Nieuwsbrief 9 februari 2015
Van de bestuurstafel
Overleg Dorpenplatform
Op dinsdagavond 3 februari 2015 hebben Joop van der Meer en Pieter de Mos namens de
dorpsraad deelgenomen aan het periodiek overleg met de gemeente Apeldoorn. Aan dit overleg
nemen de vertegenwoordigers van de dorpsraden deel (niet alle dorpsraden zijn op de bijeenkomsten altijd vertegenwoordigd). De dorpsraad Beekbergen-Lieren vindt deze bijeenkomsten
belangrijk en zorgt er voor dat zij altijd is vertegenwoordigd. Namens de gemeente Apeldoorn
zijn aanwezig de stadsdeelmanager voor de dorpen en het buitengebied, staddeelbeheerder
dorpen en buitengebied en de wijkbeheerder dorpen en buitengebied. Tijdens deze bijeenkomst
van het platform was wethouder Stukker wegens ziekte verhinderd.
Doel van de bijeenkomsten is tweeledig. Kennis nemen door de dorpsraden van voorgenomen
initiatieven/ontwikkelingen binnen de gemeente en omgekeerd informatie van de dorpsraden
naar de gemeente van de door hen waargenomen ontwikkelingen en vragen in het dorp.
Wat hebben we op 3 februari besproken?
Verkeersvisie: mevrouw Kuipers (gemeente Apeldoorn) verzorgde een presentatie
over de nieuwe verkeersvisie binnen de gemeente Apeldoorn (en die wijkt niet wezenlijk
af van de veranderingen in de rest van het land). Een veelheid van factoren noopt tot
herbezinning op verkeer, verkeersstromen en vervoersbehoefte. Termen als vergrijzing
en ontgroening komen aan de orde. Ontwikkelingen in de vervoersmiddelen (elektrische
fietsen). Maar ook duurzaamheid en milieu zal in de toekomst een steeds belangrijkere
factor worden. Dorpsraden zullen enerzijds in een vroeg stadium als klankbord fungeren
en anderzijds de spreekbuis van de bevolking moeten zijn. Dat zal veel eisen van de
dorpsraden.
NB. Op 9 december 2014 heeft een workshop herijking verkeersvisie plaatsgevonden.
Doel van deze workshop was a) standpunten en meningen over mobiliteitsbeleid
van Apeldoorn op te halen en b) om samen een richting te bepalen voor de nieuwe
mobiliteitsvisie voor de gemeente Apeldoorn.
- “Mijn buurtje”: mevrouw Van Stokkom (van “Mijn Buurtje” ) gaf uitleg van het reeds in
verschillende gemeenten door burgers opgezette online dorpsplein. Bijvoorbeeld in
Oosterhuizen. Kernwoord in de brochure van “Mijn Buurtje” is verbinden. In de buurt is
enorm veel hulp, spullen, creativiteit en kennis aanwezig. Vroeger hadden mensen uit de
buurt contact met elkaar. Nu is dat anders. Dus hoe benut je dit en verbind je bewoners
en partijen nu met elkaar? Mijn buurtje.nl levert een online buurtplatform als antwoord op
deze vragen en traint buurtbewoners als buurtverbinder. Zij beheren het online dorpsplein in de buurt. Zo deel je op een leuke manier alles wat er in de buurt is, zo staat in de
brochure te lezen. Door een tweetal buurtverbinders uit Oosterhuizen (het eerste
dorp/wijk in Apeldoorn dat een “mijnbuurtje” heeft opgestart) wordt een toelichting
gegeven op de opgedane ervaringen. Na afloop van de bijeenkomst is met het bestuur
van de dorpsraad Oosterhuizen afgesproken dat binnenkort, tijdens een overleg van
beide besturen dit onderwerp aan de orde zal komen.
- Door Herman Dijkkamp (voorzitter dorpsraad Wenum Wiesel) wordt het project
Wenumse watermolen besproken. Hoe is in de afgelopen jaren met diverse instanties
overleg gevoerd om dit karakteristieke en historische pand te renoveren, te exploiteren
en te behouden. Hoe kan de schietbaan in het project worden geïntegreerd. Een goed
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voorbeeld hoe -weliswaar soms met wat strubbelingen- gemeente, dorpsraad en andere
belanghebbenden door constructieve samenwerking iets moois kunnen realiseren.
Aandacht werd gevraagd voor het concept van de hemelwaterverordening van de
gemeente. Wenum Wiesel verwacht hoge kosten voor de bewoners in het buitengebied.
Besloten wordt dat een overleg over deze verordening zal worden belegd en dat aan de
gemeente gevraagd zal worden de reactie termijn te verlengen met vier weken.

