Nieuwsbrief 13 april 2015
Van de bestuurstafel
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING
op woensdag 15 april 2015 in dorpscentrum De Hoge Weye,
aanvang van de vergadering is 20.00 uur
De agenda voor de vergadering is bijgevoegd bij deze uitnodiging.
Voor de pauze worden de Statutair voorgeschreven jaarstukken besproken en ter goedkeuring
aan u voorgelegd. Voor u een unieke kans om kennis te nemen van het werk van de dorpsraad.
Na de pauze gaan we, mede naar aanleiding van opmerkingen tijdens de vorige Algemene
Ledenvergadering, met elkaar de mogelijkheden verkennen om in en rond Beekbergen en
Lieren een net van wandelpaden te realiseren.
Mevrouw Bennink (gemeente Apeldoorn) geeft een presentatie over de kaders en het
gemeentelijk beleid voor wandelpaden. Vervolgens zal een oproep worden gedaan om deel te
nemen aan de werkgroep “wandelpaden”.
Het bestuur nodigt u van harte uit voor deze vergadering.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de
Vereniging Dorpsraad Beekbergen en Lieren,

Pieter de Mos, secretaris
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Algemene Ledenvergadering
Vereniging Dorpsraad Beekbergen en Lieren
Woensdag 15 april 2015, aanvang 20.00 uur
De Hoge Weye

Agenda
1. Opening en jaarrede door de voorzitter, de heer Joop van der Meer
2. Bespreken en vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van
16 april 2014
(werd op 10 juni 2014 digitaal aan de leden van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen
en Lieren toegezonden en is nu bij de agenda en jaarstukken bijgevoegd)
3. Bespreken en vaststellen van de verslagen van de portefeuillehouders
- veiligheid (Joop van der Meer)
- bouwen en Wonen (BWiBL; Beeldkwaliteitsplan Buitengebied en bestemmingsplan
Ruitersmolenweg) (Gerrit Stufken, Gert Wilbrink en Johan Boerema)
- sport (Jamone Wagner)
- zorg (Jamone Wagner)
- grijs en groen (Pieter de Mos)
Voorts is in het jaarverslag de rapportage van de werkgroep N786 (Onno Muntinga),
werkgroep Oud Beekbergen Lieren (Derk Jan de Jong) en de Stamtafel (Ton en DinieTijhof)
4. Bespreken financiële rapportage over 2014
- jaarrekening 2014
- balans per 31 december 2014
- rapport commissie kascontrole
5. Voorstel het bestuur decharge te verlenen voor het verenigingsjaar 2014
6. Vaststellen begroting verenigingsjaar 2015
7. Benoeming en herbenoeming bestuursleden
- het bestuur stelt de leden voor mevrouw Lucia Albers te benoemen tot lid van het
bestuur
- het bestuur stelt de leden voor de heer Johan Boerema te benoemen tot
penningmeester
- het bestuur stelt de leden voor de heer Gerrit Stufken te herbenoemen tot lid van het
bestuur
8. Rondvraag
9. Pauze
10. Wandelpaden in een ongehinderde omgeving
- presentatie door mevrouw Petra Bennink (gemeente Apeldoorn); kaders en gemeentelijk
beleid
- oproep voor deelname aan werkgroep “wandelpaden”
11. Sluiting
- hapjes en drankjes
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Gesprek met de dorpsagent
Een aantal weken geleden was, tijdens een gesprek met de teamchef basisteam Apeldoorn
afgesproken dat een regelmatig overleg tussen bestuur dorpsraad en de dorpsagent door beide
partijen zinvol geacht werd.
Op woensdag 8 april 2015 heeft het Dagelijks Bestuur van de dorpsraad een gesprek gehad
met de dorpsagent, de heer Theo Simmelink. Aan de orde kwam:
- door bewoners ervaren overlast van hangjongeren. Probleem is bekend bij de politie.
Wordt overlast ervaren bel dan 0900 8844.
- verkeers(on)veiligheid, het komt met enige regelmaat voor dat automobilisten -ondanks
de borden “verboden in te rijden” bij de hoek Dorpstraat – Kerkweg niet rechtsaf slaan
maar rechtdoor rijden en dan het parkeerterrein op gaan. Door de heer Simmelink wordt
aangegeven dat dit moeilijk is te controleren want wanneer hij of een collega daar gaat
posten de automobilisten het zeker niet zullen doen
- dat geldt ook voor de situatie wanneer automobilisten voor een deel over het fietspad
rijden wanneer de bus bij de halte voor de kerk staat. Een onoverzichtelijke situatie en
-zeker op het moment als de kinderen naar school gaan- een gevaarlijke situatie
- buurtpreventie en inbraak gegevens worden besproken
- parkeren op het trottoir respectievelijk fietspad op de Kerkweg (tegenover de
Papenberg) geeft ook een gevaarlijke situatie. Vanaf het parkeerterrein van de appartementen is er dan een zeer slecht zicht op verkeer dat vanaf de Dorpstraat (vaak met te
hoge snelheid) de bocht op de Kerkweg neemt
- ter sprake komen ook de contacten van de dorpsagent met de zorginstellingen
Het is duidelijk dat met het oog op privacy in deze Nieuwsbrief, maar ook tijdens het gesprek,
enige terughoudendheid in acht moet worden genomen. Toch werd het als een nuttig gesprek
ervaren en afgesproken werd met enige regelmaat (bijvoorbeeld eenmaal per twee maanden)
een vervolggesprek te hebben.

