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Nieuwsbrief 31 augustus 2015 

Van de bestuurstafel 
 
Ontwikkeling Beekbergsebroek 

In eerdere Nieuwsbrieven werd u geïnformeerd over de plannen met betrekking tot de 
Ontwikkeling Beekbergsebroek. Namens de vereniging dorpsraad Beekbergen-Lieren neemt 
Gert Wilbrink deel aan de door de gemeente Apeldoorn georganiseerde bijeenkomsten. 
De gemeente heeft gekozen voor een door vijf partijen ingediend plan. Het betreft: 

- deA; een lokale energiecoöperatie die op duurzame wijze elektrische energie wil gaan 
opwekken 

- de Wolff Nederland Windenergie; een windmolenontwikkelaar die gezamenlijk met twee 
particuliere grondeigenaren uit het gebied de ambitie heeft om in Beekbergsebroek drie 
windturbines neer te zetten 

- E-kite; een onderneming die een (tijdelijke) locatie nodig heeft voor de duurtest van haar 
prototype kite power system 

- Out2play; een Apeldoornse recreatieonderneming die een laagdrempelige 
recreatieplaats voor verschillende doelgroepen wil bieden 

- E-park; een Apeldoorns particulier initiatief, waarbij de mogelijkheid om met elektrische 
karts te rijden zal worden onderzocht 

 
Op kantoor dorpsraad ligt de meest recente informatie over het project ter inzage (op werk-
dagen tussen 09.00 en 12.00 uur). Het betreft: 

- verslag Bewonersbijeenkomst Beekbergsebroek d.d. 26 mei 2015 
- oproep aan bewoners om deel te nemen aan ontwerpprocessen 
- rapport van Rijkswaterstaat A1-oost 
- nieuwsbrief Rijkswaterstaat van 12 juni 2015 over traject A1-oost 
- presentatie tijdens bewonersbijeenkomst van 26 mei 2015 
- eigendommenkaart Beekbergsebroek 

 
In het verslag van de bijeenkomst op 26 mei 2015 staat met betrekking tot het voornemen om 
windmolens te plaatsen in Beekbergsebroek: 

- “Gert Wilbrink van de dorpsraad Beekbergen en Lieren geeft aan dat de dorpsraad 
bewoners heeft gesproken in het gebied, die hier (Beekbergsebroek) niet meer willen 
komen vanuit een negatief perspectief. Bewoners in het gebied zijn van primair belang, 
maar daarnaast zijn er ook veel mensen die recreëren in het gebied. Wanneer je gaat 
wandelen zijn die windmolens bedreigend. Zet die windmolens nou uit het hoofd en zoek 
naar andere vormen van duurzame energie. De concrete vraag is of er sneller gezocht 
kan worden naar andere vormen van duurzame energie. Je zou bijvoorbeeld het talud 
van de A1 kunnen benutten als helling voor zonnepanelen, mogelijk gecombineerd met 
een geluidsscherm”. Antwoord van wethouder Prinsen: “Apeldoorn heeft de ambitie om 
zo snel mogelijk energieneutraal te worden. Windmolens met weinig ruimtegebruik 
hebben veel effect. Dat is met zonneparken nog niet zo, maar men gaat er wel mee aan 
de slag en het wordt ook gestimuleerd. Met windmolens kun je enorme slagen maken. 
De gemeente wil dat deA laten uitzoeken. Als dat niet mogelijk is dan wordt er 
doorgegaan met andere initiatieven”. 
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Met betrekking tot de infrastructuur werd het volgende aan de orde gesteld” 
- “Gert Wilbrink informeert of de gemeente Apeldoorn bij het standpunt blijft dat er geen 

geld beschikbaar is voor infrastructurele aanpassingen?” Wethouder Prinsen antwoordt: 
“alle initiatiefnemers weten dat het alleen met bestaande infrastructuur kan. Dat betekent 
dus ook iets voor de bezoekersaantallen”. 

