Nieuwsbrief 16 maart 2015
Van de bestuurstafel
UITNODIGING
voor het bijwonen van de statutair voorgeschreven Algemene Ledenvergadering die wordt
gehouden op woensdag 15 april 2015; aanvang 20.00 uur; in de Hoge Weye.
Naast de behandeling van de jaarverslagen zal er na de pauze een presentatie worden
verzorgd over wandelpaden in en rond Beekbergen.
De jaarverslagen worden twee weken voor de vergadering digitaal toegezonden aan de leden
van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen en Lieren.
Vanaf 6 april 2015 kunnen de verslagen op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur ook worden
afgehaald op het kantoor van de dorpsraad (Dorpstraat 30, Beekbergen).

Starterswoningen in Lieren
Het was donderdagavond 12 maart 2015 zeer druk in de Raadzaal van het Stadhuis. Van 20.00
tot 21.00 uur stond het project Beekvallei (starterswoningen in Lieren) op de agenda van de
Politieke Markt Apeldoorn (PMA). De groep Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren
(BWiBL) had veel gegadigden voor de starterswoningen en andere belangstellenden uit
Beekbergen en Lieren weten te mobiliseren. Gewapend met spandoek en vanuit Lieren per bus
naar het Stadhuis gekomen werd de raadsleden en fractievertegenwoordigers en de wethouder
duidelijk gemaakt dat het ernst was. Wethouder Stukker deelde -voor de inspraakronde- mee
dat hij in een gesprek met BWiBL hen een stuk gemeentegrond in de Pastoriestraat in Lieren
heeft aangeboden. Daar is ruimte voor 10 woningen. Kavels 30% kleiner dan aan de Nieuwe
Voorweg (Beekvallei). De prijs per kavel is voor beide locaties gelijk, dus is het naar het oordeel
van BWiBL alleen om die reden al geen goed alternatief. Nog los van de ligging van de kavels.
De insprekers maakten gebruik van de mogelijkheid om alle feiten duidelijk op een rijtje te
zetten. De gewekte verwachtingen gedurende een periode van 10 jaar te benoemen en ook de
teleurstellingen bleven niet onbenoemd.
Rode draad door alle inspraak was -of het nu ging om scholen, middenstand of verenigingengeen jonge gezinnen heeft het risico in zich van verdwijnen.
Zo was er Martin Kooijman, directeur van de Prinses Julianaschool, die een lans brak voor de
starterswoningen omdat jonge gezinnen van essentieel belang zijn voor het in stand houden
van de basisschool in Lieren. Gewezen werd ook op het domino-effect. Wanneer er een omvalt
(stopt), gaan er meer om.
Gerrit Stufken sprak namens de groep BWiBL. Hij gaf een historisch overzicht van de ontwikkelingen in de afgelopen maanden. Het besluit van Sprengenland Wonen om uit het project te
stappen en -volgens inspreker- de afspraken en verwachtingen die soms niet worden
nagekomen. Gemeenteraadsleden en fractievertegenwoordigers stellen aan Gerrit Stufken
vragen en waarop de antwoorden hen een duidelijker beeld moeten geven van de actuele stand
van zaken en de daaraan ten grondslag liggende feiten. Zo stelt inspreker dat naar zijn beleving
het volgende niet klopt:
- Hoe kan het dat Sprengenland Wonen 2,5 maand nadat deze heeft verklaard zich terug
te trekken uit het project, mogelijk wel de grond wil afnemen.
- Dat mogelijke ontwikkeling van een project op die locatie alsnog wordt onderzocht.
- BWiBL heeft een hele nare smaak van de gang van zaken.
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De volgende inspreker is de heer De Wilde, sinds kort directeur van Sprengenland Wonen.
Deze geeft een aantal redenen waarom Sprengenland Wonen zich uit het project heeft
teruggetrokken. Andere inzichten in de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van
een woningbouwcorporatie is een belangrijke reden. Maar ook de financiële risico’s die aan het
project verbonden zijn, is een reden. Sprengenland Wonen heeft berekend dat, ook in het geval
dat alle geplande woningen aan de Nieuwe Voorweg worden gebouwd en afgenomen, zij ca.
4 ton verlies lijden (wordt niet nader onderbouwd tijdens de inspraak). De heer De Wilde gaf
aan dat wat Sprengenland Wonen betreft het een optie is om bij de bouw in de Pastoriestraat
huizen te kopen en die te verhuren wanneer blijkt dat jongeren op dit moment nog niet in staat
zijn een huis te kopen.
Namens de dorpsraad Beekbergen en Lieren was het Gert Wilbrink die insprak. Ook hij wees
-zoals de dorpsraad bij eerdere inspraak mogelijkheden had gedaan- op de noodzaak van het
bouwen van voor starters betaalbare woningen. Reden: behouden van de voorzieningen en dus
de vitaliteit van het dorp.
Tot slot voerde de vertegenwoordiger van de grondeigenaren het woord.
Wethouder Stukker gaf aan dat het wat hem betreft geen verschil maakt of BWiBL aan de
Nieuwe Voorweg of in de Pastoriestraat gaat bouwen. Een kleinschalige ontwikkeling op beide
locaties mogelijk. Zeg maar waarvoor wordt gekozen. Als ze die willen aan de Nieuwe Voorweg
kunnen we daar morgen over beginnen. Aldus de tekst in de Stentor van vrijdag 13 maart 2015.
Het uur was voorbij. De raadsleden/fractievertegenwoordigers zijn nog niet volledig aan het
woord geweest. Wordt dus vervolgd!

