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Nieuwsbrief 15 juni 2015 

Van de voorzitter 
De laatste weken zijn wij als dorpsraad aan een nieuw hoofdstuk begonnen. Door de verhuizing 
van 28 mei j.l. hebben wij onze intrek genomen in het kantoor aan Dorpsstraat 34. Wij zijn letter-
lijk van tweehoog-achter naar de begane grond gegaan. Een aanzienlijke vooruitgang in opper-
vlakte, maar vooral een kantoor dat gemakkelijker bereikbaar is, en nog steeds in het centrum 
van ons dorp. Afgelopen zaterdag vond de officiële openingshandeling plaats door oud-
voorzitter Ton Kunneman. 

 
 
Als je hem spreekt merk je dat er sinds de jaren '90 van de vorige eeuw veel is veranderd, maar 
dat de dorpsraad toen al dezelfde rol vervulde als nu: het behartigen van de belangen van alle 
inwoners van Beekbergen en Lieren. Dat brengt mij op een tweede opmerking: ik heb gemerkt 
dat veel mensen niet bekend zijn met het feit dat je lid kunt worden van de dorpsraad (het is een 
vereniging). Daar betaal je dan een contributie van minimaal 5 euro voor en je hebt dan tevens 
stemrecht bij de ledenvergaderingen. Ik wil U dan ook van harte aanmoedigen U aan te melden 
als lid. Hoe meer leden, hoe groter de vuist die wij kunnen maken. Aanmelden kan eenvoudig 
via onze website. 
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Het bestuur bedankt de gemeente Apeldoorn, de Stichting OOK en Accres voor de bloemen en 
planten. Jan Hogeweij bedankt voor de fotopanelen. De dorpsraad Oosterhuizen en familie  
G. Wilbrink bedankt voor “de fles met geestrijk vocht” respectievelijk “de versnapering”, het zal 
lange bestuursvergaderingen zeker veraangenamen. Mevrouw Huisman dank voor de bijdrage 
voor het verfraaien van de kantoorruimte. 
En natuurlijk iedereen bedankt die gehoor heeft gegeven aan onze uitnodiging en op 13 juni j.l. 
aanwezig was bij de officiële opening van onze nieuwe kantoorruimte. 
 
Tot slot wil ik iedereen graag een prettige zomervakantie wensen. 
 
Joop van der Meer 

Van de bestuurstafel 

Sociale kaart van Beekbergen en Lieren 

Het bestuur van de dorpsraad (Jamone Wagner en Pieter de Mos) heeft op vrijdag 12 juni 2015 
in het Stadhuis, onder leiding van Steven Gerritsen (stadsdeelmanager voor de dorpen en het 
buitengebied) een gesprek gehad om te komen tot de sociale kaart voor Beekbergen en Lieren. 
Voor de gemeente Apeldoorn waren aanwezig mevrouw Koster en de heer Mensink. Vertrek-
punt van het overleg was: hoe is de demografische opbouw van de bevolking in Beekbergen en 
Lieren, welke specifieke voorwaarden en voorzieningen zijn dan vereist? En zijn die dan aan-
wezig of moeten er voorzieningen worden toegevoegd aan de bestaande situatie. De onder-
werpen die aan de orde kwamen bestreken de totale breedte van het sociaal maatschappelijke 
terrein. Dus van winkels tot openbaar vervoer, van sport en recreatie tot kinderopvang, van 
mantelzorg en zorg voor de mantelzorger. Van veiligheid tot gevoel van onveiligheid, van vrij-
williger tot het gebrek daar aan, van omzien naar elkaar tot vereenzamen. De gemeente 
Apeldoorn gaat de ingewonnen informatie verwerken en de resultaten zullen worden terug-
gekoppeld met de dorpsraad. Te zijner tijd zal dat ongetwijfeld ter sprake komen in een bijeen-
komst van Zorgteam Beekbergen 

Opvang asielzoekers 

Het dagelijks bestuur van de dorpsraad heeft -na een gesprek met een tweetal vertegenwoordi-
gers van de bewoners in en rond Zomeroord, in overleg met hen- een zienswijze over de moge-
lijke vestiging van een asielzoekerscentrum op het terrein van Het Immendaal, naar de 
gemeente Apeldoorn gezonden. In de zienswijze ligt de nadruk op de bereikte grens aan span-
kracht in Beekbergen (iets meer dan 5000 inwoners waarvan > 1000 in instellingen). In het 
locatie-onderzoeksrapport dat door Arcadis in opdracht van het COA is opgesteld (en op 27 mei 
2015 tijdens een informatie bijeenkomst in het Stadhuis werd gepresenteerd) wordt ook gerefe-
reerd aan deze bereikte spankracht. De andere onderwerpen die in de zienswijze worden 
genoemd zijn: 

