
 
 

 1 

 

Nieuwsbrief 24 augustus 2015 

Van de bestuurstafel 

Verbetering knooppunt Beekbergen stap(je) verder 

In voorgaande Nieuwsbrieven hebben we u geïnformeerd over de plannen van Rijkswaterstaat 
om, ter verbetering van de doorstroming van het verkeer op de A1, het knooppunt Beekbergen 
aan te passen. In die Nieuwsbrieven hebben wij ook aangegeven op welke wijze nadere 
informatie kon worden verkregen bij Rijkswaterstaat en hoe er (als belanghebbende) bezwaar 
kon worden gemaakt tegen de voorgenomen plannen. Recent ontvingen wij van Rijkswaterstaat 
informatie over de voortgang van het project. De Raad van State heeft de door een tweetal 
belanghebbenden ingediende bezwaarschriften niet ontvankelijk verklaard omdat deze niet 
volgens de juiste procedurevolgorde waren ingediend. Rijkswaterstaat heeft nu groen licht voor 
de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen. Het drukke weg-
gedeelte wordt in 2016/2017 verbreed met extra rijbanen tussen de in- en uitvoegstroken. In het 
knooppunt Beekbergen wordt een viaduct aangelegd voor het verkeer vanuit Deventer richting 
Arnhem. 
Bestuur van de dorpsraad heeft eerder aangegeven dat zij de stappen in het proces nauw-
lettend zal volgen en dat te zijner tijd de gerealiseerde geluidswaarden zullen worden getoetst 
aan de gecalculeerde geluidswaarden. 

In en om de dorpen 

Beekbergen binnenkort weer bij de tijd 

Het aantal keren dat wij in de afgelopen maanden door dorps-
bewoners werden aangesproken over het torenuurwerk dat al 
geruime tijd stil staat, hebben we niet geteld maar het was vaak, 
heel vaak. Nu kunnen we melden dat we op 23 juli jl. bericht 
hebben gekregen dat de gemeente Apeldoorn (eigenaar van 
toren en torenuurwerk) een in torenuurwerken gespecialiseerd 
bedrijf opdracht heeft gegeven een grondige reparatie/renovatie 
van het uurwerk uit te voeren.  
Dus nog even en Beekbergen is weer bij de tijd. 
 

Nieuwbouw De Hoeven 

In voorgaande Nieuwsbrief werd u geïnformeerd over het bestemmingsplan De Hoeven.  
Op maandag 31 augustus 2015 organiseert de projectontwikkelaar een informatiebijeenkomst in 
de grote zaal van De Hoge Weye. U bent van 19.30 tot 20.30 uur welkom om kennis te nemen 
van de bouwplannen en -indien daartoe aanleiding bestaat- vragen te stellen over dit bouw-
project. Deze informatiebijeenkomst past in de nieuwe werkwijze van de gemeente Apeldoorn, 
die ons over dit project en de bijeenkomst heeft geïnformeerd. 
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Muziek in de tuinen 

Op 9 augustus jl. kon de liefhebber van klassieke en semi-klassieke muziek weer genieten van 
een schitterend tuinconcert. Het was aan de Engelanderweg weer een veelkleurige muzikale 
bloemlezing.  
Optredens werden verzorgd door: 

- het Ebonit Saxofoon Quartet. Muzikanten afkomstig uit Polen, Duitsland en Nederland 
en allen lid van het NJO (Nederlands Jeugdorkest) 

- een tweede optreden werd verzorgd door de jonge accordeonist Vincent van Amsterdam 
Op virtuoze wijze liet hij het zeer talrijke publiek genieten van verfijnd accordeon spel 

- tenslotte was er een slagwerkgroep, bestaande uit drie jonge musici uit Taiwan die, hoe 
kan het anders, gespecialiseerd is in Aziatische muziek. Veel variatie dus in aanbod, 
zeer veel belangstellenden, mooi weer, goede promotie voor Beekbergen en dankzij de 
goede organisatie een vlekkeloos verlopen evenement 

   

   

   

Marskramerpad 

Enige tijd geleden hebben wij in de Nieuwsbrief melding gedaan dat de route aanduiding 
bordjes van het Marskramerpad (een wandeling door prachtige en voor een deel redelijk 
ongerepte natuur) waren verdwenen. Hoe, door wie, waarom, vernielzucht? Onbekend, maar 
jammer en lastig voor de wandelaar. Wij hebben dat aan de gemeente Apeldoorn gemeld en 
vlak voor de aanvang van de vakantie periode zijn er nieuwe routebordjes geplaatst.  



