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Nieuwsbrief 8 juni 2015 

Van de bestuurstafel 

 
“OPENHUIS” 

 
Zaterdag 13 juni 2015 van 16.00 tot 18.00 uur bent u van harte welkom in onze nieuwe 

kantoorruimte in MFC De Hoge Weye (Dorpstraat 34, Beekbergen. 
De heer A.H.M. Kunneman, oud voorzitter van de dorpsraad zal de officiële openingshandeling 

verrichten. Wij zorgen voor een hapje en een drankje. 
 

U bent van harte uitgenodigd. 
 

Weg karakteristiek dorpsgezicht !? 

Dorpstraat 33, kappen van twee kastanjebomen. Dat was de korte zakelijke mededeling op de 
Gemeentepagina in het Apeldoorns Stadsblad van woensdag 27 mei 2015. In onze Nieuwsbrief 
van 1 juni 2015 hebben wij deze mededeling overgenomen. Maar daar hebben wij het niet bij 
gelaten. Wij vinden dat deze bomen zo’n karakteristiek dorpsbeeld hebben dat we bij de 
gemeente informatie hebben gevraagd en een voorstel hebben gedaan om -zo mogelijk- de 
bomen te behouden. 
Wij schreven aan de burgemeester van Apeldoorn: 
“In de Gemeentelijke mededelingen, die zijn vermeld in het Apeldoorns Stadsblad van 27 mei 
2015, is aangegeven Dorpstraat 33, het kappen van 2 kastanjebomen, 19 mei 2015, code 1. 
Deze beide bomen zijn beeldbepalend voor het dorp en de dorpsraad verzoekt u om alle moge-
lijkheden aan te wenden om deze bomen te behouden. Wij denken daarbij onder andere aan de 
Wageningse methode (door middel van heet water, indien het om kastanjevirus gaat). Graag 
vernemen wij van u welke inzet u op dit gebied onderneemt.” 
Op vrijdag 5 juni 2015 ontvingen wij van de gemeente (uitvoerder bomen en bossen) onder-
staande reactie: 
“Mij is gevraagd u alvast te informeren naar aanleiding van uw mail van 1 juni. Bijgaand treft u 
mijn advies aan met betrekking tot de kastanjes voor de pastorie van de Hervormde Kerk, 
Dorpstraat 33 in Beekbergen.  
De betreffende kastanje (een bijzondere boom) is in een ver gevorderd stadium aangetast door 
de kastanjebloedingsziekte. De Dorpsraad vermeldt een virus maar het gaat om een bacterie. 
Vanaf de Dorpstraat gezien is het linker deel van de kroon al nagenoeg afgestorven en blader-
loos. Dat betekent dat de op- en neergaande sapstroom is geblokkeerd. Van de kastanje zijn 
niet alleen de stamdelen aangetast maar ook de gesteltakken. De Wageningse methode werkt 
alleen bij kastanjebomen die nog een redelijk herstelvermogen hebben waarbij de sapstroom 
nog voor een aanzienlijk deel functioneert. De Wageningse methode is trouwens in een experi-
menteel stadium die -praktisch gezien- alleen maar de stam behandelt en geen gesteltakken. 
Het probleem van de zwaar aangetaste kastanje is dat door de secundaire aantasting van 
parasitaire schimmels de takken en delen van de stam zeer breukgevoelig zijn geworden. 
De jonge kastanje is eveneens aangetast maar in iets mindere mate. Het behandelen van deze 
kastanje acht ik niet zinvol omdat deze boom een slechte kroonopbouw heeft en corrigerende 
snoei de bloedingsziekte alleen maar zal verergeren. 
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Resumé: het behandelen van de kastanjes wordt niet zinvol geacht. Om veiligheidsredenen lijkt 
mij dat kappen de enige optie is”. 
 
Het straatbeeld zal dramatisch veranderen wanneer de bomen zijn gekapt. Daarom een foto 
van de huidige situatie. 

 

Bestemmingsplan Ruitersmolen 

Tijdens de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) van donderdag 4 juni 2015 werd het bestemmings-
plan Ruitersmolen besproken. Wat opviel was dat -met uitzondering van de dorpsraad- de 
indieners van een zienswijze niet aanwezig waren. De agenda voor de PMA was opgenomen in 
de Nieuwsbrief van 1 juni 2015. Ingediende zienswijzen hadden zowel betrekking op de hoog-
spanningsleiding en de elektromagnetische velden als ook op de aantasting van het landschap-
pelijke karakter van het gebied. De gemeente heeft in antwoord op de zienswijzen laten weten 
dat zij geen aanleiding ziet tot wijziging van het plan over te gaan. Namens het bestuur van 
BWiBL (Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren) heeft Gerrit Stufken gebruik gemaakt om 
in te spreken. BWiBL is positief over het bestemmingsplan Ruitersmolen. 
Raadsfracties waren in meerderheid positief over het bestemmingsplan en vastgesteld werd dat 
definitieve vaststelling zal plaatsvinden in de eerstkomende Raadsvergadering. 