 
Recent (22 augustus 2015) stond in de Stentor een artikel waar werd gemeld dat de fractie van 
Leefbaar Apeldoorn (weer) de optie van een evenementenpark in Beekbergsebroek aan de 
orde stelt. Dit plan werd eerder ingediend maar toen, als niet passend in het gebied en niet 
haalbaar gezien de beperkte ontsluiting van het terrein, niet nader uitgewerkt. 
 
Beekbergsebroek ligt binnen het gebied van de vereniging Klarenbeeks Belang. De vereniging 
dorpsraad Beekbergen-Lieren werkt daarom nauw samen met Klarenbeeks Belang en stemt 
reacties op de gemeentelijke plannen en documenten met hen af. In der tijd heeft de dorpsraad 
een zienswijze bij de gemeente Apeldoorn ingediend die, evenals overigens bijna alle andere 
ingediende zienswijzen, niet gehonoreerd werd.  

Extra bestuursvergadering in verband met opvang asielzoekers in Het Immendaal 

Op 26 augustus 2015 heeft het bestuur van de dorpsraad tijdens een extra bestuursvergadering 
besloten dat gebruik zal worden gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de PMA (Politieke 
Markt Apeldoorn) van 10 september a.s. in te spreken over het door B&W voorgenomen besluit 
van vestiging van een AZC op Het Immendaal.  
Het kader van de tekst (zal voor een belangrijk deel gebaseerd zijn op de tijdens eerdere 
bijeenkomsten door de dorpsraad geformuleerde bezwaren) werd opgesteld en besloten werd 
dat Joop van der Meer (voorzitter dorpsraad) de inspraak verder zal uitwerken en ook tijdens de 
PMA zal uitspreken. 
Wij zullen u na de PMA van 10 september a.s. nader informeren. 

In en om de dorpen 

Informatiebijeenkomst bouwplan De Hoeven 

In de Nieuwsbrief van 24 augustus 2015 werd u geïnformeerd over het bouwproject 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 – 20.30 uur welkom om kennis te nemen 
van de bouwplannen en -indien daartoe aanleiding bestaat- vragen te stellen over dit bouw-
project van vier vrijstaande woningen. Deze informatiebijeenkomst past in de nieuwe werkwijze 
van de gemeente Apeldoorn, die ons over dit project en de informatiebijeenkomst heeft geïnfor-
meerd.  

Woningbouwprojecten Beekvallei en Ruitersmolen 

De weg er naar toe hebben ze alvast zelf maar even aangegeven. Vorige week plaatsten de 
toekomstige eigenaren van de woningen van woningbouwproject Beekvallei een naambord 
waarop duidelijk de voor hun project juiste richting is aangegeven. Het project, zoals bij velen 
van u al jaren bekend is en ondersteund wordt, is een initiatief van enkele enthousiaste 
jongeren uit Lieren en Beekbergen die in het dorp willen blijven wonen. Met instemming van de 
dorpsraad werd circa tien jaar geleden de vereniging BWiBL (Betaalbaar Wonen in Beekbergen 
en Lieren) opgericht en sinds die tijd zijn Gerrit Stufken en de zijnen met onverminderde energie 
voor het project aan het werk. Een aantal obstakels is in de loop der jaren overwonnen en nu 
lijkt het de goede kant op te gaan. Er zijn op dit moment 10 kopers vastgelegd en BWiBL denkt 
met 15 van de in totaal 45 in het bouwplan opgenomen woningen te kunnen starten. Gerrit 
Stufken denkt dat volgend jaar zomer daadwerkelijk met de bouw kan worden gestart. Op dit 
moment vindt overleg plaats over welke woningen in de eerste trance zullen worden gebouwd. 
Gesprekken met de gemeente Apeldoorn over de bouwplannen en de vervolgstappen zullen in 
week 36 worden voortgezet. 
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Ruitersmolen 