 
 

 3 

   

Burgemeester en mevrouw Berends bezoeken op 23 juli 2015  
de Veluwse Avondmarkt 

   

   

Kleine nieuwe buren van de dorpsraad en de leiding “Van Harte Welkom” !! 
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Varia 
De vakantie is weer voorbij en het “normale werk” wordt hervat. Dat geldt ook voor het bestuur 
van de dorpsraad. De vergaderdatums voor overleg met burgemeester Berends over veiligheid, 
met de projectgroep AZC, bijeenkomst van het dorpenplatform worden in de agenda’s 
genoteerd. Worden de van de gemeente ontvangen documenten over de voorgenomen 
ontwikkeling in Beekbergsebroek doorgenomen en is er een door de projectontwikkelaar 
georganiseerde informatiebijeenkomst over bouwplannen op De Hoeven (zie aankondiging). 
Ook start de stamtafel in de Hoge Weye binnenkort weer. Zijn de dames van de WSG (woon 
service groep) en de sociaal werker van Stimenz weer aanwezig (zie kader).  
Krijgen we als dorpsraad nieuwe buren. Op maandag 24 augustus 2015 verhuist Trompie naar 
de ruimte in de Hoge Weye. Is er op maandag 14 september 2015 een mini high tea in de Vier 
dorpen (14.00-16.00 uur) waar u van harte welkom bent (zie elders in deze Nieuwsbrief). 
Het is dus na de vakantieperiode niet anders dan voor de vakantieperiode. Veel 
aandachtsgebieden, veel overleg en proberen u middels de Nieuwsbrief zo goed mogelijk te 
informeren over de ontwikkelingen in Beekbergen en Lieren. 

Beweeg mee! 

Een initiatief van de Atlant Zorggroep (Hennie ten Tije, Rianne Burgers, Hetty Waanders en 
Rieneke Zwaal) en wordt ondersteund door Stimenz (Hélène Mook) en waar ook de gemeente 
Apeldoorn (stadsdeelmanager voor de dorpen, Steven Gerritsen) bij betrokken is. De dorps-
raden van Beekbergen-Lieren (Jamone Wagner en Pieter de Mos) en Oosterhuizen (Annie de 
Groot) namen eveneens deel aan een eerste overleg over bovengenoemd onderwerp. Tijdens 
dat overleg (27 juli 2015) werd afgesproken dat Atlant Zorggroep een (korte) tekst aanlevert 
voor plaatsing in de Nieuwsbrief. Onderstaand treft u deze aan: 
 
“Al een aantal jaren zijn wij (in deze tekst staat wij voor Atlant Zorggroep) bezig om onze 
cliënten (bewoners Markenhof) meer in beweging te krijgen. Vandaar dat het plan is ontstaan 
om een beweegtuin aan te leggen bij de Markenhof. Deze beweegtuin willen we openstellen 
voor de omliggende dorpen zodat er een ontmoetingsplek ontstaat met bewegen als thema. 
Ook zijn er al verschillende beweegprogramma’s (bijv. fit terwijl u zit) die op dit moment wordt 
aangeboden aan de cliënten, hierbij zou kunnen worden aangesloten. Binnen Atlant zijn 
verschillende behandelaren die ingeschakeld kunnen worden wanneer dat nodig is. Te denken 
valt aan fysiotherapeuten, diëtisten en logopedisten. Toestellen die voor de beweegtuin worden 
aangeschaft zullen zowel voor mobiele als immobiele mensen toegankelijk zijn. We zijn op dit 
moment nog bezig met het maken van plannen en het zoeken naar financiële ondersteuning. 
Zodat we volgend jaar zomer van start kunnen gaan en we hopen u dan welkom te mogen 
heten. Met dit concept hopen we iets terug te kunnen doen voor de buurt. De verbinding zoeken 
met sport, zorg en welzijn vanuit de dorpen met onze eigen cliënten. We houden u middels de 
Nieuwsbrieven op de hoogte van de vorderingen van het plan”.  