Per 5000 inwoners een wijkagent
Dat was enkele maanden geleden een krantenkop in de Stentor. Voor de dorpsraad aanleiding
om in overleg te treden met de dorpsraad van Oosterhuizen en van Loenen. Immers dat is het
gebied waarvoor Theo Simmelink de dorpsagent is. In Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen en
Loenen wonen iets meer dan 9000 mensen. Dat is inclusief de bewoners van zorginstellingen.
In de zomermaanden treedt er een verdubbeling op van het aantal bewoners. Reden voor de
dorpsraad om -namens de genoemde dorpen- aan de burgemeester (portefeuillehouder
veiligheid) te vragen om bij de herverdeling van het aantal politieagenten aan het gebied
Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen en Loenen twee agenten te stationeren.
Wij ontvingen bericht dat onze brief voor afhandeling was doorgezonden aan de politie, de
teamchef basisteam Apeldoorn.
Op 5 februari 2015 hebben Joop van der Meer en Pieter de Mos een kennismakingsgesprek
gehad met de teamchef. Inzicht werd verkregen in de opbouw van de wijk-/dorpindeling en de
personele bezetting. Daarin werd duidelijk dat er geen rekensom kan worden losgelaten op
aantal inwoners en dus het aantal agentplaatsen. Wat dan wel? De dorpen Beekbergen, Lieren,
Oosterhuizen en Loenen houden één vaste dorpsagent (Theo Simmelink). Tijdens het
wekelijkse teamoverleg kan Theo Simmelink voor speciale evenementen of voor aandachtsgebieden die extra aandacht vereisen (overlast in de ruimste zin van het woord, preventie en
dergelijke) om ondersteuning vragen en krijgen vanuit het basisteam Apeldoorn (230 agenten).
Daarmee wordt, aldus de teamchef, voldoende invulling gegeven aan de normstelling
Afgesproken werd dat het dagelijks bestuur van de dorpsraad frequent (frequenter en
gestructureerder dan tot nu toe het geval is) een gesprek met Theo Simmelink zal hebben.