Informatiebijeenkomst Zorg; 12 maart 2015
Het bestuur van de dorpsraad heeft in de afgelopen weken, in nauwe samenwerking met de
gemeente Apeldoorn en Stimenz gewerkt aan het voorbereiden van een informatiebijeenkomst
met de titel “Zorg in de dorpen”.
De bijeenkomst was bedoeld voor hen die werkzaam zijn in de eerstelijnszorg. Door alle wetswijzigingen, vooral binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het noodzakelijk
dat eerstelijnszorg goed wordt geïnformeerd over wat nog wel mogelijk is en wat niet meer of
slechts in beperkte mate of specifieke situaties. We kennen allemaal de discussies in kranten
en op televisie. Al dan niet uit het verband gerukte voorbeelden. De middag/avond werd geleid
door Steven Gerritsen (stadsdeelmanager voor de dorpen en buitengebied) en Peter Mensink
(assistent stadsdeelregisseur zorg). Begonnen werd om 17.00 uur met een stamppotmaaltijd en
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dat gaf al gelegenheid om op informele wijze kennis te delen. In totaal waren 27 deelnemers,
afkomstig uit een breed palet van zorgaanbieders (huisartsenpraktijk, thuiszorgorganisatie,
zorginstellingen, kerk en dorpsraad). Basis voor de gedachtewisseling vormde de sheets die
Steven Gerritsen gebruikte tijdens de presentatie.
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Tijdens de discussie werd allereerst de vraag gesteld is er in andere dorpen -al dan niet
behorend tot Apeldoorn- ervaring met sociale “wijkteams”? Waar kunnen we, werkers in de
eerstelijnszorg, kennis opdoen? In enkele dorpen hebben al soortgelijke gesprekken als nu
vanavond in Beekbergen plaatsgevonden en is een start gemaakt met een zorgteam. Maar het
is net gestart dus echt langdurige ervaring is er niet. Apeldoorn wordt in de media (televisie
programma Nieuwsuur) als voorbeeld gepresenteerd.
Er wordt een vraag gesteld hoe je in de dorpen Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen met
2 huisartsen, 2 thuiszorgorganisaties en nog een aantal medische en paramedische instanties,
eenheid van beleid kan verkrijgen? Dat zal zeker in het begin een probleem vormen, maar daar
kan een “zorgteam” (het ultieme doel van deze bijeenkomst) behulpzaam bij zijn. Het onderkennen van de zorgvraag is het startpunt van het zorgaanbod. En de echte zorgvraag boven
tafel krijgen is een expertise die moet worden geleerd. Ander aandachtspunt dat tijdens de
discussie naar boven komt is de vraag “wat kan de mantelzorger nog wel aan en wanneer is
professionele hulp noodzakelijk”. Grens is vaak moeilijk te trekken. In veel gevallen gaat het om
kleine stapjes dat meer zorg nodig is en dat gaat de mantelzorger eigenlijk ongemerkt verlenen.
Tot het niet meer gaat en de mantelzorger ook zorg nodig heeft. Ook dit is een aspect waar een
zorgteam een goede dienst kan bewijzen.
Een andere opmerking had betrekking op een situatie waarbij een arts een indicatie voorstel
doet en de gemeente anders beslist. Hoe daarmee om te gaan? Ook hier wordt gewezen op de
functie van het zorgteam. Tot slot adviseert Steven Gerritsen de eerstelijnswerkers om niet te
schromen om via 14055 in contact te treden met het Wmo beleidsteam van de gemeente
Apeldoorn.
Door Oosterhuizen wordt een korte presentatie/introductie verzorgd over het digitale
programma “onsoosterhuizen”. Een digitaal dorpsplein waar bewoners -niet ter vervanging maar
als aanvulling op persoonlijk contact- met elkaar informatie kunnen uitwisselen. Ook een mogelijkheid om vraag en aanbod op sociaal maatschappelijk terrein uit te wisselen. En daarmee
passend binnen het kader van deze avond.
Al met al een informatieve bijeenkomst en -zo is de verwachting- een goede start voor het
samenstellen van een zorgteam.

