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Nieuwsbrief 6 juli 2015 

Van de bestuurstafel 

Nieuwsbrief met vakantie 

Van 13 juli tot en met 17 augustus 2015 verschijnt er -tenzij de actualiteit daartoe aanleiding 
geeft- geen digitale Nieuwsbrief  

Voorspellen is moeilijk, zeker wanneer het over de toekomst gaat 

Het was jaren geleden een uitspraak van een minister toen hem gevraagd werd “hoe denkt u 
dat de economische situatie in Nederland er over vijf jaar uitziet”. 
Met die moeilijke opgave werden in de jaren 2008-2009 de opeenvolgende besturen van de 
Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren (aangevuld met vertegenwoordigers uit de bevolking 
en maatschappelijke organisaties) geconfronteerd toen zij de Dorpsvisie 2020 hebben 
opgesteld. 
Het huidige bestuur van de dorpsraad heeft de documenten ontdaan van de voor dit soort 
rapporten gebruikelijke stoflaag. Wat dacht men toen, wat denken we nu en wat gaat het 
worden? 
Waarom die rapporten actueel gemaakt? We waren als bestuur al een poosje bezig met de 
notitie die Gerrit Muller in 2012, naar aanleiding van de “Toekomstagenda voor de dorpen” heeft 
geschreven. In die notitie (in het verleden is daar in de Nieuwsbrief aandacht aan gegeven) 
worden de 10 leefbaarheidsthema’s benoemd en gewogen. Het gaat dan over: 

- wonen 
- woonomgeving 
- voorzieningen 
- economische bedrijvigheid 
- cultuur 
- sport en recreatie 
- toerisme en promotie van de dorpen 
- verkeer en verkeersveiligheid 
- leefbaarheid in dorpskern 
- veiligheid inwoners 

 
Tweede aanleiding om de rapporten “boven water te halen” was de bijeenkomst van het 
dorpenplatform op 23 juni 2015. Daar werd door de dorpsraad Wenum Wiesel een notitie 
ingebracht waarin de status van een dorpsvisie wordt uiteengezet. 
“De, met financiële steun van de gemeente, door Wenum Wiesel zelf ontwikkelde Dorpsvisie 
2012 – 2020 zal een formele status moeten krijgen zodat deze niet willekeurig, te pas en te 
onpas kan worden gebruikt / misbruikt en / of verkeerd geciteerd, al naar gelang de betreffende 
ambtenaar uitkomt.” 
Het riep de vraag op: hebben wij ook van dat soort documenten? 
En er is een aantal documenten waarin de dorpsvisie is vastgelegd. 

- Beekbergen 2020; een breed opgezet rapport (bestuur dorpsraad, oud bestuursleden, 
huisarts, onderwijs en recreatie) uit ca. 2000 

- Lieren 2020; idem als genoemd bij Beekbergen 2020 
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- Beekbergen gewogen; rapport van bureau Zwanenburg, maart 2004. Dit rapport geeft 
voor Beekbergen een SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities en Threats; een 
sterkte/zwakte analyse en kansen en bedreigingen) 

- Lieren gewogen (idem als bij Beekbergen) 
- Dorpsvisie Beekbergen en Lieren 2020 (gemeente Apeldoorn 2008) 
- Dorpsvisie Beekbergen en Lieren (brochure met voorwoord van de toenmalig wethouder 

en een reactie van de toenmalig voorzitter van de dorpsraad) 
 
De komende periode zal worden benut om wat dieper op de documenten in te gaan. 
Wel is al duidelijk dat er gewerkt moet worden “met behapbare brokken”. Dat maakt het 
concreet en nodigt uit tot deelname. Een vergezicht met de stip op de horizon is prachtig. 
Probleem is echter dat de horizon niet vastligt en de stip, bij elke stap die gezet wordt, met de 
horizon verschuift. Gert Wilbrink heeft tijdens de bestuursvergadering van 30 juni 2015 een 
eerste aanzet gegeven om de in de rapporten genoemde SWOT punten te concretiseren. 