Gemeentenieuws 

Samen goed voor elkaar 

Een campagne van de gemeente Apeldoorn die er op gericht is om alle bewoners van 
Apeldoorn -ongeacht achtergrond en situatie waarin men zich bevindt- de gelegenheid te 
bieden ervaringen te delen. Zodat iedereen mee kan doen in de samenleving. Het doel van de 
campagne is om inwoners van Apeldoorn te inspireren en te kijken naar oplossingen voor de 
zorg voor familie, buren of vrienden in hun eigen omgeving. (participatie uitgangspunt) 
Meer weten over dit initiatief van de gemeente Apeldoorn? Ga naar de website van de 
gemeente (www.apeldoorn.nl en kies dan “samen goed voor elkaar”)  

Omgevingsvergunningen 

Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot 
omgevingsvergunningen over de periode 25 juni tot en met 12 augustus 2015 en die betrekking 
hebben op locaties in Beekbergen en Lieren. 

http://www.apeldoorn.nl/
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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 

Arnhemseweg 633 Vergroten van een woning (dakkapel) (25 juni 2015) 2 

Loenenseweg 42 Bouwen van een woning (25 juni 2015) 

Nieuw adres Loenenseweg 42, 42 A t/m T 

2 

Stoppelbergweg 10 Uitbreiden bestaande wooneenheden en kappen van 
10 bomen (25 juni 2015) 

2 

Dorpstraat 30 Veranderen kantoorruimte in appartement (3 juli2015) 2 

Dorpstraat 33 Kappen van 2 kastanjebomen (2 juli 2015) 2 

Molenberg 16 Veranderen van een woning (3 juli 2015)  1 

Kalverwei 18 Vervangen dakconstructie woning (10 juli 2015) 1 

Tullekensmolenweg 85 Vergroten woning (dakkapel) (15 juli 2015) 1 

Immenbergweg 34 42 Kappen dennenboom (2 augustus2015) 1 

Kalverwei 18 Vervangen dakconstructie woning (31 juli 2015) 2 

Schalterdalweg 8 Kappen Amerikaanse eik (30 juli 2015) 1 

Tullekensmolenweg nabij 26  Bouwen van 15 woningen (4 augustus 2015)  1 

Het Oude Veen 6 Kappen 6 dennenbomen (12 augustus 2015) 1 

Zomeroord 25 Kappen van 3 bomen (7 augustus 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 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 

http://www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift
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Kennisgeving gesloten grondexploitatie-overeenkomst en voorbereiding 
bestemmingsplan voor ruimtelijke ontwikkeling voor het perceel Henk Vulinkweg 
30 (Loenenseweg naast 55) te Beekbergen  

Burgemeester en wethouders delen mee dat zij op 18 juni 2015 een overeenkomst over grond-
exploitatie hebben gesloten voor het perceel Henk Vulinkweg 30 (Loenenseweg naast 55) te 
Beekbergen, kadastraal bekend gemeente Beekbergen, sectie M, nummer 999. De overeen-
komst betreft de realisatie van een vrijstaande woning. Met ingang van 23 juli 2015 ligt een 
afschrift van de overeenkomst voor iedereen ter inzage bij het Omgevingsloket in het Stadhuis 
aan het Marktplein 1 te Apeldoorn. Over de overeenkomst kunnen geen zienswijzen worden 
ingediend. Ter voldoening aan artikel 1.3.1 van het besluit ruimtelijke ordening delen 
burgemeester en wethouders verder mee dat zij ter uitvoering van de gesloten overeenkomst 
het voornemen hebben een bestemmingsplan voor te bereiden voor het genoemde perceel. In 
deze fase van de voorbereiding liggen geen stukken ter inzage en kunnen geen zienswijzen 
worden ingediend. Te zijner tijd zal een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage worden gelegd en 
is het mogelijk te reageren. 