Actualisering woningbouwprogrammering gemeente
Op vrijdag 6 februari 2015 ontvingen wij van de gemeente Apeldoorn de nota met bovengenoemde titel. Het gaat om een actualisering van de woningbouwprogrammering van 2012.
In de bijlage bij de nota staan, naast de conclusies van het college van B&W ook de door
bureau Fakton opgestelde vraaganalyse. Dit bureau stelt deze analyse op basis van een
demografisch ontwikkelmodel op. In de nota staan, naast de gemeentelijke beleidskaders,
ook specifieke conclusies voor het landelijk gebied van Apeldoorn.
Wat zijn, volgens de tekst van de begeleidende brief bij deze nota, de hoofdconclusies:
- vasthouden aan het kader voor de totale hoeveelheid te bouwen woningen
- rekening houden met minder nieuwbouw van dure woningen
- kwantitatieve en kwalitatieve herprogrammering in het landelijk gebied
- prioritering in het centrum van Apeldoorn
- het vergroten van bewegingsruimte voor kansrijke initiatieven
Wat zijn de vervolg stappen:
- op 17 februari 2015 wordt voor de leden van de gemeenteraad een technische
presentatie gehouden met betrekking tot de vraaganalyse van bureau Fakton
- op 19 februari 2015 vindt consultatie plaats van de raadsfracties tijdens de PMA
- bespreking om te komen tot vaststelling staat vooralsnog geagendeerd op 5 maart 2015
Door het bestuur van de dorpsraad is aan de bestuursleden Gert Wilbrink en Gerrit Stufken
gevraagd de nota te bestuderen en aan het bestuur te rapporteren.
Wij houden u op de hoogte!
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Gemeentenieuws
Apeldoorn maakt werk van mantelzorg
Wij ontvingen van de gemeente Apeldoorn een persbericht waarin de gemeente dat er op het
gebied van mantelzorg en dan voornamelijk voor de mantelzorger -in positieve zin- wat gaat
veranderen. Een aantal ambassadeurs (bedrijven en organisaties die zich ten doel stellen een
mantelzorgvriendelijk werkklimaat te creëren) op 9 februari 2015 een intentie verklaring zullen
tekenen. De ondertekenaars zijn: de Goede Zorg; Feluagroep; Reinders makelaars; Hollander
Techniek; Achmea; De Kap en de gemeente Apeldoorn.
Doel is werkende mantelzorgers bewust te maken en te informeren over bijvoorbeeld de positie
van de mantelzorger binnen een organisatie. Het mogelijke spanningsveld tussen werk en
zorgtaak. Het ondersteuningsaanbod (door het bedrijf) voor de mantelzorger. Een bewustwording en erkenning en herkenning van de mantelzorger bij het bedrijf en de leidinggevenden.
Deze werkwijze, waarbij gemeente en bedrijven en het ondersteuningspunt De Kap in
gezamenlijkheid zich gaan inzetten voor de mantelzorger, is uniek in Nederland.

Regionaal werkbedrijf
Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij een bericht met betrekking tot de oprichting van een
Regionaal Werkbedrijf. Bestuurders van veertien uit Gelderland, Overijssel en Flevoland, UWV,
werkgevers en vakbonden zijn vrijdag 30 januari bijeen geweest voor overleg over de oprichting
van het Regionaal Werkbedrijf. Doel van deze nieuwe netwerkorganisatie is om mensen met
een arbeidsbeperking en mensen met een uitkering zo efficiënt mogelijk naar werk te
begeleiden bij werkgevers in de regio.
Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht en dat betekent dat, naast de mensen met
een arbeidsbeperking, deze wet ook geldt voor mensen met een uitkering.
In het sociaal akkoord van 2013 is vastgelegd dat er de komende jaren 125.000 extra banen
komen voor mensen die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen bij een full-time
dienstverband. Om de afspraken vorm te geven en te monitoren moet in elke arbeidsmarktregio
in Nederland een Regionaal Werkbedrijf hebben. Apeldoorn treedt op als centrumgemeente.
Zonder al te veel in detail te treden, kan wel gezegd worden dat het bestuur van de dorpsraad
enige tijd geleden geconfronteerd werd met de inwerkingtreding van de Participatiewet. We
hebben kennis kunnen nemen van het lesprogramma om bij de doelgroep structuur in het
dagritme en de daginvulling aan te brengen. En daarmee het toetreden tot de arbeidsmarkt
mogelijk te maken. Er zit absoluut een aantal schoonheidsfoutjes in de Participatiewet, maar
daar doorheen kijkend is het uitgangspunt goed. Dat is ook de reden waarom in deze Nieuwsbrief melding wordt gemaakt van de ontvangen informatie van de gemeente.

Omgevingsvergunningen
Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot
omgevingsvergunningen over de periode 22 januari tot en met 28 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

Engelanderholt 1

Aanleggen/aanpassen van straatwerken het bouwen
van een keerwand op een bedrijfsterrein (20 januari)

Ruitersmolenweg naast 11B Bouwen van een woning, maken in-/uitrit en kappen
van een acacia (28 januari)

Code
1
2
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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

Politieke Markt Apeldoorn
Op donderdag 12 februari 2015 is er geen Politieke Markt.

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 (met uitzondering van 10
maart 2015) 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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