Nieuwsbrief 1 juni 2015
Van de bestuurstafel
Wij zijn verhuisd
Sinds donderdag 28 mei 2015 is het kantoor van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen gehuisvest in De Hoge Weye, Dorpstraat 34, 7361AV Beekbergen. Dat ging niet zomaar, dat was best
even werken (sjouwen). Maar dankzij de drie stevige mannen van het gemeentelijke leer/werkproject, en dankzij de hulp van Jan Hogeweij en Johan Boerema en natuurlijk de onvermoeibare
John Tanasale is het gelukt om alles in een dag van tweehoog achter naar de begane grond te
krijgen. Nu nog wat “fine tuning” en wennen aan de nieuwe locatie.
Op zaterdag 13 juni 2015 wordt om 16.00 uur onze nieuwe kantoorruimte officieel geopend
door de heer Kunneman (oud-voorzitter van de dorpsraad).
U bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Wij zorgen voor een drankje en een
hapje.
Graag tot zaterdag 13 juni a.s.

Opvang asielzoekers; weer een stap in het proces
Vertegenwoordigers van dorps- en wijkraden en buurtcommissies waarin één van de vijf door
de gemeente Apeldoorn geselecteerde locaties voor opvang van asielzoekers is gelegen,
waren door burgemeester Berends uitgenodigd voor een bijeenkomst op 27 mei 2015 in het
stadhuis. Zij werden geïnformeerd over het locatieonderzoek dat in opdracht van COA was
uitgevoerd.
Eerst even opfrissen om welke mogelijke vijf locaties het gaat:
- GGnet (Deventerstraat)
- een bouwkavel in Zuidbroek
- het Immendaal in Beekbergen
- de Kleiberg (voormalige politieschool in de wijk Orden)
- kazerne Nieuw Milligen (gemeente Uddel)
Vanaf november 2014 zijn dorps-en wijkraden en buurtcommissies met enige regelmaat
geïnformeerd over de stappen in het proces om te komen tot het vestigen van een of meer
AZC’s in Apeldoorn.
Tijdens de bijeenkomst op 27 mei 2015 werd door Arcadis verslag gedaan van de door hen in
opdracht van COA (Centrale Opvang Asielzoekers) uitgevoerde locatie-analyse voor vestiging
van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn.
Na een korte inleiding door burgemeester Berends over het doel van deze bijeenkomst, was het
de heer Van Schijndel van Arcadis die in een heldere presentatie het uitgevoerde onderzoek
toelicht.
Onderstaand dat deel van de presentatie en het onderzoeksrapport van Arcadis dat betrekking
heeft op Het Immendaal. Waar dat voor een juiste beeldvorming noodzakelijk is wordt in dit
artikel ook aandacht gegeven aan de relatie tot andere mogelijke locaties.
Het locatie onderzoek richt zich op een vijftal hoofdcriteria, te weten:
- omgevingspotentie: welke gevolgen heeft de vestiging van een AZC op deze plek voor
de omgeving?
- locatiepotentie: hoe geschikt is het terrein voor de vestiging van een AZC?
- gebouwpotentie: hoe geschikt is het bestaande vastgoed voor de vestiging van een AZC
en wat moet worden veranderd of toegevoegd?
- financiën: hoeveel kost de vestiging van een AZC op deze plek?
- planning: hoe lang duurt het voordat het AZC op deze plek open kan?
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De onderverdeling van deze vijf beoordelingscriteria die in het rapport van Arcadis worden toegepast, worden in dit artikel niet opgenomen. De maximale score per beoordelingscriterium
bedraagt 5.
Onderstaand een overzicht van de scores:
GGNet