Tracébesluit A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen
Wij ontvingen bericht dat minister Schultz van Haegen het Tracébesluit A1 Apeldoorn Zuid –
Beekbergen heeft ondertekend. De verkeersdrukte op dit deel van de A1 is al jaren een knelpunt in de spitsuren. Reden voor Rijkswaterstaat om plannen te ontwikkelen die dit kunnen
verhelpen. De gemeente Apeldoorn heeft meegedeeld dat zij positief is over het tekenen van
het Tracébesluit. Wethouder Kruithof liet in dit kader weten dat dit project ook zal worden aangegrepen om het viaduct Elsbosweg te verbeteren qua verlichting en dus verbetering van de
sociale veiligheid. De werkzaamheden starten in 2016 met een extra rijstrook voor in- en uitvoegend verkeer. Daarnaast wordt er, zoals in eerdere Nieuwsbrieven werd vermeld, een viaduct aangelegd om het verkeer van de A1 uit de richting Deventer sneller en veiliger te laten
instromen op de A50 richting Arnhem. Deel van het huidige klaverblad wordt dan overbodig.
Het duurt nog heel wat jaren voordat we alle verbeteringen zullen kunnen ervaren. We zullen u
op de hoogte houden van de voortgang.

Opgravingen op de enk Ruitersmolenweg - Stichtingsweg
Bureau Econsultancy uit Doetinchem is gestart met grondonderzoek op de enk (Stichtingsweg –
Ruitersmolenweg). Omdat er op die plek 35 woningen worden gebouwd en bij eerder uitgevoerd
proefonderzoek sporen van vroegere bewoning zijn aangetroffen, is besloten nader en uitgebreider archeologisch onderzoek te verrichten. Op vrijdag 10 april jl. is er ter plaatse door een
medewerker van bureau Econsultancy en de archeoloog van de gemeente Apeldoorn uitleg
gegeven over de wijze waarop het grondonderzoek wordt uitgevoerd. Waar men aan de structuur van de grond kan zien of er in vroeger tijden een houtconstructie (een huis of stal) heeft
gestaan. Zo heeft men aan de hand van die waarnemingen kunnen vaststellen dat er eind 11de
en begin 12de eeuw een bebouwing op de enk heeft gestaan. Op een ander veld gaat het om
aanwijzingen voor de 13de en 14de eeuw en een veld waar het gaat om vondsten 17de eeuw.
Wordt er nog wat gevonden? Ja zeker. Het is heel bijzonder wanneer je een muntje uit eind 11de
eeuw in handen hebt. Even bij nadenken en met verwondering vaststellen dat het wel gaat om
iets dat duizend jaar geleden van iemand is geweest die dat wellicht door noeste arbeid heeft
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verdiend. Maar ook potscherven, al dan niet bewerkt. Volgens de archeoloog kan er een koppeling worden gelegd tussen het vroegste deel van de kerk in Beekbergen en de bebouwing op de
enk. Zonder uitleg is er voor een leek niet veel te zien (te duiden) in de afgraving. Met uitleg
wordt het al een stuk duidelijker, maar archeoloog wordt je niet door een uurtje uitleg. Dat is mij
wel duidelijk geworden. Naast de eerder genoemde medewerker van Econsultancy en de
archeoloog van de gemeente (mevrouw Parlevliet) waren ook wethouder Stukker en de heer
Hoekstra (bureau Saltos) aanwezig. Een zeer leerzaam bezoek aan een uniek stukje
Beekbergen.

Herplant van bomen
Zoals elders in deze Nieuwsbrief is vermeld zijn er enkele karakteristieke bomen omgegaan
door de storm of zijn geveld omdat het gevaar opleverde voor de omgeving.
Bestuur van de dorpsraad zal in overleg treden met de gemeente om een plan op te stellen voor
herplant. Daarbij zal ook worden betrokken de bomen op de Kerkallee.