Het bestemmingsplan Ruitersmolen voor het project De Ruiterij is definitief vastgesteld, daar-
mee heeft het gebied een woonbestemming gekregen. In een vorige Nieuwsbrief informeerden 
wij u over de bouwaanvraag voor de bouw van 15 woningen. Dat betreffen alle “rijwoningen” 
(een rij van zes woningen en drie rijen van drie woningen).Voor de “tweekappers” en de vrij-
staande woningen is nog geen bouwaanvraag ingediend. Voor welke prijzen de huizen verkocht 
zullen gaan worden is nog niet bekend gemaakt. De verwachting is dat het project in oktober 
2015 in de vrije verkoop gaat. Aan BWiBL is voorverkoop in september 2015 toegezegd. 
Belangstellenden kunnen zich bij BWiBL melden (contactformulier op de website van BWiBL). 
 
De dorpsraad is blij met deze ontwikkelingen en hoopt dat snel de eerste fase gerealiseerd kan 
worden. Door de dorpsraad is al jaren gepleit voor het realiseren van betaalbare woningen om 
jongeren binnen de dorpen te houden. Nog steeds trekken jongeren uit de dorpen naar 
Apeldoorn en dat is slecht voor de leefbaarheid (vitaliteit) van onze dorpen. Binnen het project 
Beekvallei komen verschillende typen woningen en BWiBL wil die al vanaf 150.000 euro vrij op 
naam realiseren. De dorpsraad verwacht (op basis van eerder overleg en de waardering die er 
ook op het gemeentehuis is voor de initiatieven van een groep enthousiaste jongeren) volop 
meedenken en een vlotte afhandeling op het gemeentehuis. 

Informatiebijeenkomsten over dementie 

Steeds meer mensen kennen in hun (naaste) omgeving mensen die lijden aan geheugen-
verlies. Is dat altijd dementie? En hoe ga je als mantelzorger daar mee om? Over deze 
onderwerpen wordt een tweetal informatiebijeenkomsten gehouden. De leiding van deze 
informatiebijeenkomsten wordt verzorgd door Alzheimer Oost-Veluwe. 
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De eerste bijeenkomst gaat over “Vergeetachtig of dementie? “ 
Wanneer: donderdag 3 september 2015 
Hoe laat: 19.30 tot 21.30 uur 
Waar:  De Vier Dorpen, Loenenseweg 39, Beekbergen 
 
Kern van de bijeenkomst is: 

- Kennis over dementie 
- Inzicht in de gevolgen 
- Praktische omgangstips 
- Voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen 

 
De tweede bijeenkomst gaat over “Ondersteuning bij dementie” 
Wanneer: maandag 14 september 2015 
Hoe laat: 19.30 tot 21.30 uur 
Waar:  De Vier Dorpen, Loenenseweg 39, Beekbergen 
 
Kern van deze bijeenkomst is: 

- Ondersteuning van mantelzorgers 
- Voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen  

Overlast en vernielingen in het dorp 

Binnenkort hebben enkele bestuursleden van de dorpsraad weer een gesprek met burge-
meester Berends over de ervaren overlast in het dorp door drankmisbruik en drugs gerelateerde 
activiteiten. Ook de vernielingen aan meubilair in de openbare ruimte zal aan de orde komen. In 
dit verband hebben wij ook de Stadsdeelmanager voor de dorpen en het buitengebied en de 
Wijkbeheerder dorpen en buitengebied geïnformeerd over de toename van overlast in het dorp. 

Geen spreekuur dorpsagent  

Op donderdag 10 en op donderdag 17 september 2015 is er, in verband met vakantie van de 
dorpsagent (de heer Theo Simmelink) geen spreekuur in de politiepost aan de Van Schaffelaar-
weg (naast de brandweerkazerne). Het is niet mogelijk gebleken dat het spreekuur op 
genoemde datums door een collega uit Apeldoorn wordt overgenomen. Op donderdag 
3 september a.s. en vanaf donderdag 24 september 2015 kunt u van 19.00 tot 20.00 uur terecht 
in de politiepost met uw vragen op het gebied van veiligheid in de ruimste zin van het woord.  
In de periode dat de dorpsagent met vakantie is de politie nodig? Bel dan 112 wanneer het 
spoed is en in alle overige gevallen 0900-8844. 
Op www.politie.nl staat veel informatie  

Gemeentenieuws 

Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot 
omgevingsvergunningen in week 33 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 

Arnhemseweg 475 Kappen van een berk 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. 
 
