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Nieuwsbrief 2 maart 2015 

Van de bestuurstafel 

Wandelpaden 

Op maandag 23 februari 2015 hebben Lucia Albers, Pieter de Mos en Louis van Swam een 
gesprek gehad met de gemeente over “wandelpaden”. Want wat is er mooier dan te voet te 
dwalen door de natuur en kennis te maken met mooie doorkijkjes, vergezichten over enken, de 
ongerepte natuur. En dat vaak heel dicht bij huis (in de buurt). Maar ook -helaas- obstakels, die 
bewust of onbewust in de loop der jaren op oude looproutes zijn aangebracht. In een eerdere 
Nieuwsbrief werd verslag gedaan van het gesprek met Wandelnet over het project “Stad te 
voet”. Doel van deze stichting is om vanuit het centrum van Apeldoorn wandelroutes te 
ontwikkelen naar de buitenranden. Van daaruit kunnen dan de dorpen een wandelroute 
uitzetten. Wandelnet is bezig met de route Apeldoorn centrum vis Apeldoorn zuid naar 
Beekbergen. Daar op aansluiten is de eerste stap op weg naar wandelroutes rond Beekbergen.  
Zijn er voorbeelden van dergelijke aansluitingen op wandelnet? Ja, die zijn er. Bijvoorbeeld de 
Kopermolenroute in Wenum Wiesel en de route door het Beekbergerwoud. In totaal zijn er 
11 routes gereed of in voorbereiding. Door Lucia Albers is in een notitie aangegeven dat 
wandelaars worden achtergesteld. Door heel Nederland worden fietspaden en fietsroutes 
aangelegd. De wandelaars en wandelrecreanten worden nog niet zo voorzien. Struingebieden 
 -zo staat er in de notitie- zijn heel mooi, maar niet de vervanging voor gewoon van huis naar 
iets anders kunnen lopen met plezier. Aandacht wordt gevraagd om bij bestemmingsplannen 
rekening te houden met bestaande en misschien deels verdwenen paden en die behouden of 
herstellen. Wat was de onderliggende gedachte bij het gesprek met de gemeente: 

- Heropening van oude wandelpaden, kerkepaden, schapendriften, boswegen 
- Recreanten en inwoners een recreatieve routing geven vanuit het centrum van het dorp 

naar diverse richtingen en omringende dorpen 
- Aansluiten op bijvoorbeeld wandelnetroute 

Gemeente en provincie steunen initiatieven op dit gebied. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering -op 15 april 2015- zal aandacht worden besteed aan dit 
project.  

Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren (BWiBL) 

Op de agenda van de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) van 12 maart a.s. staat het project 
BWiBL vermeld. In eerdere Nieuwsbrieven werd u geïnformeerd over dit project. Over de 
initiatieven die negen jaar geleden een aantal enthousiaste jongeren uit Beekbergen en Lieren 
hebben genomen en daarbij werden ondersteund door de dorpsraad. Over de obstakels die 
keer op keer de snelle voortgang blokkeerden en over de vasthoudendheid van initiatiefnemers 
en toekomstige kopers. Dat het nu onderwerp tijdens de Politieke Markt is geeft hoop op een 
aantal stappen voorwaarts. De werkgroep schrijft in een notitie: “Er wordt door de politiek 
(raadsfracties), het college van B&W en het ambtelijk apparaat volop meegedacht en gewerkt 
aan het vervolg van het project Beekvallei (Nieuwe Voorweg) in Lieren. Centraal in de 
bespreking op 12 maart a.s. zal staan de stand van zaken nu Sprengenland Wonen niet langer 
aan het project deelneemt en wat nu? Er is een toenemende belangstelling voor de woningen in 
dit project. Sinds de bijeenkomst in januari (open dag) is het aantal gegadigden verdubbeld. 
Reden voor de initiatiefnemers vastberaden door te gaan met het project om voor starters 
betaalbare woningen te realiseren.  
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Daarom, kom als steun aan de werkgroep en de starters op de woningmarkt op:  
 

12 maart 2015 naar het stadhuis, zaal De Rode Leeuw, aanvang 20.00 uur. 
 
Tussentijdse ontwikkelingen staan op de website www.bwibl.nl en op Facebook 
Geïnteresseerd in een betaalbare woning beantwoord dan “ik ben geïnteresseerd” op de 
website van BWiBL. 