BWiBL in PMA
Tijdens de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) van 9 april 2015 waren het de raadsfracties die hun
vragen, opmerkingen en voorstellen gaven op de bouwplannen van de Vereniging Betaalbaar
Wonen in Beekbergen en Lieren (BWiBL). De leden van BWiBL, een grote groep
sympathisanten en enkele leden van het bestuur van de dorpsraad waren weer per bus naar
het Stadhuis gekomen. Al snel bleek dat de raadsfracties in grote meerderheid positief zijn over
het project van BWiBL om aan de Nieuwe Voorweg in Lieren woningen voor starters te
realiseren. Ook was er waardering voor het initiatief dat enkele jongeren zo’n kleine tien jaar
geleden hebben genomen en voor het doorzettingsvermogen om, ondanks tegenslag en
teleurstelling, toch het project te willen realiseren. Wel waren er vragen (bedenkingen) over de
omvang van het project dat uitgaat van een totaal van 45 woningen in de verschillende
segmenten van prijsklasse. Starten met een deel van de totaal voorziene woningen wordt in
overweging gegeven. De antwoorden van de wethouder gaven ook aan dat het project positief
wordt benaderd en de gemeente alle medewerking wil en zal verlenen om het project te
realiseren. Van de voorzitter van BWiBL -Gerrit Stufken- hoorden wij dat hij en zijn mede
bestuursleden een positief gevoel hebben van de PMA. De reacties van de raadsfracties en van
de wethouder werden ervaren als een steun in de rug. De raadsfracties en de wethouder
hebben laten weten dat ze het project van BWiBL niet anders zullen behandelen dan andere
bestemmingsplannen. Dat betekent dat het in de brief van de dorpsraad gedane voorstel dat de
raad de wethouder machtiging geeft om, vooruitlopende op de definitieve beslissing, de
“apparaatkosten” te mogen aanwenden. BWiBL heeft laten weten bij de realisatie van de
woningen zeker de plaatselijke ondernemers te betrekken.
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In en om de dorpen
Eredag 2015
Het jaarlijkse uitstapje voor de oudere inwoners van Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen en de
Hooilanden is dit jaar op donderdag 11 juni. Iedereen die in 2015 de leeftijd van 65 jaar heeft
bereikt of hoopt te bereiken is door de Stichting Eredag Beekbergen hierbij van harte uitgenodigd. Natuurlijk mag u ook mee wanneer uw partner aan de leeftijd voorwaarden voldoet.
Vele ouderen genieten jaarlijks van dit -door de inzet van een groep vrijwilligers mogelijk
gemaakte- volledig verzorgde uitstapje. Natuurlijk zijn er kosten verbonden aan zo’n dag (bus,
koffie, lunch). Daarom wordt er in de week van 13 tot en met 18 april a.s. huis aan huis gecollecteerd (intekenlijst).
Wanneer u mee wilt dan kunt u zich op de onderstaande manieren daarvoor opgeven:
- schriftelijk (vóór 26 april 2015) bij mevr. J. de Groot – Davelaar, Kalverwei 6, 7364 BW
Lieren
- telefonisch van tot en met 25 april tussen 18.00 en 20.00 uur van 20 tot en met 25 april
2015 bij mevr. J. de Groot-Davelaar; telefoonnummer 055 5062406
- persoonlijk op16 april en 23 april 2015 tussen 13.00 en 14.00 uur in De Hoge Weye.
De onderstaande gegevens wil de organisatie graag van u ontvangen:
- naam, adres en postcode
- geboortedatum
- naam van uw huisarts
- of u opgehaald (en natuurlijk ook weer thuis gebracht) wilt worden
- of u graag bij bepaalde personen in de bus wilt zitten
- of u geen suiker of zout mag gebruiken
- telefoonnummer van de achterblijver in geval van nood
Alle deelnemers alvast een heel plezierige dag gewenst.

Een storm teveel
Vele stormen doorstaan maar de storm van de afgelopen week was er net een teveel.
Op 31 maart 2015 kon de karakteristieke eikenboom op de enk tussen Beekbergen en Lieren
het niet meer aan. Een baken van vele tientallen jaren is ineens verdwenen. Een vervangende
boom zal weer vele jaren vergen wil het weer een baken zijn geworden. Toch zal de dorpsraad
in overleg treden met de gemeente om op die plek een herplant te realiseren.