Opvang asielzoekers 

In voorgaande nieuwsbrieven hebben wij u geinformeerd over het voornemen van de gemeente 
Apeldoorn om binnen de gemeentegrenzen door COA een locatie (of twee locaties) geschikt te 
laten maken voor opvang van totaal 600-800 asielzoekers. De dorpsraad heeft in alle met 
gemeente en COA gehouden bijeenkomsten een en andermaal gewezen op de reeds bereikte 
sociale spankracht in Beekbergen. 
Tijdens en na de bijeenkomsten van 10 november 2014, 12 januari 2015, 13 april en 27 mei 
2015 heeft de dorpsraad gewezen op dit aspect. 
De gemeente Apeldoorn heeft op haar website aangegeven dat inwoners de gelegenheid wordt 
geboden om haar zienswijze kenbaar te maken. Dat kan tot 15 januari 2015, via het online 
reactieformulier. Ook is het mogelijk om op maandag 8 juni 2015 tijdens het inloopspreekuur 
van 16.00-18.00 uur en van 19.00-21.30 uur vragen te stellen aan de diverse betrokkenen en 
de burgemeester loopt er rond zodat u ook met hem kunt spreken. 
Aanmelden via online aanmeldformulier. 
De dorpsraad zal gebruik maken van de mogelijkheid om een reactie te geven richting 
gemeente. 
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Gemeentenieuws 

Omgevingsvergunning 

Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot 
omgevingsvergunningen over de periode 21 tot en met 27 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 aan-
gegeven of de stukken ter inzage liggen en of er bezwaar kan worden gemaakt. 
 

Locatie Omschrijving Code 

Zomeroord 9 Verlengen van een tijdelijke vergunning voor een 
stacaravan (21 mei 2015) 
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Verklaring code 

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 stad-
huis 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 aanvraag voor het houden van een groot 
evenement bij hem is ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen. Indien de 
vergunning wordt verleend zal daarvan mededeling worden gedaan. 
 

Omschrijving Datum Locatie 

Boerenavond 18 juli 2015 Centrum Beekbergen 

 
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 indienen bij de 
burgemeester. 
 
 
 

http://www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift
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Verleende evenementenvergunning 

De burgemeester maakt bekend dat hij een evenementenvergunning heeft verleend voor het 
houden van onderstaand evenement. 
 

Omschrijving Datum Locatie Datum vergunning 

Rommelmarkt 13 juni 2015 Papenberg 5 Beekbergen 22 mei 2015 

 
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 indienen bij de 
burgemeester. 

Agenda Politieke Markt Apeldoorn (PMA) 11 juni 2015, Stadhuis Apeldoorn 

Tijd Omschrijving 

 Raadzaal 

19.00 – 20.00 uur Gecombineerde behandeling zienswijzen jaarstukken en begrotingen van 
diverse verbonden partijen OVIJ, VNOG en GGD 

20.00 – 21.00 uur Gecombineerde behandeling zienswijzen jaarstukken en begrotingen van 
diverse verbonden partijen, Felua-groep en Regio Stedendriehoek  

21.00 – 21.15 uur Pauze 

21.15 – 22.15 uur Herijking reserve bereikbaarheid binnenstad 

 Het Rode Hert 

19.00 – 20.30 uur Vaststelling bestemmingsplan Brink en Orden 

20.30 – 21.00 uur Brief liquiditeitsprobleem 2015 Gigant 

21.00 – 21.15 uur Pauze 

21.15 – 22.15 uur Discussienota straatnaamgeving 

 De Rode Leeuw 

19.00 – 20.00 uur Herijking verkeersbeleid, bepalen kernopgaven 

20.00 – 21.00 uur Meerjaren perspectief Vastgoed exploitatie 2015 

OVIJ – Omgevingsdienst Veluwe IJssel 
VNOG – Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 
GGD – Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 

 

Infopunt Woon Service Groep (WSG) 

Op donderdag 11 juni 2015 is er geen Stamtafel i.v.m. een dagje uit van de Stichting Eredag 
Op donderdag 18 juni 2015 is er geen Stamtafel omdat de zaal niet beschikbaar is 
Op donderdag 25 juni 2015 is er de feestelijke afsluiting van het seizoen. Dit is tevens de 
laatste Stamtafel voor de zomervakantie. 
Op donderdag 3 september 2015 gaat het nieuwe seizoen van start en bent u weer van harte 
welkom (14.00 tot 16.00 uur in de Hoge Weye) 
Vanaf 3 september 2015 kunt u weer terecht bij het Infopunt met al uw vragen op het gebied 
van wonen, zorg en welzijn. 
 
Wel is er het wekelijkse spreekuur van Hélène Mook, sociaal werker van Stimenz. Met ingang 
van 4 juni 2015 iedere donderdagochtend van 09.30 – 11.30 uur in Gezondheidscentrum 
Papenberg (Loenenseweg 1, Beekbergen). 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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