Herdenking Woeste Hoeve  

Op 7 maart 2015 zullen Joop van der Meer en Pieter de Mos namens de dorpsraad aanwezig 
zijn bij de jaarlijkse herdenking “Woeste Hoeve” en zullen een bloemstuk bij het monument 
leggen. 
Elders in deze Nieuwsbrief meer informatie over de geschiedenis monument Woeste Hoeve. 

Gesprek met bestuur SBNE  

Op zaterdag 28 februari 2015 zijn Joop van der Meer en Pieter de Mos aanwezig geweest bij de 
bestuursvergadering van SBNE (Stichting Behoud Natuurwaarden Enken). Geruime tijd geleden 
was een vertegenwoordiging van SBNE op bezoek geweest bij de dorpsraad en dit was dus het 
tegenbezoek. Na een voorstelrondje (wie zitten er aan tafel en met welke achtergrond) was er 
een rondrit over de enk en landgoed Spelderholt. Deelnemers waren Joop van der Meer en 
Pieter de Mos (dorpsraad) en Arnold Hofman en Wouter Hiskemuller (SBNE). Door SBNE werd 
tijdens de rondrit onder andere toelichting gegeven op de aantasting van de waarde van de enk 
door kappen van delen van de bosrand voor zichtlijnen van de ombouw naar permanente 
bewoning van voormalige vakantiehuisjes. Ook het storten van vuil in de bosrand en de illegale 
lozingen werden getoond. De nieuwe locatie en de daar nog aanwezige restanten van de 
schuren van het pluimvee instituut werden bezocht. Bureau handhaving van de gemeente 
Apeldoorn zal nauwlettender moeten toezien op naleving van de wet- en regelgeving. De 
voorwaarden die voortvloeien uit natura 2000 zijn duidelijk en ook daar zal handhavend moeten 
worden opgetreden.  
Na de rondrit kwamen de onderstaande onderwerpen in hoofdlijnen aan de orde: 

- Historie SBNE 
- Commissiestructuur 
- Huidige activiteiten en hoe die raken aan wat de dorpsraad doet, mogelijkheden van 

gezamenlijk optrekken 
- Verkeer (geluid en veiligheid) 
- Veiligheid (Vigilat, inbraakpreventie) 
- Handhaving 
- Convenant (met Spelderholt) 
- Planologie (structuurvisie en bestemmingsplan) 

Goed om zo als SBNE en dorpsraad een gesprek te hebben gehad en zo begrip voor elkaars 
standpunten te verkrijgen, ook wanneer die niet eensluidend zijn. Afgesproken werd dat in 
overleg een onderwerp te kiezen dat nader zal worden uitgewerkt. 

In en om de dorpen 

70 jaar Woeste Hoeve 
Wat herdenken we bij het monument Woeste Hoeve? 
Op 8 maart 1945 werden als represaille door de Duitsers 117 mannen gefusilleerd. Dat wordt 
jaarlijks (dit jaar op 7 maart omdat 8 maart op een zondag is) herdacht.  
Wat was de aanleiding voor deze vreselijke represaille? In het boek “Woeste Hoeve, 8 maart 
1945” dat Henk Berends schreef en dat in 1995 (ter gelegenheid van 50 jaar Woeste Hoeve) 
werd uitgegeven wordt de achtergrond van deze terreurdaad beschreven.  
In het voorjaar van 1945 was in een groot deel van Nederland boven de grote rivieren en in het 
bijzonder in het westen van het land, een groot gebrek aan voedsel. Ook in Apeldoorn, waar 
een groot deel van de bevolking van Arnhem en directe omgeving als evacuees waren 
ondergebracht (het op 22 september 2014 onthulde Exodus monument tegenover de 

