Nieuwsbrief 9 maart 2015
Van de bestuurstafel
Bezoek AZC Nijmegen
Tijdens een aantal bijeenkomsten in het Stadhuis werden dorp- en wijkraden en andere
belangengroepen door de gemeente geïnformeerd dat Apeldoorn zich (in principe) beschikbaar
heeft gesteld voor het vestigen van een AZC. Uit een groslijst van mogelijke vestigingsplaatsen
is -na afweging van een aantal criteria- door de gemeente een keuze gemaakt. Als meest
geschikte locaties kwam men tot vijf locaties die nader onderzocht moeten worden. Het gaat om
de locaties: Het Immendaal in Beekbergen; de Kleiberg in Orden; GGNet (aan de Deventerstraat); de kazerne in Nieuw Milligen (Uddel) en een kavel in Zuidbroek. Nader haalbaarheidsonderzoek door COA wordt/is gestart. In het kader van informatieverstrekking en kennisnemen
van de situatie in en rond een AZC werd 2 maart 2015, op uitnodiging van burgemeester
Berends, een bezoek gebracht aan AZC Nijmegen. Voor Beekbergen namen deel Pieter de
Mos en Jamone Wagner namens de dorpsraad en Diderik Tjeenk Willink namens de Buurtcommissie Zomeroord. Van de andere mogelijke locaties waren ook vertegenwoordigers
aanwezig.
In het AZC Nijmegen (gevestigd in de voormalige kazerne van de Koninklijke Luchtmacht) is
plaats voor 320 asielzoekers. Van de huidige bezetting heeft 50% een verblijfsvergunning en is
het wachten op toekenning van woonruimte. De andere 50% is in afwachting van een beslissing
wel of geen verblijfsvergunning. Het AZC is al 20 jaar als zodanig in gebruik. Door medewerkers
van COA werd een toelichting gegeven op het dagelijks leven in een AZC. De regels die er
gelden, het toezicht (7 dagen per week, 24 uur per dag). Uiteraard gelden voor alle bewoners
van het AZC de Nederlandse wet en regelgeving. Dat betekent dat kinderen vallen onder de
leerplichtwet en dus naar school moeten. Soms naar een school op het terrein (bij grote AZC ’s)
of naar de scholen in de omgeving. Informatie werd gegeven over de informatievoorziening aan
de buurtbewoners. De asielzoekers krijgen wekelijks “zakgeld” waarvan alles voor het levensonderhoud moet worden betaald. Asielzoekers doen zelf boodschappen, moeten zelf eten
koken. Apparatuur is beschikbaar in het AZC. Maximaal verblijf in een AZC is twaalf maanden.
Bij een nieuw AZC bestaat het personeel voor 50% uit ervaren medewerkers. De overige
personeelsleden worden gerekruteerd uit de omgeving van het AZC.
Tijdens de rondleiding door het AZC werd toelichting gegeven op waargenomen situaties en
werden ook kritische vragen zo goed mogelijk beantwoord. Zoals eerder werd vermeld
verblijven er 320 asielzoekers in het AZC Nijmegen. Die hebben we tijdens de rondleiding niet
gezien. We kwamen er maximaal vijf tegen in de gebouwen. Waarvan een jongetje dat in alle
rust en vredigheid op zijn bed zat te spelen. Waar de rest was? Niet in de leslokalen, voor
“Kennis Nederlandse Samenleving” (KNS). Niet in de recreatieruimte om te biljarten, te kaarten
of te praten. Niet in de computerruimte, om te mailen of les te krijgen in het gebruik van
computers. Wel in de fitnessruimte, maar daar mochten we niet in want daar waren op het
moment van ons bezoek vrouwen aan het sporten.
We hebben een beeld gekregen van wat er in en rond een AZC gebeurd. Een eerlijk beeld? Is
onzeker, want informatie kwam uitsluitend van COA. Niet van omwonenden. Hoe gekleurd het
beeld is valt dus niet te zeggen. Wel moet gezegd worden dat de COA medewerkers open en
eerlijk overkwamen in hun toelichtingen.
Door de heer Berends werd meegedeeld dat -na ontvangst van de locatie evaluatie door COAde gemeente voor augustus een beslissing zal nemen over de locatie waar een AZC zal worden
gevestigd en voor hoeveel asielzoekers.
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Enkele dagen voor het bezoek waren wij, via de gemeente, aangemeld als bezoeker. Bij
aankomst in het AZC moesten wij ons melden bij de receptie om in te checken. Bij het verlaten
van het AZC hebben wij ons -omdat wij haast hadden om weer in de bus te komen- niet
afgemeld. Dat betekent dat ………..

