. Voor de Kerst deelden we
u mee dat door de gemeente 4 weken uitstel is gevraagd voor beantwoording van de schriftelijk
gestelde vragen die op 25 november 2014 door 6 raadsfracties zijn ingediend. Op 14 januari is
er met alle betrokken partijen op het gemeentehuis overleg geweest. Naast de indieners SGP,
VVD, Groen Links, Gemeentebelangen, PvdA en CDA hebben zich ook D66 en CU aangesloten bij het vragen naar een compleet dossier. Dat dossier had er 2 weken terug moeten
komen, maar tot op heden hebben we daarover nog niets vernomen. De druk loopt hoog op.
Afgelopen week was er overleg tussen de gemeente en BWiBL op het kantoor van de dorpsraad. BWiBL staat te popelen om verder te gaan met het realiseren van de starterswoningen
aan de Nieuwe Voorweg. Inmiddels zijn de inschrijvingen van kandidaat-kopers, mede door de
succesvolle inloop op 3 januari, verdubbeld. Op 10 februari heeft BWiBL weer een ledenvergadering.
Ook vanuit de politiek is de boodschap duidelijk dat er snel iets moet gebeuren. In het artikel
"VVD: gemeente aan zet" in De Stentor van donderdag j.l. stond duidelijke taal: "de jongeren
moeten binnen een jaar kunnen beginnen met huizen bouwen"! Voor Sprengenland Wonen
hebben de partijen voor de gang van zaken geen goed woord over. BWiBL wil er alleen over
zeggen dat zij zo snel mogelijk alle zaken afgewikkeld wil hebben met met alle partijen die bij
het project betrokken zijn. "We willen niet weer in een situatie terecht komen waarbij een
afspraak geen afspraak blijkt te zijn".
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Gemeentenieuws
Paspoort of ID-kaart kwijt?
De gemeente attendeerde ons op het gegeven dat met ingang van 1 februari 2015 men
vermissing van paspoort of ID-kaart niet meer aan de politie hoeft te melden maar digitaal kan
aangeven bij de gemeente Apeldoorn.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is in samenwerking met de
gemeente Apeldoorn en de politie een proef gestart. U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week
met behulp van uw DigiD via de website van de gemeente Apeldoorn de vermissing doorgeven.
Nadat de gemeente Apeldoorn de melding heeft verwerkt, kunt u een nieuw reisdocument
aanvragen. Of de melding verwerkt is kunt u zien op de website www.mijnapeldoorn.nl
Wel adviseert de gemeente om wanneer uw reisdocument is gestolen tevens aangifte te doen
bij de politie.
De proef van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de gemeente
Apeldoorn en de politie duurt zes maanden. Na die periode zal een evaluatie plaatsvinden en
wordt eventueel besloten of deze methode van melding wordt voortgezet.

Omgevingsvergunningen
Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot
omgevingsvergunningen over de periode 15 tot en met 21 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

Engeland 1

Plaatsen van een paardenstal (21 januari 2015)

1

Wittekruisweg 12

Verbouwen van woning/boerderij (16 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.
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
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Verordeningen en beleidsregels Sociaal Vangnet
De onderstaande verordeningen en beleidsregels zijn naar aanleiding van het Sociaal Vangnet
opgesteld:

-

verordening individuele inkomenstoeslag 2015
verordening individuele studietoeslag 2015
beleidsregels bijzondere bijstand 2015
beleidsregels RegelRecht 2015

De regelingen liggen gedurende vier weken (gerekend vanaf 28 januari 2015) ter inzage bij de
receptie van het stadhuis (voor openingstijden zie elders in deze Nieuwsbrief).
Inwoners en belanghebbenden kunnen gedurende die vier weken hun zienswijze aangeven
door een brief te sturen naar het college van B&W, ter attentie van M. Postma, Werkplein
Activerium, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Van de binnengekomen reacties wordt een
verslag gemaakt. Het verslag wordt, samen met de regelingen, aan het college voorgelegd en
de verordeningen worden vervolgens ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Politieke Markt Apeldoorn (PMA)
Op donderdag 5 februari 2015 is er geen politieke markt

Mededeling met betrekking tot informatie woningaanbod
Via de medewerksters van het Infopunt Woon Service Groep (WSG) werden wij geïnformeerd
over veranderingen in de bekendmaking “beschikbaar gekomen woningen”.
Met ingang van 1 januari 2015 worden alle beschikbaar komende woningen (dus ook senioren
woningen) uitsluitend via de website van Woonkeus Stedendriehoek aangekondigd.
(www.woonkeus-stedendriehoek.nl).
Wanneer u op zoek bent naar een huurwoning dan raden de medewerksters van het Infopunt
(mevr. Korthuis en mevr. Stok) u aan zeer frequent de eerder genoemde website te raadplegen. Het woningaanbod staat maar een (zeer) beperkte tijd op de website
Geen computer? Loop op donderdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur gerust even binnen bij
de Hoge Weye. De eerder genoemde medewerkers van het Infopunt verstrekken u graag de
benodigde informatie.
N.B. Telefonische informatie over de veranderingen in de wijze van de bekendmakingen is te
verkrijgen bij Sprengenland Wonen (0313 659023).

In en om de dorpen
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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
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