http://www.bwibl.nl/
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Smittenberg herinnert hier aan), was een groot gebrek aan voedsel. De verzetsgroep Apeldoorn 
had op 6 maart 1945 een tip gekregen dat de Duitse Wehrmacht op 7 maart bij een slachterij in 
Epe, drieduizend kilo vlees (bestemd voor de Duitse troepen rond Arnhem) zou ophalen. In 
overleg met de regionale ondergrondse werd besloten dat de afdeling Apeldoorn dit 
vleestransport zou onderscheppen.  
Men kwam met het volgende plan. 
De groep beschikte over Duitse uniformen en er was in de ploeg een van oorsprong 
Oostenrijker, die dus vloeiend Duits sprak. Dat moest dus voldoende waarborg zijn dat men bij 
de slachterij geen argwaan zou krijgen wanneer de groep zich daar zou melden. De groep 
beschikte over een ruime hoeveelheid wapens en munitie Probleem was echter nog een 
vrachtauto die voldoende laadvermogen had. Uiteindelijk werd besloten: we wachten tussen 
Apeldoorn en Arnhem de vrachtwagen van de Wehrmacht op, schakelen de bemanning uit en 
gaan met die vrachtwagen naar de slachterij. Als meest geschikte locatie voor de overval werd 
gekozen voor de Woeste Hoeve. Onderweg van Apeldoorn naar de Woeste Hoeve (op de fiets) 
werd de groep door de leden van de Duitse luchtverdediging aangehouden en gecontroleerd 
maar die hadden geen enkele argwaan. Dat gaf de groep het vertrouwen dat het bij de Woeste 
Hoeve bij de aanhouding van de vrachtwagen ook wel goed zou gaan. Omstreeks 22.30 uur, zo 
schrijft Henk Berends in zijn boek, kwam de groep aan bij de Woeste Hoeve. Kort daarop 
hoorden ze het zware geluid van een vanuit Arnhem naderende auto. Een deel van de groep 
ging midden op de weg staan om de auto te laten stoppen. Het bleek echter niet de vrachtauto 
te zijn die men had verwacht. Na wat heen en weer geschreeuw werd door de verzetsgroep het 
vuur geopend op de bijna stilstaande auto. Naar later zou blijken waren de chauffeur en de 
adjudant op slag dood. De derde inzittende -weliswaar zwaargewond- was nog in leven. Die 
derde inzittende was Rauter, de hoogste Duitse politie-generaal in bezet Nederland. De 
verzetsgroep is van de plek vertrokken. Een konvooi dat op 7 maart 1945 ’s-morgens vroeg 
langs de Woeste Hoeve reed heeft alarm geslagen en Rauter is naar het hospitaal (De Wellen) 
gebracht en heeft de aanslag overleefd. Onmiddellijk komt een ongekend grote represaille op 
gang. Opdracht was dat 300 (dit aantal werd niet gehaald) Todeskandidaten als vergelding 
gefusilleerd moesten worden. Uit een groot aantal gevangenissen, verspreid over een deel van 
Nederland, werden 117 mannen gehaald en naar de Woeste Hoeve gebracht waar ze zonder 
enige vorm van proces werden doodgeschoten. De jongste was Justus Hoek 17 jaar, een 
joodse jongen die in Dalfsen was gearresteerd en die werd gevangen gezet in Zwolle. De 
oudste was 75 jaar, de heer Van der Harst. 
Ze kwamen uit de volgende gevangenissen en huizen van bewaring: 
Assen 29 mannen, Zwolle 18 mannen, Almelo 10 mannen, Deventer/Colmschate 21 mannen, 
Doetinchem 25 mannen en Apeldoorn (Willem III kazerne) 15 mannen.  
Hen herdenken we als dorpsraad samen met tweede en derde generatie nabestaanden jaarlijks 
bij het monument Woeste Hoeve.  
Op nadere locaties in Nederland werden op 8 maart 1945 nog eens 146 mannen gefusilleerd. 
Daarmee komt het totaal op 263 mannen. Amsterdam (theehuis Rozenoord) 53 mannen, 
Utrecht (fort De Bilt) 6 mannen, Amersfoort (kamp Amersfoort) 49 mannen, Den Haag 
(Waalsdorpervlakte) 38 mannen. 
Er is geen plek in Nederland waar op één dag zoveel mensen werden gefusilleerd als bij de 
Woeste Hoeve.  