Herdenking Woeste Hoeve
Op zaterdag 7 maart 2015 waren Joop van der Meer en Pieter de Mos namens de dorpsraad
aanwezig bij de herdenking Woeste Hoeve. Namens de gemeente Apeldoorn was wethouder
Stukker aanwezig. In de vorige Nieuwsbrief werd uitvoerig aandacht besteed aan het vreselijke
drama dat op 8 maart 1945 bij de Woeste Hoeve heeft plaatsgevonden.
Als represaille werden daar toen 117 mannen gefusilleerd. Of zoals de heer Terlouw het in zijn
toespraak stelde “vermoord zonder enige vorm van proces”. Het was een indrukwekkende
bijeenkomst. Allereerst een woord van welkom door de heer Blom, voorzitter van de stichting
monument Woeste Hoeve. De heer Blom gaf ook een overzicht van de wat moeizame realisatie
van een monument waarop alle 117 namen konden worden vermeld. Twee leerlingen van de
Chr. Basis School De Touwladder Ugchelen (hebben de zorg voor het monument jaren geleden
op zich genomen) lazen een door hen geschreven gedicht voor. Centraal stond daarin het
begrip vrijheid. Daarna waren het de heer Terlouw (oud commissaris van de Koningin in
Gelderland en indertijd nauw betrokken bij de realisatie van het huidige monument) en Nienke
(achterkleindochter van een slachtoffer) die in een toespraak en een gedicht op indringende
wijze stilstonden bij wat 70 jaar geleden was gebeurd. Welke onrechtvaardige offers de strijd
voor vrijheid heeft geëist. Wanneer je niet naar het verleden kijkt, heb je geen zicht een vredige
toekomst. Dat is de zin van herdenken. De deelnemers aan de tocht van de Woeste Hoeve naar
het monument werden begeleid door kinderen van de Touwladder. Bij het monument werd twee
minuten stilte in achtgenomen en werd het eerste couplet van het Wilhelmus gezongen.
Vervolgens werden bij het monument kransen en bloemen gelegd door nabestaanden, de
gemeente Apeldoorn, de dorpsraad Beekbergen-Lieren, de Stichting 40-45 en vele anderen.
De Regionale Politiekapel NO-Gelderland speelde tijdens dit deel van de plechtigheid koraalmuziek.

Meer foto’s als bijlage achter deze Nieuwsbrief.
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Ter afsluiting was er voor genodigden nog een korte nazit in de Woeste Hoeve.
Daarbij liepen we over de plaat waarop de tekst staat:
Als je van iemand houdt
En je bent van diegene gescheiden
Kan niets de leegte vullen
Je moet dat niet proberen
Je moet eenvoudig aanvaarden en volhouden
Dat klinkt erg hard
Maar het is ook een grote troost
Want zolang de leegte werkelijk leeg blijft
Blijf je daarmee met elkaar verbonden
Een tekst van de Duitse theoloog Bonhöffer die zich vanaf 1933 in woord en geschrift heeft
verzet tegen het nationaalsocialisme en op 9 april 1945 -op 39 jarige leeftijd- in concentratiekamp Flossenburg is overleden.
Er was ook dit jaar weer veel belangstelling voor deze herdenking en dat moet de
nabestaanden (veelal tweede en derde generatie) goed doen.

