Nieuwsbrief 22 juni 2015
Van de bestuurstafel
Zorg en Welzijn
In de afgelopen week hebben namens de dorpsraad Beekbergen-Lieren Jamone Wagner en
Pieter de Mos de door de gemeente Apeldoorn aangereikte notitie “Zorg en Welzijn in de
dorpen rond Apeldoorn” nader ingevuld en retour gezonden aan de stadsdeelmanager voor de
dorpen en het buitengebied.
Waarom een notitie en waarom de daarin opgenomen inventarisatie van voorzieningen en
activiteiten?
Dat is in de inleiding van de notitie als volgt verwoord:
“Door een drietal decentralisaties heeft de gemeente vanaf 2015 veel nieuwe taken op het
gebied van jeugdzorg, welzijn en participatie erbij gekregen. De bedoeling van deze decentralisatie is dat door de gemeentelijke regie op het hele veld voorzieningen voor de inwoners
integraler dichterbij en meer op maat kunnen worden georganiseerd.
Apeldoorn heeft door een vitaal netwerk van gemeente en instellingen de laatste jaren al goed
geanticipeerd op de komende veranderingen. Dit is onder meer zichtbaar in de totstandkoming
van ontmoetingsplekken, het project Talent en buurtaanpak en centrum voor jeugd en gezin.
Ook het WMO loket en Activerium zijn daarvan voorbeelden. Deze voorzieningen zijn ontwikkeld voor en gevestigd in de stadsdelen. Voor de dorpen zijn deze structuren anders ingevuld of
moeten nog worden ingevuld. Doel van de notitie “Zorg en Welzijn in de dorpen rond Apeldoorn”
is om te bekijken of de huidige welzijns- en zorgstructuur in de dorpen voldoende is om inhoud
te geven aan de decentralisatie opdracht van de gemeente”.
Zodra er meer informatie een definitieve status heeft zal daarover worden gerapporteerd.

Woningbouw Ruitersmolen
Op donderdag 18 juni 2015 ging, tijdens de raadsvergadering, de gemeenteraad akkoord met
het bestemmingsplan ontwikkellocatie Ruitersmolenweg.
Discussie over dit woningbouwplan had al plaatsgevonden tijdens de Politieke Markt van 4 juni
2015. Toen al werd duidelijk dat de gemeenteraad in grote meerderheid zou instemmen met het
bouwplan. Op 18 juni stemde alleen de Partij voor de Dieren (om redenen van natuur, flora en
fauna) tegen dit bestemmingsplan.

In en om de dorpen
Beekbergen op z’n kop
Het was zaterdagmiddag 20 juni gezellig druk in Beekbergen. Veel kleedjes waar 2e en 3e
handsspullen te koop werden aangeboden. Of het nu ging om spelletjes of rijlaarzen die de
kinderen niet meer aan konden. Of snuisterijen of oude schoolplaten (die bij de oudere kijker
herinneringen opriep), het was er allemaal. En dan was er natuurlijk de gezamenlijke lunch op
Kerkallee (georganiseerd door Bemivo). Er stond een continue lange rij wachtenden voor een
broodje kroket, kaas of ei. En om het wachten wat te veraangenamen speelde harmonie orkest
Prinses Juliana Beekbergen er vrolijk op los. In de tuin voor de kerk was er sport en spel en kon
er genoten worden van de bakkunst van de vele amateur taartbakkers. Al met al een geweldige
afsluiting van de lente en een start van de zomer. Initiatiefnemers bedankt voor de inzet om
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Beekbergen te promoten. Jammer dat het weer niet echt meewerkte, maar dat deed aan de
gezelligheid niets af. Volgend jaar weer!

Stamtafel, afsluiting van het seizoen
Donderdagmiddag 25 juni 2015 is er een feestelijke afsluiting van het Stamtafelseizoen. De
gebruikelijke tijd is van 14.00 tot 16.00 uur. De organisatoren rekenen op de aanwezigheid van
de vaste stamgasten. John Tanasale zal de door hem gemaakte video van de bijeenkomsten
“70 Jaar Bevrijding” op o.a. 17 en 18 april, 4 en 5 mei, 9 mei (Veterans Parade/Liberation
Festival, Apeldoorn) aan u presenteren.

Musical “Het dak eraf”, groep 8 OBS Beekbergen, vrijdag 19 juni 2015

2

Gemeentenieuws
Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot
omgevingsvergunningen over de periode 4 tot en met 10 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 aangegeven of de stukken ter inzage liggen en of er bezwaar kan worden gemaakt.
Locatie

Omschrijving

Code

Keizersmantel 52

Plaatsen windmolen op bestaande schoorsteen
(7 juni 2015)

10

Freule Hartsenplein 12

Vergroten van een woning (dakkapel) (8 juni 2015)
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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

Per 1 oktober 2015; alleen op afspraak.
De gemeente Apeldoorn heeft besloten dat met ingang van 1 oktober 2015 de balies in het
Stadhuis voor aanvraag van bijvoorbeeld paspoort, legitimatiebewijs en rijbewijs uitsluitend op
afspraak te bezoeken zijn.
Reden: nu al wordt steeds meer gebruik gemaakt van de afspraak mogelijkheid

Verleende evenementen vergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij een evenementvergunning heeft verleend voor het
houden van onderstaand evenement
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Omschrijving

Datum

Locatie

Datum vergunning

Veluwse Avondmarkt

2 juli 2015 e.v.

Dorpstraat, Kerkallee
en Papenberg

10 juni 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 bij de burgemeester indienen
Agenda Politieke Markt Apeldoorn, 25 juni 2015
Tijd

Omschrijving
Raadzaal

19.00 – 20.00 uur

Integraal Veiligheidsplan Apeldoorn 2015-2018

20.00 – 21.00 uur

Basismobiliteit Regionale visie en kaders 2015-2018

21.00 – 21.15 uur

Pauze

21.15 – 22.15 uur

Uitgangspunten en procesbeschrijving transformatie agenda jeugd
Het Rode Hert

19.30 – 21.00 uur

Jaarstukken 2014 verslag accountant en rekenkamer

21.00 – 21.15 uur

Pauze

21.15 – 22.15 uur

Vaststellen bestemmingsplan Zuid-Oost en beeldkwaliteitsplan de Maten
De Rode Leeuw

19.00 – 19.30 uur

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

20.00 – 21.00 uur

Terugblik VNG congres

21.00 – 21.15 uur

Pauze

21.15 – 22.15 uur

Reilen en zeilen 2014 - 2015

Infopunt Woon Service Groep (WSG)
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.
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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 30, 7361 AV Beekbergen
Telefoon: 055 - 506 10 10
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl
Internet: www.dorpsraadbeekbergen.nl
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