- natuurwaarden: Het Immendaal is voor het grootste deel gelegen in het Natura 2000 
gebied en het huisvesten van een grote groep asielzoekers past daar niet in. Een MER 
zal noodzakelijk zijn 

- verkeersdrukte: in het rapport van Arcadis is een mogelijkheid opgenomen dat Het 
Immendaal hoofdvestiging wordt (ca. 450 opvangplaatsen en voorzieningen) en GGNet 
een satellietvestiging (ca. 250 plaatsen en alleen “slapen”). Dat zal in het gebied rond 
Het Immendaal veel verkeersverplaatsingen tot gevolg hebben. Loenenseweg en om-
liggende wegen die nu al veel hinder ondervinden van sluipverkeer 

- huisvesting: het vigerende bestemmingsplan laat naar ons oordeel niet toe dat het door 
Arcadis genoemde aantal asielzoekers op Het Immendaal worden gehuisvest. Een 
wijziging van het bestemmingsplan zal daarom naar ons oordeel noodzakelijk zijn 

- economische gevolgen: de ondernemers in Beekbergen zijn sterk afhankelijk van de 
inkomsten uit toerisme en recreatie. In welke mate het vestigen van een asielzoekers-
centrum invloed heeft op deze bron van inkomsten is op dit moment nog niet te kwantifi-
ceren, maar is wel een aandachtspunt 
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Conclusie: op grond van bovenstaande in de zienswijze genoemde en verder uitgewerkte 
argumenten hebben in gezamenlijkheid de Buurtcommissie Zomeroord, bewonersgroep 
Zomeroord, Loenenseweg en Hulleweg en de vereniging dorpsraad Beekbergen-Lieren aan de 
gemeente Apeldoorn geadviseerd af te zien van de mogelijkheid Het Immendaal aan te merken 
als een kansrijke locatie voor het vestigen van een asielzoekerscentrum. 

Ontwerpbestemmingsplan Veldbrugweg naast 14 Lieren 

Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij het ontwerp bestemmingsplan Veldbrugweg naast 
huisnummer 14 in Lieren. 
Van 11 juni 2015 tot en met 22 juli 2015 ligt bovengenoemd ontwerp bestemmingsplan ter 
inzage. Het ontwerp betreft de realisatie van twee vrijstaande woningen op een ongenummerd 
perceel tussen de huisnummers 14 en 16 aan de Veldbrugweg te Lieren. De gemeenteraad is 
niet van plan een exploitatieplan vast te stellen. Tijdens de periode waarin het ontwerp bestem-
mingsplan ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze over dit plan geven. 
Dat kan op de volgende manieren: 

- schriftelijk; stuur de zienswijze naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES 
Apeldoorn, onder vermelding van "zienswijze over ontwerp bestemmingsplan 
Veldbrugweg naast 14 te Lieren". 

- mondeling; maak een afspraak met de heer M. Voortman, telefoon 055-5802369 
- digitaal: vul het formulier in op de website van de gemeente Apeldoorn 

(www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan) Inloggen via DigiD 
Op het kantoor van de dorpsraad (Dorpstraat 34) is ook een exemplaar van het ontwerp 
bestemmingsplan beschikbaar en Johan Boerema (beoordelen bestemmingsplannen is onder-
deel van zijn portefeuille) staat u graag te woord (afspraak via 055-5061010)  

Koersnota; verkeersvisie Apeldoorn 

Weet u al hoe u in 2030 (ik hoop oprecht dat u er dan nog bent) van A naar B gaat?  
De gemeente Apeldoorn heeft, om u een beetje te helpen, dat in bovengenoemde koersnota in 
beeld gebracht. De Koersnota begint met het beschrijven van de situatie “nu”. Vervolgens wordt 
een analyse gemaakt van de verwachte ontwikkelingen en wat dan de kernopgaven zijn. 
De kernopgaven richten zich op: 

- huidige, nog bestaande knelpunten oplossen 
- anticiperen op trends en ontwikkelingen 
- de meer strategische doelen zo goed mogelijk te faciliteren 

Met name de meer strategische doelen behoeven een nadere uitwerking en dat gebeurt ook in 
de nota. 