In en om het Dorp
Starterswoningen Lieren onderwerp van gesprek in Stadhuis
In vorige Nieuwsbrieven werd u geïnformeerd over de stagnatie in het project Beekvallei van de
vereniging Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren (BWiBL). De Apeldoornse politiek
besteedt er nu heel specifiek aandacht aan. Op de agenda van de Politieke Markt (PMA) van
donderdag 12 maart 2015 is het onderwerp “Woningbouw Beekvallei” geagendeerd, in de zaal
De Rode Leeuw, van 20.00 tot 21.00 uur. Inspraak is mogelijk. BWiBL zal dat zeker doen en
ook andere belanghebbenden hebben al laten weten van de mogelijkheid gebruik te willen
maken.
In de vorige Nieuwsbrief werd door BWiBL opgeroepen om, wanneer u het project bouwen van
starterswoningen in Lieren steunt, aanwezig te zijn in het Stadhuis. Het bestuur van BWiBL
heeft veel aanmeldingen ontvangen en heeft daarom besloten een bus in te zetten om het u zo
makkelijk mogelijk te maken (geen reis- en parkeerkosten voor u). Dus ga met de bus mee!
Verzamelen:
in de Prinses Julianaschool (Tullekensmolenweg 77 in
Lieren), de school zet de deuren om 18.45 uur open.
Vertrek:
de bus vertrekt om 19.15 uur
Behandeling in PMA:
Stadhuis zaal De Rode Leeuw, van 20.00 tot 21.00 uur
Dus bent u donderdagavond 12 maart 2015 in de gelegenheid om mee te gaan naar het
Stadhuis en bent u ook benieuwd naar wat daar gezegd wordt over het project Beekvallei, meldt
u dan aan bij de voorzitter van BWiBL Gerrit Stufken (g.stufken@gmail.com).
De dorpsraad Beekbergen-Lieren ondersteunt de inspanningen van BWiBL.
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Gemeentenieuws
Omgevingsvergunningen
Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot
omgevingsvergunningen over de periode19 tot en met 25 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

Het Haselt (bij br. 10)

Kappen van een esdoorn (25 februari 2015)

1

Hietveldweg 23

Kappen van 2 berken (24 februari 2015)

1

Immenbergweg 30

Kappen van 3 douglas en 2 fijnsparren (19 februari)

1

Molenberg 16

Stallen van auto’s in een weiland (planologisch strijdig
gebruik) (20 februari 2015)

2

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 aanvragen voor het houden van grote
evenementen bij hem zijn ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen.
Indien de vergunning wordt verleend zal daarvan mededeling worden gedaan.
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Omschrijving

Datum

Locatie

Bevrijdingsfeesten Lieren

18 april 2015

De Boerderij, Tullekensmolenweg 22a

Koningsdag

27 april 2015

De Boerderij, Tullekensmolenweg 22a

Bevrijdingsfeest Beekbergen

5 mei 2015

De Boerderij, Tullekensmolenweg 22a

Vogelschieten

9 mei 2015

De Boerderij, Tullekensmolenweg 22a

Wandel 4-daagse

19-22 mei 2015

De Boerderij, Tullekensmolenweg 22a

MTB marathon van cycle for hope

27+28 maart 2015

Start en finish, Kuitjesweg 55

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.

Politieke Markt 12 maart 2015; Stadhuis Apeldoorn
Tijd
19.00 – 21.00 uur
21.00 – 21.15 uur
21.15 – 22.15 uur
19.00 – 21.00 uur
21.00 – 21.15 uur
21.15 -22.15 uur
19.00 – 20.00 uur
20.00 – 21.00 uur

Omschrijving
Raadzaal
Integraal veiligheidsplan 2015-2018 en jaarplan 2015
Politiebasisteam Apeldoorn THOR en PTH
Pauze
Rapportage Foto van de verbonden partijen
Het Rode Hert
Presentatie stand van zaken uitvoering gedecentraliseerde taken WMO
en Participatiewet
Pauze
Presentatie kaderstelling Basismobiliteit (Wmo/Jeugdzorg
De Rode Leeuw
Uitvoeringskader vastgoedbedrijf
Woningbouwproject Beekvallei Lieren
Het project starterswoningen van de groep Betaalbaar Wonen in
Beekbergen en Lieren (BWiBL)

Mens en natuur genietend van de voorjaarszon.
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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 even weken, uitgezonderd de maanden juli en augustus, 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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