In en om de dorpen
Er was/is in het weekend wat te doen in Beekbergen:
Concert 14 maart 2015 Stichting Beekbergen Klassiek
Op zaterdag 14 maart jl. was er door de Stichting Beekbergen Klassiek een concert georganiseerd in de Oude Kerk in Beekbergen. Het Dudok kwartet gaf een uitvoering van werken van
Haydn (strijkkwartet in B klein op. 33 nr. 1), Ligeli (strijkkwartet nr.1 Metamorphoses nocturnes)
en Beethoven (strijkkwartet in A klein, op. 132). Uitvoerende waren Judith van Driel en Marleen
Wester (viool), Lotte de Vries (altviool) en David Faber (cello). Het kwartet verzorgde een
sprankelende -soms ingetogen en soms uitbundige- vertolking van de genoemde werken.
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Het applaus aan het eind van de uitvoering gaf aan dat de bezoekers (de kerk was zeer goed
gevuld) hadden genoten van de muziek.
Stichting Beekbergen Klassiek bedankt voor de organisatie.
Op zaterdag 10 oktober 2015 is er weer een concert. Dan met Emmy Verhey. Een laatste kans
om een concert bij te wonen met Emmy Verhey voordat ze na 52 jaar definitief afscheid neemt
van het concertpodium.

Open dag zaterdag 21 maart 2015
Op zaterdag 21 maart 2015 bent u, in het kader van de landelijke open dag van de zorg, tussen
10.00 en 16.00 uur welkom bij Pluryn locatie Hietveld (Stoppelbergweg 10, Beekbergen).
U krijgt een kijkje achter de schermen van onder meer de gehandicaptenzorg. De open dag
wordt georganiseerd door regionale arbeidsmarktorganisaties voor de zorg, verenigd in
RegioPlus.

Het Beekbergens Toneel
Op vrijdag 27 en zaterdag 28 maart 2015 geeft Het Beekbergens Toneel haar voorjaarsuitvoering in de Hoge Weye, Dorpstraat 32 Beekbergen.
Aanvang: beide avonden 20.00 uur
Er wordt gespeeld een vrolijke drie akter van Gerrit Voskes, met de titel “Waar ligt Hengelo”.
Leo en Rina Vuurdoorn doen aan vakantie-woningruil met Joke en Bram van der Pluim uit
Hengelo. Leo en Rina hebben geen contact met de buren en willen dat graag zo houden. Dus
de familie Van der Pluim wordt dringend verzocht zich niet met de buren te bemoeien.
Dat is voor de joviale Bram en Joke een beetje teveel gevraagd en na een klein ongelukje van
de buurman wordt de schutting al verwijderd en is er een super gezellig contact met alle
gevolgen van dien.
Wilt u weten hoe dat afloopt? Kom naar de uitvoering. Kaarten bij DIO Beekbergen, Bakkerij
Gerrits Lieren en voor aanvang van de voorstelling aan de zaal.

Gemeentenieuws
Bestemmingsplannen
Kennisgeving gesloten grondexploitatie overeenkomst en voorbereiding bestemmingsplan voor ruimtelijke ontwikkeling voor het perceel Kuiltjesweg 44 Beekbergen.
Burgemeester en wethouders delen mee dat zij een overeenkomst over grondexploitatie
hebben gesloten voor het perceel Kuiltjesweg 44 in Beekbergen, kadastraal bekend gemeente
Beekbergen, sectie G, nummers 3033 en 3648. De overeenkomst gaat over het kostenverhaal
van het maken van het bestemmingsplan, de ruimtelijke randvoorwaarden en de procedure.
Over de overeenkomst kunnen geen zienswijzen worden ingediend.
Ter voldoening aan artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening delen burgemeester en
wethouders verder mee dat zij ter uitvoering van de gesloten overeenkomst het voornemen
hebben een bestemmingsplan voor te bereiden voor het genoemde perceel. Ten aanzien van
het voornemen liggen in deze fase van de voorbereiding geen stukken ter inzage, kunnen nog
geen zienswijzen worden ingediend en wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid
gesteld een advies over het voornemen uit te brengen. Te zijner tijd zal een ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Dan is het mogelijk om te reageren. In het Apeldoorns
Stadsblad zal worden aangekondigd wanneer dat is en hoe u kunt reageren.
De dorpsraad zal dit proces nauwlettend volgen en daar mededelingen over doen in de
Nieuwsbrief.
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Politieke Markt Apeldoorn (PMA) en Raadsvergadering donderdag 19 maart 2015
Tijd
19.00 – 19.45 uur
19.00 – 19.45 uur
19.00 – 19.45 uur
20.00 uur

21.00 uur

Omschrijving
Het Rode Hert
Stand van zaken Zwitsallocatie
De Moriaen
Plan van aanpak welstandsnota
De Rode Leeuw
Oprichting Regionaal werkbedrijf Stedenvierkant
Raadzaal
1 Vaststellen agenda
2 Vragenuurtje
3 Actualiteitsvragen
4 Beantwoording brief aan Dorpsraad Wenum Wiesel (minicampings)
5 Uitvoeringskader vastgoedbedrijf
6 Motie Vreemd aan de orde van de dag, ingediend door PvdA. Een
maatschappelijk verantwoorde Giro d’Italia 2016
Sluiting met drankje in de Burgerzaal

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 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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