Nieuwsbrief 16 februari 2015
Van de bestuurstafel
Kantoorruimte dorpsraad
In een eerdere Nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd dat op 18 december 2014 de gemeenteraad akkoord is gegaan met het voorstel van B&W om de huidige kantoorruimte van de dorpsraad om te bouwen tot een appartement. Opeenvolgende besturen van de dorpsraad hebben
zich in de afgelopen jaren ingespannen om het huurcontract met Accres voortijdig te
beëindigen. Tot december 2014 altijd zonder resultaat. U begrijpt dat het huidige bestuur van de
dorpsraad een positief gevoel heeft dat het nu wel gelukt is. Waarom we naar een andere
ruimte willen? Om twee redenen. Het huidige kantoor bevindt zich op de tweede verdieping en
dat is niet goed voor de toegankelijkheid. Even binnen lopen is er niet bij. Tweede reden is dat
het huurbedrag een te groot deel van het jaarlijkse budget van de dorpsraad opeist. Dus, blij dat
we het huurcontract (oorspronkelijke einddatum 1 mei 2017) voortijdig mogen beëindigen. Maar
nu? Het bestuur is naarstig op zoek naar een andere ruimte. We zijn in gesprek met de
gemeente Apeldoorn en met Accres.
We hebben een paar wensen (eisen):
- de ruimte moet op de begane grond zijn gesitueerd
- de ruimte moet zich in het centrum van Beekbergen bevinden
- de maandelijkse huurlast moet aanzienlijk lager zijn dan het huidige huurbedrag
Geen extreme eisen denken wij. Maar het wordt plussen en minnen en onderhandelen.
Zodra er wat te melden is zullen wij dat zeker doen.

Project BWiBL
In de afgeslopen weken zijn er in het project BWiBL (Betaalbaar Wonen in Beekbergen en
Lieren) wat ontwikkelingen die belangrijk genoeg zijn om in de nieuwsbrief te vermelden.
Allereerst was er de vergadering van deze werkgroep. Daar waren iets meer dan 20 aanwezigen en het aantal inschrijvingen is sinds begin dit jaar (mede dankzij de "open dag"op
3 januari 2015) verdubbeld en bedraagt nu 14. Een verheugend bericht.
Anders ligt dat met de beantwoording van de door zes gemeenteraadsfracties aan het college
van BenW gestelde vragen over dit project. Er is een antwoord ontvangen maar dat gaat niet
inhoudelijk in op de vragen. Binnen de gemeente wordt bekeken op welke wijze daar alsnog
een bevredigend antwoord kan worden verkregen. Zodra er nieuws is zullen wij dat melden.

Sluipverkeer
In de afgelopen weken werden wij door bewoners van de Hansengraaf en De Els geattendeerd
op een toename van het sluipverkeer op deze wegen. Bewoners ondervinden overlast van
zowel van het aantal auto’s als van de snelheid waarmee gereden wordt.
De dorpsraad heeft deze opmerkingen (klachten) voorgelegd aan de wijkbeheerder dorpen en
buitengebied van de gemeente Apeldoorn. Door de gemeente Apeldoorn zullen zodra dat, in
verband met kwetsbaarheid van de telkabels kan (geen vorst of nachtvorst meer), tellingen
worden uitgevoerd. De afdeling verkeer van de gemeente zal tevens de verkeersstromen
bekijken en nagaan of een andere afstelling van enkele verkeerslichten kan bijdragen aan
vermindering van het sluipverkeer op bovengenoemde wegen.
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Gesprek met teamleider Hietveld
Op vrijdag 13 februari jl. Heeft het dagelijks bestuur een kennismakingsgesprek gehad met de
nieuwe teamleider van het Hietveld. Tijdens dit gesprek kwam onder andere aan de orde:
- het aantal cliënten dat op het Hietveld is gehuisvest en de mate waarin deze worden
begeleid en hulp nodig hebben
- hoe te handelen wanneer er klachten van dorpsbewoners worden ontvangen
- de inzet van het milieuteam. Het huidige team is met ingang van 1 februari jl. op
donderdagochtend en vrijdagmiddag in het centrum van het dorp aan het werk
(opruimen zwerfvuil en wanneer dat actueel is afgevallen blad opruimen en
gladheidsbestrijding). Ook worden een tweetal door de gemeente teruggeplaatste
afvalbakken geleegd
Goed om zo van gedachte te wisselen.

Gemeentenieuws
Omgevingsvergunningen
Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot
omgevingsvergunningen over de periode 28 januari tot en met 4 februari 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

Kaapbergweg 45

Kappen van 2 Amerikaanse eiken, 1 beuk, 1 eik en
1 douglasspar (29 januari 2015)

2

Keizersmantel 44

Plaatsen van een dakkapel (29 januari 2015)

2

Zomeroord 32

Kappen van 1 spar (4 februari 2015)

2

Verklaring code
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
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Politieke Markt Apeldoorn 19 februari 2015
Raadzaal
19.00 – 21.00 uur

Vervolg bijeenkomst: petitie tegen de eventuele komst van een
crematorium in Wenum Wiesel en Zuidbroek

21.00 – 21.15 uur

Pauze

21.15 – 22.15 uur

Deelname gemeente Apeldoorn aan Giro d’Italia
Het Rode Hert

19.00 – 20.00 uur

Actualisatie woningbouwprogrammering Apeldoorn
Geannuleerd Integraal Veiligheidsplan 2015-2018
De Rode Leeuw

19.00 – 20.00 uur

Koersbepaling niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG)

20.00 – 21.00 uur

Vaststellen grondprijzenbrief 2015

21.00 – 21.15 uur

Pauze

21.15 – 22.15 uur

Maatwerk Westpoint

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 (niet op 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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