Foto: Anne Vijfhuizen-van der Wal
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Er staat weer een linde bij de kerk
Ruim een jaar geleden (om precies te zijn tijdens de storm in de nacht van 5 op 6 december
2014) werd de boom bij de ingang van de kerk geveld. Kaal was het de afgelopen tijd. Vorige
week werd er op de hoek van de Kerkweg en de Papenberg een linde geplant. Volgens
sommige kritische beschouwers staat de boom niet helemaal recht. Anderen, minder kritische
en minder deskundige beschouwers, denken dat de boom bewust wat tegen de wind in hellend
is geplant om de kracht in de boom in de goede richting te ontwikkelen. De enige die het echt
gaat ervaren is de boom zelf en die groeit in de richting die door de natuur wordt bepaald.

Nog een boom die geveld wordt
De gemeente heeft op vrijdag 10 april jl. een boom, een Amerikaanse eik, die zo slecht was dat
het een gevaar voor de omgeving werd, omgehaald. Locatie was Dorpstraat ter hoogte van
nummer 83.
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Gemeentenieuws
Tijdelijke opslag voor asbest-cement containers
Op 9 april jl. ontvingen wij bericht van de gemeente Apeldoorn dat in de periode week 20 tot en
met week 30 (indicatief) een tweetal containers voor tijdelijke opslag voor asbest-cement zal
worden geplaatst op de Tullekensmolenweg (zie tekening). Deze zijn nodig om materiaal dat
vrijkomt bij werkzaamheden op de Arnhemseweg op te slaan. Afzettingen en andere
beschermende maatregelen zullen conform de geldende wettelijke bepalingen worden uitgevoerd. Om de containers stabiel op te stellen worden zand en rijplaten aangebracht. Als de
opslag opgeheven wordt zal alles in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht.
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Omgevingsvergunningen
Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot
omgevingsvergunningen over de periode 12 maart t/m 1 april 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

Zomeroord 9

Verlengen tijdelijke vergunning voor een stacaravan
(13 maart 2015)

1

Arnhemseweg 484

Kappen van 5 coniferen (23 maart 2015)

1

Heideroosweg 5

Vergroten van een woning, dakkapel (23 maart 2015)

2

Brandrijsweg 9

Plaatsen van een berging (29 maart 2015)

1

Het Haselt (nabij nr. 10)

Kappen van een esdoorn ((26 maart 2015)

2

Immenbergweg 50

Kappen van 3 bomen (26 maart 2015)

2

Tullekensmolenweg 113 A

Bouwen van een schuur en vervangen drie kozijnen
(27 maart 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.
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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

Ontwerp bestemmingsplan Kuiltjesweg 44 Beekbergen
Van 9 april tot en met 20 mei 2015 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Kuiltjesweg 44
Beekbergen met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1256-ont1 ter inzage in het stadhuis en op
het kantoor van de dorpsraad (Dorpstraat 30, Beekbergen; op werkdagen tussen 09.00 en
12.00 uur). Het ontwerp betreft de uitbreiding van het recreatiepark Beekbergen aan de
Kuitjesweg 44. De gemeenteraad is niet van plan een exploitatieplan vast te stellen. Tijdens de
periode waarin het ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze
indienen. Voor meer informatie www.apeldoorn.nl/inzage.
Agenda PMA en Raadsvergadering 16 april 2015
Tijd

Omschrijving
Het Rode Hert

19.00 – 19.45 uur

Traject "Energiebesparing in de Apeldoornse huursector"
De Rode Leeuw

19.00 – 19.45 uur

Regionale Belastingorganisaties
Raadzaal

20.00 uur

1. Vaststellen raadsagenda
2. Vragenuurtje
3. Actualiteitsvragen
4.a Statuten wijziging Leerplein 055
4.b Bestemmingsplan Stadhoudersmolenweg (kavel)
4.c Vaststelling bestemmingsplan Meervelderweg 20 Uddel
5. Verordening en beleidsregels sociaal vangnet
6. Motie vreemd aan de orde van de dag door VSP “Hoge gebouwen
vangen ook veel wind”
Sluiting met drankje en hapje 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 even weken, uitgezonderd de maanden juli en augustus, houdt Sprengenland
Wonen van 14.00 tot 15.00 uur spreekuur in de Hoge Weye.

Misschien heeft u al langer een indicatie voor huishoudelijke hulp. Sinds enkele jaren loopt dit
via de gemeente. De gemeente is voornemens om de huishoudelijke hulp af te bouwen dan
wel stop te zetten. Voordat uw indicatie afloopt krijgt u van de gemeente een uitnodiging voor
een persoonlijk gesprek over uw situatie. De gemeente zal in dat gesprek samen met u
bekijken of u ook op een andere manier geholpen kunt worden. Het is belangrijk dat u goed
bent voorbereid op dit gesprek.
Heeft of krijgt u hiermee te maken? Kom dan eens langs op het inloopspreekuur op dinsdag
van 10.30 – 11.45 uur of op het infopunt op donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur
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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