In en om de dorpen 

Mijlpaal; samenwerking BWiBL - Van Wijnen - Woonzo 

Met een persbericht heeft de vereniging Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren vandaag 
bekend gemaakt dat er in de afgelopen tijd inderdaad een akkoord is bereikt. Vorige week 
schreven we daar al over. Een tweetal overeenkomsten tussen vereniging BWiBL en grond-
eigenaren zijn ondertekend en ook is een samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkel-
partners Van Wijnen en Woonzo getekend. De oorspronkelijke opzet van het project met  
ca. 45 woningen blijft gehandhaafd. Wel zijn er enkele aanpassingen doorgevoerd.  
Project De Beekvallei wordt gefaseerd ontwikkeld. 
Wat betreft de meer partijen opzet blijkt BWiBL dus een brug geslagen te hebben tussen de 
stabiele en ervaren bouwer Van Wijnen en het innovatieve samenwerkingsverband Woonzo. 
Daarmee heeft de vereniging BWiBL een stevige basis en tegelijk meer mogelijkheden binnen 
het project. Van Wijnen kan van kleine tot zeer grote bouwprojecten realiseren en op die manier 
betaalbaar bouwen. Woonzo onderscheid zich door nu al energie neutrale nieuwbouw te willen 
realiseren; iets wat vanaf 2020 verplicht wordt voor de bouw.  
Interessant is dat Carl Ruijsch ook mee heeft getekend als lokale ondernemer. En binnen het 
samenwerkingsverband Woonzo is ook VBK architectenbureau uit Beekbergen partner. BWiBL 
heeft eerder aangegeven lokale ondernemers te willen betrekken bij De Beekvallei; op deze 
manier is dat streven ook tot uitdrukking gebracht. 
In 2011 vond ook ondertekening plaats onder toeziend oog van de wethouder en ook van de 
voorzitter van de dorpsraad. Destijds was dat met Sprengenland Wonen, die zich met de 
jaarwisseling (2014-2015) weer terug trok. Hoewel het een pittig voorjaar is geweest, heeft 
BWiBL elke keer aangegeven vast beraden te zijn om betaalbare woningen te realiseren. Dat is 
nu weer een stap dichterbij gekomen. Dit keer heeft de ondertekening achter de schermen 
plaats gevonden. De inhoud is belangrijker dan het feestje; dat zal later vast wel komen. De 
vereniging BWiBL heeft in de nieuwe situatie de centrale rol; een rol die Sprengenland zich 
toegeëigend had voor die zich terug trok.  
De dorpsraad is blij dat BWiBL deze mijlpaal bereikt heeft. De dorpsraad onderstreept het 
belang van het project zodat jongeren in eigen dorp kunnen blijven wonen. Het persbericht van 
BWiBL is op de website www.bwibl.nl te lezen. 

Eerste Veluwse Avondmarkt 2015; te warm en te nat 

Dit jaar voor de vijftigste keer gehouden. Reden om de heer Jo Dolman, de vroegere bakker in 
het dorp en een van de initiatiefnemers van de Veluwse Avondmarkt, even in het stralende 
zonnetje te zetten. In vijftig jaar tijd heeft de Veluwse Avondmarkt slechts twee voorzitters 
gekend. Jo Dolman, 25 jaar en de huidige voorzitter Ab Tromp inmiddels ook al 25 jaar. 
 
Ze waren er (bijna) allemaal weer op de eerste Veluwse Avondmarkt 2015. De stoelenmatter en 
de bezembinder. De fruitverkoper en de bollenkraam. De draaimolen en de wasvrouwen. De 
plantenman en de koren en al die andere standhouders. En natuurlijk niet te vergeten onze 
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trouwe spinster en de truienman. Deze laatste trof het niet. Ondanks dat de spreekwoordelijke 
mussen van de al even spreekwoordelijke daken vielen door de hitte, probeerde hij dikke wollen 
truien te verkopen. Op de wat prikkelende vraag of de verkoop een beetje wilde vlotten, was de 
wedervraag “wat denkt u?” We hebben er verder het zwijgen maar toe gedaan en heb hem 
sterkte gewenst. In de tweede helft van de avond trokken de onweerswolken zich verder samen 
en dit liep uit op een stevige onweersbui. Felle bliksemschichten en veel regen en hagel. Het 
toch al wat geringe aantal bezoekers (de echte vakantiedrukte is nog niet begonnen en er was 
het straatvolleybal toernooi) werd zienderogen minder. De standwerkers hielden dapper vol. 
Voor wie droog wilde blijven was een vlucht naar de Hervormde Kerk en daar te luisteren naar 
het mooie orgelspel van Ben van Gils een goede optie. 
Er volgen nog 8 Veluwse Avondmarkten en die zullen zeker veel drukker zijn. 

   

   

Inloopspreekuur Sprengenland Wonen stopt! 

In het periodiek van Sprengenland Wonen lazen wij de onderstaande mededeling: 
U belt, wij komen langs! 
Met ingang van 1 juli 2015 kunt u niet meer terecht op de spreekuren in Beekbergen, 
Hoenderloo en Uddel. Per die datum vervallen de spreekuren en komen we bij u langs. We 
kunnen u op die manier beter helpen.  
Wilt u een van onze woonconsulenten spreken? Belt u dan voor een afspraak. Arlin Wernicke of 
Herma Tetteroo komen graag bij u aan huis. U kunt ze bereiken op ons centrale telefoon-
nummer 0313 659023.  
Wij stoppen met spreekuren omdat we weinig bezoekers krijgen en omdat het vaak gaat over 
een vraag over een reparatieverzoek. Maar voor die vraag hebben wij een andere weg. Welke 
dat is? Tussen 08.00 en 10.00 uur reparatieverzoek indienen. Belt u dan op werkdagen met 
onze technische medewerkers. Zij vragen u wat er precies aan de hand is en zorgen ervoor dat 
het probleem zo snel mogelijk wordt opgelost. 