Zuidbroek

Immendaal

Kleiberg

Nw. Milligen

Omgeving

4,3

4,0

2,5

2,4

2,4

Locatie

4,2

3,8

2,9

2,7

3,7

Gebouw

3,3

4,1

3,0

2,1

4,1

Planning

2,2

2,8

3,0

2,0

3,2

Financiën

3,2

2,6

3,4

2,2

3,4

Gemiddeld*

3,5

3,4

3,0

2,3

3,4

* Het is een ongewogen gemiddelde, dat wil zeggen dat alle beoordelingscriteria even zwaar
wegen
Over de mogelijke locatie Het Immendaal staat in het rapport:
“Het Immendaal scoort relatief laag op het aspect omgevingspotentie, als gevolg van de kwetsbaarheid van de omgeving op het gebied van natuurwaarden, bereikbaarheid, omliggende
functies en voorzieningen. De ‘spankracht’ is beperkter dan het geval is bij Zuidbroek en
GGNet. Net als GGNet ligt deze locatie in gunstige zin enigszins afgezonderd, maar minder
gunstig is dat zij wat afgelegener en geïsoleerder ligt waardoor de kansen op integratie en
synergie kleiner zijn dan bij GGNet. De locatiepotentie behaalt de op een na laagste score van
alle onderzochte opties. Dit komt vooral door de strenge natuurbescherming (die bouwmogelijkheden op een groot deel van de locatie belemmert) en de grote afstand tot voorzieningen met
name onderwijs. De gebouwpotentie is gemiddeld. De te realiseren opvangcapaciteit is met
ongeveer 450 plaatsen onvoldoende voor de vestiging van een volwaardig AZC van 600-800
personen, maar de gebouwen (met name Coolvest) zijn in relatief goede staat en het
programma van eisen van het COA blijkt erg goed inpasbaar. De score op het aspect planning
is gemiddeld: de directe beschikbaarheid van het terrein is gunstig, maar minder gunstig is dat
in het kader van de impact op Natura 2000 mogelijk een passende beoordeling nodig is.
Financieel gezien scoort Immendaal iets hoger dan het gemiddelde. De bouwkosten zijn vrij
hoog, maar de terreinkosten worden relatief laag ingeschat en het karakteristieke vastgoed en
het fraaie landschapspark bieden goede potentie voor toekomstige herbestemming”
N.B. In het rapport van Arcadis wordt het woord “spankracht” gebruikt. Tijdens alle vorige
bijenkomsten heeft de dorpsraad dit woord gebruikt om aan te geven dat het maximale
wat het dorp sociaal en maatschappelijk aan kan -op ongeveer 5000 inwoners iets meer
dan 1000 zorgvragenden- is bereikt. Men heeft het dus wel gehoord maar men heeft niet
geluisterd.
In de samenvatting van het rapport staat:
“De voorgaande stappen van het locatie- en haalbaarheidsonderzoek wijzen uit dat het in veel
gevallen niet mogelijk is om de gewenste capaciteit van 600-800 asielzoekers te huisvesten op
één locatie. Daarom is het noodzakelijk om tevens te zoeken naar een combinatie van locaties
om de vestiging van een AZC in Apeldoorn mogelijk te maken en de druk op de omgeving te
minimaliseren. In dat kader is een vijftal mogelijke scenario’s beschreven en beoordeeld op
geschiktheid.
1. Tijdelijke huisvesting op locatie Zuidbroek
2. Infaseringsmodel locatie GGNet
3. Een hoofdlocatie in combinatie met een satellietlocatie
a. Het Immendaal en GGNet
b. De Kleiberg en GGNet
c. Het Immendaal en De Kleiberg
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Hierbij moet worden opgemerkt dat tijdens de presentatie naast de scenario’s 1 en 2 alleen
scenario 3.a werd genoemd.
Met betrekking tot scenario 3 zegt het rapport:
“Scenario 3 (het spreiden van 600-800 asielzoekers over meerdere locaties) hiervoor is een
drietal combinaties in beschouwing genomen. Van de drie combinaties lijkt scenario 3.a
(Het Immendaal als hoofdlocatie en GGNet als satellietlocatie) in meerdere opzichten het minst
bezwaarlijk voor het COA. Voordeel van deze combinatie is dat alleen gebruik wordt gemaakt
van de nu aangeboden gebouwen op GGNet en dat asielzoekers in relatief beperkte tijd van de
ene naar de andere locatie kunnen reizen door middel van een directe busverbinding.
Desondanks liggen de locaties verder dan 10 kilometer van elkaar verwijderd, hetgeen niet
voldoet aan de uitgangspunten die door het COA zijn aangegeven omdat meerdere ondersteunende functies door beide locaties moeten worden gedeeld”.
Het rapport vervolgt de analyse van scenario 3 met:
“Alle drie de combinatiescenario’s (3a tot en met 3c) kampen in meer of mindere mate met hetzelfde probleem, dat de haalbaarheid voor het COA beperkt. Diverse ondersteunende functies
moeten door de locaties worden gedeeld. De vaak lastige routes van de ene naar de ander
locatie zullen niet bijdragen aan de beheersbaarheid voor het COA en het veiligheidsgevoel van
de asielzoeker. Ofschoon de satellieten zijn bedacht om de druk op de omgeving zo veel mogelijk te verlichten, lijkt deze druk juist toe te nemen door de relatief grote verkeersstromen die
tussen de locaties ontstaan”
Door een aantal belangengroepen werd tijdens de bijeenkomst aan burgemeester Berends een
voorstel overhandigd om de asielzoekers te spreiden over vier of vijf locaties. De opstellers
(Dorpsraad Beekbergen heeft dit voorstel niet ondertekend) zijn van mening dat dan een
grotere acceptatie onder de bevolking van Apeldoorn zal ontstaan. In de notitie staat ook dat de
opvang van asielzoekers geen discussie is tussen “voor- en tegenstanders”. Het is vooral een
discussie over “HOE” asielzoekers het beste kunnen worden opgevangen. Opstellers spreken
uit dat “deze gezamenlijk opgestelde oplossingsrichting zal serieus verkend en onderzocht
moeten worden. Uitkomsten hiervan zullen moeten worden meegenomen in de definitieve
besluitvorming”.
Het COA heeft in een reactie in de Stentor van 29 mei 2015 laten weten dat versnippering van
de opvang van asielzoekers (opvang in vier of vijf locaties) financieel en organisatorisch niet
haalbaar is. COA heeft als ondergrens dat er tenminste 600 personen in een AZC moeten
wonen. Bij splitsing moet de hoofdlocatie tenminste 450 bewoners tellen. Zelfs dan zal het
volgens de woordvoerder van COA een ingewikkeld verhaal worden.
Zowel tijdens de bijeenkomst(voorzitter Buurtcommissie Zomeroord) als na de bijeenkomst
(dorpsraad) werd aandacht gevraagd voor de situatie in Beekbergen. Ook werden vraagtekens
gezet bij de keuze van hoofdlocatie Immendaal en satellietlocatie GGNet. Daar kwam geen
bevredigend antwoord op. De dorpsraad heeft na de bijeenkomst gesproken met de projectleider van de gemeente en enkele leden van de raadsfracties. In beide gesprekken werd nogmaals aandacht gevraagd voor de sociaal maatschappelijke spankracht. Wat kan het dorp nog
aan?
Wat zijn de volgende stappen in het proces?
Het college van B&W gaat eind juni 2015 een “voorgenomen besluit” ter consultatie aanbieden
aan de gemeenteraad. Voordat B&W dit “voorgenomen besluit” nemen willen zij van de
Apeldoornse bevolking en bedrijven vernemen wat zij van de voorstellen genoemd in het
rapport van Arcadis vinden. Reageren kan tot 15 juni 2015 via het online reactieformulier.
In september 2015 zal bespreking in de PMA plaatsvinden waarna het college van B&W
definitief beslist.
Het Dagelijks Bestuur van de dorpsraad zal op korte termijn een gesprek plannen met de voorzitter van de Buurtcommissie Zomeroord, met een vertegenwoordiger van de recreatiebedrijven
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en Bemivo. Uitkomst van dat gesprek moet zijn een gemeenschappelijke reactie op het onderzoeksrapport van Arcadis.