- Apeldoorn is een comfortabele gezinsstad waar men zich veilig voelt en comfortabel kan 
verplaatsen 

- Apeldoorn is een toeristisch toplandschap 
- Apeldoorn heeft een veelzijdige economie 
- Apeldoorn heeft een sterke duurzaamheid 

Om die strategische doelen (staan in de Structuurvisie 2030) te realiseren is een goede mobili-
teit één van de voorwaarden. En dan gaat het -zo lezen we in de nota- om bereikbaarheid van 
de binnenstad en de attractieparken. Hoe denkt de gemeente dat te bereiken? De Koersnota 
geeft daar een eerste antwoord op.  

- verkeersdoorstroming op de ring knelpunt vrij maken 
- weren van doorgaand verkeer uit de binnenstad 
- betere spreiding van parkeermogelijkheden in de binnenstad 
- toestroom naar en parkeren bij attractieparken verbeteren (overloop van parkeerders 

naar woonwijken moet worden tegengegaan) 
- netwerk en herkenbaarheid van fietsroutes sterk verbeteren en -zo mogelijk in een 

schonere omgeving en niet (meer) naast auto wegen 
- sluipverkeer dorpen en buitengebied sterk verminderen. Veel inwoners van de dorps-

kernen in de gemeente Apeldoorn hebben last van het sluipverkeer van de N-wegen 
door hun dorpen 

- verkeersveiligheid; niet alle wegen zijn duurzaam verkeersveilig ingericht. Welke maat-
regelen en voorzieningen zijn nodig om het voor jong en oud veilig te maken? 

http://www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan
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Kortom ambities genoeg. Maar de vraag is of de Koersnota voldoende basis is om die ambities 
waar te maken. Tijdens de PMA van 11 juni 2015 werd door de raadsfracties kritisch 
gereageerd op het document. Er moet nog heel wat worden uitgewerkt om echt inhoud te geven 
aan al die voornemens. Zal beslist nog een aantal keren terugkomen in de PMA en zal daarover 
gerapporteerd worden. Wij houden dit onderwerp zeker in de gaten waar het gaat om sluip-
verkeer door de dorpskernen en het buitengebied. 

Tracébesluit A1Apeldoorn Zuid - Beekbergen 

Van Rijkswaterstaat ontvingen wij het bericht dat twee belanghebbenden bij de Raad van State 
een beroep hebben ingediend naar aanleiding van het door Rijkswaterstaat ter inzage gelegde 
bovengenoemd tracébesluit. De ingediende beroepen hebben betrekking op geluidsonderzoek, 
extra maatregelen voor geluid en over onderzoek naar luchtkwaliteit. De Raad van State gaat 
de komende periode toetsen of de ingediende beroepen aan de vooraf gestelde voorwaarden 
voldoen. Als dat het geval is, worden de beroepen in behandeling genomen. Bedoeling is dat de 
Raad van State binnen de termijn van een half jaar een uitspraak doet.  

In en om de dorpen 

Wordt het nog kaler? 

In de vorige Nieuwsbrief hebben wij gemeld dat voor de kastanjebomen in de tuin voor de 
pastorie (Dorpstraat 33) een kapvergunning was aangevraagd. Reden: de grote kastanjeboom 
was in een ver gevorderd stadium aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Een bacterie die 
er de oorzaak van is dat de op- en neergaande sapstroom is geblokkeerd. Er was volgens 
deskundigen geen redden meer aan. Kappen was de enige oplossing en dat is de afgelopen 
week gebeurd. Een kastanjeboom die ernstig is aangetast door de kastanjebloedingsziekte 
wordt broos en takken of de boom zelf kunnen onverwacht afvallen of omvallen. Met alle risico’s 
van dien. Ook de wat jongere kastanjeboom die naast de “oude reus” stond moest er aan 
geloven. Maar daar blijft het mogelijk niet bij. Ook de grote boom in de tuin voor de kerk (hoek 
Dorpstraat – Kerkweg) ziet er niet goed uit en deskundigen waarschuwen dat met het ergste 
rekening moet worden gehouden. Kappen!  
Daarom een paar foto ’s van de oude situatie en de huidige situatie. Want voor je het weet is 
het er niet meer. 

   
 

   



 
 

 5 

   

68e Eredag 

Op donderdag 11 juni 2015 hebben Johan Boerema en Pieter de Mos namens het bestuur van 
de dorpsraad de deelnemers van de 68e Eredag uitgezwaaid. Een, volgens wethouder Stukker, 
die 's morgens namens de gemeente Apeldoorn aanwezig was, unieke traditie. 