Let op uw snelheid 
De snelheidsdisplay treft u nu aan in Lieren (Lierderstraat ter hoogte van de kerk). Daar mag de 
snelheid maximaal 30 km per uur zijn. Voor de een is dat makkelijker dan voor een ander. 
Overigens in de hele bebouwde kom van Beekbergen en Lieren mag maximaal met een snel-
heid van 30 km/h gereden worden. 
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Huisartsenpraktijk Struijk 12½ jaar in Beekbergen 

 

Gemeentenieuws 

Vastgesteld bestemmingsplan ontwikkellocatie Ruitersmolenweg 

Vanaf 2 juli 2015 ligt gedurende zes weken ter inzage het bij raadsbesluit van 18 juni 2015 
vastgestelde bestemmingsplan ontwikkellocatie Ruitersmolenweg Beekbergen met identificatie-
code NL.IMRO.0200.bp1224-vas.1. 
Het plan betreft de realisatie van 38 woningen aan de Ruitersmolenweg . Het bestemmingsplan 
is gewijzigd vastgesteld. De belangrijkste wijzigingen zijn het toevoegen van regels om parkeer-
normen te kunnen handhaven en een aangepaste archeologische bescherming. De overige 
wijzigingen staan beschreven in de zienswijzennota.  
Tegen het ontwerp van het plan zijn zienswijzen naar voren gebracht. Ook heeft de gemeente-
raad bij de vaststelling wijzigingen in het plan aangebracht. Daarom kunnen beroep instellen: 

- Een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeente naar voren heeft 
gebracht 
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- Een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest  zijn 
zienswijze bij de gemeente naar voren te brengen 

- Een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij 
de vaststelling van het plan heeft aangebracht 

 
Tot en met 13 augustus 2015 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Wij wijzen u er op dat dit bestemmingsplan een project betreft waarvoor afdeling 2 van hoofd-
stuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Daarom moet u de beroepsgronden in uw 
beroepschrift opnemen en kunt u de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet 
meer aanvullen. Het instellen van een beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt 
kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzitter van 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA den Haag. 
Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen via de website www.apeldoorn.nl/inzage. 
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ook ter inzage in het stadhuis.  

Omgevingsvergunningen 

Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot 
omgevingsvergunningen over de periode 18 juni tot en met 24 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 

Kuiltjesweg 1 Verbouwen en uitbouwen bedrijfspand (19 juni 2015) 1 

Molenakker 4  Starten van een B&B in een woning (planologisch 
strijdig gebruik) 19 juni 2015) 

2 

Voorste Kerkweg (tussen 1 en 3) Oprichten van een woning en het plaatsen van een 
schuur / berging en kappen 11 bomen (19 juni 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. 
 
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/inzage
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 

 
 

Tijd Locatie 

 Raadzaal 

15.00 – 17.00 uur 1 Vaststelling Raadsagenda 
2 Raadsdebat Jaarstukken 2014 
3 Benoeming en installatie wethouder 
4 Schorsing vergadering 

 Het Rode Hert  

19.00 – 19.45 uur In gesprek met de raad 
Eerste trimester rapportage Sociaal domein 

 De Moriaen  

19.00 – 19.45 uur In gesprek met de raad 
Woningcorporaties 

 De Rode Leeuw 

19.00 – 19.45 uur In gesprek met de raad 
Sportagenda, stand van zaken  

20.00 uur Raadzaal 

   4   Heropening 
  5   Installatie raadslid 
  6   Vragenuurtje 
  7   Actualiteitsvragen 
  8a Vaststelling bestemmingsplan Nagelpoelweg 
  8b Pionierskorting kavels in Villahoven 
  8c Wijziging APV 2014 en tarievenblad leges 2015 
  8d Benoeming fractievertegenwoordiger voor PMA 
  9   Benoeming lid Algemeen Bestuur Felua groep 
10   Vaststelling bestemmingsplan Zuid-Oost De Maten en   
       beeldkwaliteitsplan 
11    Vaststelling jaarstukken 2014 
12    Integraal Veiligheidsplan Apeldoorn 
13    Basis Mobiliteit 
14    Verduurzamen vastgoed 
15    Erfpachtovereenkomst Ecofactorij 

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

In de maanden juli en augustus is er geen Stamtafel en is het Infopunt Woon Service Groep 
gesloten. 

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 info punt met al uw vragen op het gebied 
van wonen, zorg en welzijn. De infopuntmedewerkers zijn: Rita Stok en Ann Korthuis 

Het spreekuur van Sprengenland Wonen in de Hoge Weye is vervallen. Elders in deze 
Nieuwsbrief leest u de door Sprengenland Wonen opgestelde notitie. 
 
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. 
 
N.B. Op donderdagochtend 23 juli 2015 is er wel spreekuur maar zal niet Hélène Mook 
  maar Floor Lieshout van Stimenz u te woord staan. 

 
 

 
Kent u mensen die onze gratis 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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