In en om de dorpen
Intocht Avondvierdaagse vrijdag 22 mei 2015

Trekkersdag Oldtimer Tractoren zaterdag 23 mei 2015

4

Openluchtdienst PKN gemeenten Beekbergen en Lieren 2e Pinksterdag

Rommelmarkt en Kermis Oosterhuizen 2e Pinksterdag
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Gemeentenieuws
Omgevingsvergunningen
Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot
omgevingsvergunningen over de periode 13 t/m 20 mei 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

Arnhemseweg 633

Vergroten van een woning (dakkapel) (15 mei 2015)

1

Dorpstraat 31A

Vergroten van een woning (dakkapel) (20 mei 2015)

2

Dorpstraat 33

Kappen 2 kastanjebomen (20 mei 2015)

1

Kerkweg 9

Vergroten van de woning (dakkapel) (19 mei 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

Aangevraagde evenementenvergunning
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een
evenement bij hem is ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen. Indien de
vergunning wordt verleend zal daarvan mededeling worden gedaan.
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Omschrijving

Datum evenement

Locatie

Muziek in Beekbergse tuinen

9 augustus 2015

Engelanderweg 22 en 32
Spelderholt 3

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 Apeldoorn (PMA)
Agenda PMA 4 juni 2015, Stadhuis, Marktplein 1, Apeldoorn
Tijd

Omschrijving
Raadzaal

19.00 – 20.00 uur

Structuurvisie Buitengebied, invulling compensatie en verwerving groene
kwaliteit

20.00 – 21.00 uur

Gemeentelijk rioleringsplan Apeldoorn
Het Rode Hert

19.00 – 20.00 uur

Jaarmonitor 2015 woningbouw Apeldoorn

20.00 – 21.00 uur

Vaststelling bestemmingsplan Ontwikkellocatie Ruitersmolenweg
Beekbergen

21.00 – 21.15 uur

Pauze

21.15 – 22.15 uur

Archeologische beleidskaart 2015
De Rode Leeuw

19.00 – 20.00 uur

Vaststelling bestemmingsplan Fluitersweg Wenum Wiesel

21.15 – 22.15 uur

Vaststelling bestemmingsplan Grote Wetering Klarenbeek

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.

Infopunt Zorg
Hélène Mook, sociaal werker van Stimenz, houdt met ingang van donderdag 4 juni 2015
voortaan iedere donderdagochtend van 09.30 tot 11.30 uur spreekuur in
Gezondheidscentrum Papenberg (Loenenseweg 1 in Beekbergen).
Dus niet meer in de Hoge Weye!
Loop gerust even bij haar binnen, zij helpt u graag op weg 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? Er is vaak meer mogelijk dan u denkt.
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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 34, 7361 AV Beekbergen
Telefoon: 055 - 506 10 10
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl
Internet: www.dorpsraadbeekbergen.nl
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