Aangevraagde evenementenvergunningen 

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van grote 
evenementen bij hem zijn ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen. 
Indien de vergunning wordt verleend zal daarvan mededeling worden gedaan. 
 

Omschrijving Datum evenement Locatie 

Kindervakantiespel 27 juni 2015 Boerderij Beekbergen en Loenense 
waterval 

Kerstpakkettenmarkt  10 december 2015 Van Limburg Stirumweg 19 

Open dag en sponsortocht 4 september 2015 Kuiltjesweg 55 

Herfstfair 4 en 5 sept. 2015 Van Limburg Stirumweg 19 

  
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 bezwaar indienen bij de 
burgemeester. 

Verleende evenementenvergunningen 

De burgemeester maakt bekend dat hij een evenementenvergunning heeft verleend voor het 
houden van de volgende evenementen. 
 

Omschrijving Datum Locatie Datum vergunning 

Clubkampioenschappen 
Jeugd 

31 augustus 2015 Kerkeveldweg 26 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 bezwaar indienen bij de 
burgemeester.   

Drank- en Horecawet  

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet een 
drank- en horecavergunning heeft verleend aan: 
 

Naam onderneming Adres Datum vergunning 

De Villa BV Arnhemseweg 603 13 juli 2015 
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Gedurende een termijn van zes weken na de datum van verlening van bovengenoemde 
vergunning kunnen belanghebbenden eventuele bezwaren schriftelijk aan de burgemeester 
kenbaar maken. Het bezwaarschrift kunt u richten aan de burgemeester van Apeldoorn, 
Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. 
Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via het formulier op 
www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift 
Wanneer u uw bezwaarschrift per post verstuurd wordt geadviseerd een kopie van het besluit 
mee te sturen. 

Oplaadpunt elektrisch voertuig  

Van de gemeente ontvingen wij bericht dat aan de Van Schaffelaarweg (op het parkeerterrein 
naast IJstijd) een parkeerplaats wordt ingericht ten behoeve van het opladen van een elektrisch 
voertuig. In een toelichting geeft de gemeente aan dat “om het gebruik van de laadvoorziening 
ten behoeve van elektrische voertuigen optimaal te benutten is het wenselijk om een 
parkeermogelijkheid nabij de oplaadvoorziening te reserveren voor het opladen van een 
elektrisch voertuig. Het is daarom wenselijk op de Van Schaffelaarweg een parkeerplaats te 
reserveren voor dit doel door middel van het treffen van een verkeersmaatregel”. In gewoon 
Nederlands “alleen parkeren om de accu op te laden, anders  ………” (juist: een bekeuring). 
Even opletten dus.  

Kinderopvang 

Mededeling Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (op basis van artikel 8 Besluit 
register kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 
 

Naam Opvangplaats Lrkp nummer Verwijderd per Reden 

KDV Trompie Dorpstraat 56C 104921791 01-09-2015 Verhuizing 

 
 

Infopunt Woon Service Groep (WSG) 

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 

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 donderdagochtend 27 augustus 2015 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 veraan-
genamen, 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. Met ingang van donderdag 3 september 2015 is het spreekuur van de sociaal 
 werker niet meer ’s morgens maar ’s middags van 12.30 tot 14.40 uur.  
 De locatie blijft Gezondheidscentrum Papenberg, Loenenseweg 1, Beekbergen 
  

 
 
 
 
 
 

http://www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift
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U I T N O D I G I N G 
 

Gezellig een kopje thee of koffie met wat lekkers erbij ? 
DE STAMTAFEL in De Vier Dorpen nodigt u van 
harte uit, op maandag 14 september van 
14:00  tot 16:00 uur. 
 

Er zijn geen kosten aan verbonden. 
U moet zich wel even opgeven bij: 
Hélène Mook, h.mook@stimenz.nl  
Of 
Mariska Bloem, m.bloem@iriszorg.nl 
 

 
  

 
 
 

 
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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