“Wij zullen niet vergeten” 

Dat is de tekst op het lint bij de bloemen die door de vereniging Old Army Cars Klarenbeek zijn 
gelegd bij het Exodus monument aan de Arnhemseweg. De vereniging Old Army Cars maakt 
elk jaar een aantal tochten langs oorlogsmonumenten. Dit keer stond het op 22 september 2014 
onthulde monument dat herinnert aan de evacuatie van de circa 50.000 Arnhemmers op het 
programma. Door een van de leden wordt altijd een korte toelichting gegeven waar het 
monument aan herinnert, worden bloemen gelegd en is er een moment van stilte. Een mooi 
initiatief van Old Army Cars Klarenbeek. De stichting Evacuatie 1944-‘ 45. Heeft ons laten 
weten blij te zijn met de belangstelling van de vereniging Old Army Cars Klarenbeek. 
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Gemeentenieuws 

Bouwen aan buurthulp 

Zo luidt de titel van een boekje dat we onlangs van de gemeente Apeldoorn hebben ontvangen. 
In kranten, op radio en televisie en ook in de Nieuwsbrief van de dorpsraad is in de afgelopen 
maanden veel aandacht besteed aan de participatiemaatschappij en de gevolgen die dat zal 
hebben op de samenleving. Door de gemeente Apeldoorn werden twee jaar geleden al 
workshops georganiseerd die toen al inspeelden op de voorziene ontwikkelingen in mantelzorg 
(modern nabuurschap). Toen was nog niet in detail bekend wat het concreet zou gaan worden. 
Wat van gezinsleden, familie en buren en andere hulpverleners mocht worden verwacht. 
Het boekje geeft inzicht hoe buurthulp kan worden georganiseerd en waar speciaal op moet 
worden gelet om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken. En vooral veel informatie over 
hoe het in dorpen en steden al is georganiseerd. Onderwerpen als privacy en veiligheid komen 
aan de orde. Zowel voor de hulpverleners als de hulp ontvangers. De maatregelen die nodig 
zijn om continuïteit te garanderen. Allemaal onderwerpen die van tevoren goed moeten 
doordacht. Het gezegde “Denkt aleer gij doende zijt en doende zijnde denkt dan nog” is ook hier 
van toepassing. In een vorige Nieuwsbrief werd informatie opgenomen over het project “Mijn 
buurtje” in Oosterhuizen. Dat past naadloos in “Bouwen aan buurthulp”. Al met al zeker een 
onderwerp dat nader onderzoek vereist. 
 
N.B. Het boekje “Bouwen aan buurthulp” is gratis te downloaden via:  
 www.movisie.nl/publicaties/bouwen-aan-buurthulp 

 
 
 
 
 
 

http://www.movisie.nl/publicaties/bouwen-aan-buurthulp
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Omgevingsvergunningen 

Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot 
omgevingsvergunningen over de periode 12 tot en met 18 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 

Engeland 1 Plaatsen van een paardenstal (13 februari 2015) 2 

Kerkeveld 18B Bouwen van een woning met bijgebouw (13 februari) 2 

Koningsweg 5 Vergroten van een woning (18 februari 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 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift
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Politieke Markt Apeldoorn en Raadsvergadering 5 maart 2015 

Tijd Omschrijving 

 Het Rode Hert 

19.00-19.45 uur Petitie schuilhutten in het buitengebied 

 De Moriaen 

19.00-19.45 uur Informatieve bijeenkomst bestemmingsplan Radio Kootwijk 

 De Rode Leeuw 

19.00-19.45 uur Notitie “Duiding omgevingsbeleid in Apeldoorn 

 Raadzaal 

20.00 uur 1. Vaststellen agenda 

2. Vragenuurtje 

3. Actualiteitsvragen 

4. a Eerste begrotingswijziging MPB 2015-2018, jaarschijf 2015 

4. b Hoop op een standpunt gemeenteraad windenergie     

       Beekbergsebroek 

4. c Benoeming twee leden Raad van Toezicht Stichting AVOO 

4. d Reactie op uitgangspuntennota 2016 GGD 

4. e Vaststelling gebiedsgerichte welstandskader Erve Sprenkelaar 

4. f 2e wijziging APV 2014 

5. Afweging voor maatwerk t.b.v. herinrichting Westpoint 

6. Actualisatie woningbouwprogrammering Apeldoorn 

7. NIEGG koersbepaling 

8. Vaststellen grondprijzenbrief 2016 

9. Vaststelling lange termijn agenda gemeenteraad 

22.00 uur Sluiting en drankje in de Burgerzaal 
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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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