 
 
Dit jaar 90 deelnemers (65-plussers uit Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen en de Hooilanden) 
die, goed verzorgt door ca. 15 vrijwilligers, met wat tussenstopjes voor koffie, een dagje naar 
Haaksbergen gingen. 
's Avonds waren namens de dorpsraad Joop van der Meer (heeft in een korte toespraak de 
deelnemers aan de Eredag welkom "terug" geheten en heeft de vrijwilligers bedankt voor hun 
inzet) en Pieter de Mos aanwezig. 
Alles was tot volle tevredenheid van de deelnemers geweest en de intocht met muziek van 
Fanfare Prins Bernhard uit Apeldoorn-Zuid gaf ook dit jaar weer een extra feestelijke tintje aan 
deze dag. 
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Traditiegetrouw waren er bananen voor de leerlingen van de scholen en kinderdagverblijf in 
Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen en werd dit jaar door leerlingen van OBS Beekbergen een 
muzikale bijdrage verzorgt. 
Veel deelnemers kijken al uit naar volgend jaar. 

Gemeentenieuws 

Geen Orakel meer 

Dat was de kop van de korte mededeling van de gemeente Apeldoorn in het Apeldoorns Stads-
blad. Reden: bezuiniging en de gemeente en de rijksoverheid stimuleren het gebruik van 
digitale informatieverstrekking. De gemeente Apeldoorn verwijst naar de verplichting van de 
rijksoverheid dat in 2017 gemeentelijke informatie digitaal moet worden aangeboden. Dat is 
prima, maar dat staat niet gelijk met het verbieden de informatie ook op andere manieren 
beschikbaar te stellen. Een digitale gids is natuurlijk meer bij de tijd dan een gids die eenmaal 
per jaar verschijnt en die op het moment van verschijnen al op enkele punten verouderd zal zijn. 
Er zijn dus best argumenten om digitaal te gaan. Maar in een dorp waar de vergrijzing toeneemt 
en lang niet iedereen “op de digitale snelweg kan rijden” zal Het Orakel worden gemist. Het 
bestuur van de dorpsraad zal dit onder de aandacht van het college van B&W brengen.  
Nu al digitaal gaan? Ga naar: www.apeldoorn.nl/gemeentegids. 

Omgevingsvergunningen 

Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot 
omgevingsvergunningen over de periode 28 mei 2015 tot en met 3 juni 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 

Dorpstraat (voor nr 83) Kappen van een Amerikaanse eik (29 mei 2015) 2 

Kerkweg 9 Vergroten woning (dakkapel) (29 mei 2015) 2 

 

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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.apeldoorn.nl/gemeentegids
http://www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift
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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 

Agenda PMA en Raadsvergadering 18 juni 2015, Stadhuis Apeldoorn 

Tijd Omschrijving 

 Raadzaal 

19.00 – 20.45 uur Voorjaarsnota 2015 

20.45 – 21.00 uur Pauze 

21.00 uur Raadsvergadering 

 1 Vaststellen raadsagenda 

2Vragenuurtje 

3 Actualiteitsvragen 

4.a Vaststelling bestemmingsplan Stationsstraat 124 

4.b Beantwoording brief hr. Groen aan gemeente m.b.t. taxatie WOZ 

4.c Declaratie project Hoog Soeren (explosievenruiming) 

5 Vaststelling bestemmingsplan Brink en Orden 

6 Vaststelling bestemmingsplan Grote Wetering Klarenbeek 

7 Vaststelling bestemmingsplan ontwikkellocatie Ruitersmolen 

8 Herijking Reserve Bereikbaarheid 

9 Archeologische beleidskaart mei 2015 

10 Concept begroting 2016 omgevingsdienst Veluwe IJssel 

11 Zienswijze programmabegroting 2016 GGD en NOG 

12 Zienswijze op jaarstukken VNOG 

13 Zienswijze brief Felua-groep jaarrekening 2014 en begroting 2016 

14 Concept begroting 2016 Regio Stedendriehoek 

15 Meerjaren Perspectief Vastgoed Exploitaties 2015 

16 Sluiting (met drankje in de Burgerzaal)  
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Infopunt Woon Service Groep (WSG) 

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. 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 donderdagochtend van 09.30 – 11.30 uur 
aanwezig in Gezondheidscentrum Papenberg (Loenenseweg 1) 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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