 

http://www.politie.nl/
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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 

Meldingen activiteiten besluiten Milieubeheer 

In de afgelopen periode is een milieumelding ingediend. 
Bedrijf:  grondverzetbedrijf Bart v.d. Brink 
Adres:   Spelderholt 9, Beekbergen 
Soort bedrijf: puinbreker 
Aard melding: in gebruik nemen van een mobiele puinbreker 
 
De melding ligt niet ter inzage. Als u informatie wenst over dit bericht kunt u contact opnemen 
met de Omgevingsdienst Veluwe IJssel 055-5801705. 

Aangevraagde evenementenvergunning 

De burgemeester maakt bekend dat de onderstaande 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 melding worden gedaan. 
 

Omschrijving Datum evenement Locatie 

Terug naar toen 4, 5 en 6 september 2015 Beekbergen, Lieren, 
Oosterhuizen Loenen 

     
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. 

Hemelwaterverordening 

Wat is de essentie van deze verordening? 

Kort gezegd: hemelwater niet meer in het riool opvangen en afvoeren. Een scheiding dus van 
regenwater en vuilwater. Goed voor het milieu en kostenbesparend voor de waterzuivering. Bij 
de renovatie van de Dorpstraat, enkele jaren geleden, is dit principe al toegepast. Dat achteraf 
bij enkele bewoners van de Dorpstraat de meningen over deze methode niet altijd positief zijn 
(hemelwater dat uitstroomt over het trottoir is niet altijd plezierig en kan bij nachtvorst voor 
gladheid zorgen). 
Begin dit jaar werden, door de gemeente Apeldoorn, dorps- en wijkraden in de gelegenheid 
gesteld te reageren op het concept van de hemelwaterverordening. In een Nieuwsbrief werd 
daar toen aandacht aan besteed. De dorpsraad Wenum Wiesel heeft indertijd het voortouw 
genomen om als dorpen een gezamenlijke reactie op het concept naar de gemeente te zenden.  
Onlangs werd via de dorpsraad Wenum Wiesel het antwoord van de gemeente ontvangen. 
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Basis van de beantwoording is dat de gemeente Apeldoorn om juridische redenen heeft 
besloten de hemelwaterregels op te nemen in de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) en 
niet in een separate verordening bij de bouwverordening. Er is -zo stelt de gemeente- dus geen 
sprake van nieuwe regels, maar van een andere rangschikking van regels. 
Voor de door de dorpen gemaakte opmerkingen over de handhaving en de strafmaat bij over-
treding van de hemelwaterregels is het antwoord van de gemeente: “Bij overtreding van de APV 
gelden standaard sanctie categorieën. In dit geval (overtreding hemelwaterverordening) is 
gekozen voor de lichtste categorie. De maximale straf is een hechtenis van drie maanden of 
een geld boete van 4050 euro. Omdat dit de maximale sanctie is zal in de praktijk de straf lager 
uitvallen. Het was met name de hoge geldboete en gevangenisstraf waar tegen we als 
gezamenlijke dorpen bij de gemeente hebben geageerd. Om in het strafrecht drie maanden 
hechtenis te krijgen opgelegd moet je nogal wat op je kerfstok hebben. De gemeente verzacht 
het wat door er op te wijzen dat het maximale straffen zijn en dat zal worden gehandeld naar 
redelijkheid en billijkheid. Blijft de straf extreem hoog en naar het oordeel van de dorpen 
disproportioneel.  

Varia 

 
 

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 
 
Hélène Mook, sociaal werker van Stimenz is met ingang van 3 september 2015 iedere 
donderdagmiddag van 12.30 tot 14.40 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. 
 



 
 

 7 

 
 
 

 
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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