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Nieuwsbrief 7 september 2015 

Van de bestuurstafel 

Bezoek aan Het Immendaal 

Op 3 september 2015 heeft het Dagelijks Bestuur van de dorpsraad (Joop van der Meer,  
Pieter de Mos en Johan Boerema) op uitnodiging van de gemeente Apeldoorn een bezoek 
gebracht aan Het Immendaal.  
In eerdere Nieuwsbrieven hebben wij u geïnformeerd over het voorgenomen besluit van B&W 
om op Het Immendaal 400 asielzoekers te huisvesten. Met name in de Nieuwsbrief van 1 juni 
2015 is uitvoerig gerapporteerd over het, in opdracht van het COA (Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers) door bureau Arcadis uitgevoerde locatieonderzoek. Tijdens het locatiebezoek op 
donderdag 3 september 2015 hebben we zelf de, in het rapport van Arcadis beschreven, 
omgeving en gebouwen kunnen bekijken en kunnen toetsen aan de analyse van Arcadis. Aan 
het bezoek werd ook deelgenomen door een aantal vertegenwoordigers van de buurtcommissie 
Zomeroord en door vertegenwoordigers van de fracties van de gemeenteraad en natuurlijk het 
COA. 
Tijdens de rondgang door de gebouwen heeft het bestuur van de dorpsraad in gesprekken met 
de raadsleden wederom op de bereikte grens van de spankracht, dat wil zeggen dat het 
maximale wat het dorp sociaal en maatschappelijk aan kan is bereikt. Van de ongeveer 4300 
inwoners zijn er iets meer dan 1000 zorgvragenden.  
Tijdens de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) van 10 september 2015 zal Joop van der Meer 
namens de dorpsraad inspreken.  
Heeft u de Nieuwsbrief van 1 juni 2015 niet meer, maar wilt u de analyse van het 
locatieonderzoeksrapport toch nog eens nalezen? Laat het ons weten 
(info@dorpsraadbeekbergen.nl) en wij sturen u de Nieuwsbrief nogmaals digitaal toe. 

Gesprek met burgemeester Berends 

Op donderdag 3 september 2015 hebben Joop van der Meer en Pieter de Mos een overleg 
(vervolg op het gesprek van 15 juli 2015) met burgemeester Berends gehad. Tijdens dit overleg, 
waarbij ook Steven Gerritsen (stadsdeelmanager voor de dorpen en buitengebied) aanwezig 
was, werd door burgemeester Berends meegedeeld dat hij:  

- overleg heeft gehad met het hoofd van de BOA’s (Buitengewoon Opsporing Ambtenaar) 
en basis afspraak heeft gemaakt over de inzet van BOA’s in Beekbergen. Op zeer korte 
termijn zal een afspraak worden gepland met deze leidinggevende en dagelijks bestuur 
van de dorpsraad. Dan zal meer in detail de inzet van BOA’s worden uitgewerkt 

- met wethouder Blokhuis heeft gesproken over een centraal meldpunt voor ervaren 
overlast door cliënten van de zorginstellingen. Zorginstellingen hebben in maart 2013 
laten weten geen mogelijkheid te zien dit te realiseren. Wethouder Blokhuis zal zich 
inspannen om een oplossing te vinden 

- op 23 juli 2015 -met echtgenote- een bezoek heeft gebracht aan de Veluwse Avond-
markt (en dat is niet onopgemerkt gebleven) 

De heer Gerritsen meldt dat: 
- hekwerken ter plaatse van parkeerterrein achter de school zullen worden verplaatst 

(hangplek en bijbehorende overlast en strafbare feiten -drank en drugsgebruik- komen 
dan hopelijk te vervallen) 

- voorzieningen in voorbereiding zijn om vernielingen aan de muziektent op het Teixeira 
de Mattos park tegen te gaan 

Er is een vervolg afspraak gepland. 
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Spelregels erfafscheidingen bospercelen 

Op 1 september 2015 werd er door de heer Steven Gerritsen (stadsdeelmanager voor de 
dorpen en buitengebied) en de heer Michel van Unen (stedenbouwkundig ontwerper) voor 
bewoners van Zomeroord en omgeving een presentatie verzorgd over erfafscheidingen van 
bospercelen. Doel van de bijeenkomst was tweeledig. Wat zijn de argumenten en belangen die 
pleiten voor en welke tegen erfafscheiding? Tweede doel van de bijeenkomst was het in 
gezamenlijkheid (proberen) spelregels te formuleren die recht doen aan de gedefinieerde 
belangen. Na een korte presentatie door de heer Van Unen werd onder leiding van de heer 
Gerritsen gediscussieerd over de wijze van realisatie. Tijdens deze discussie werd duidelijk dat 
bureau handhaving in 2016 nadrukkelijk met dit onderwerp zal gaan bezighouden. Alle reden 
dus om vast te stellen welke regels er zullen gelden en welke uitzonderingen en in welke 
specifieke gevallen wellicht mogelijk zijn. Dat zal dan niet alleen voor het gebied dat nu 
onderwerp van gesprek is, maar algemeen geldend zijn. 

De gemeente Apeldoorn verzorgt een verslag van deze bijeenkomst. Zodra wij dat hebben 
ontvangen zullen we dat kenbaar maken in de Nieuwsbrief. De dorpsraad was uitsluitend als 
toehoorder aanwezig om kennis te nemen van de algemeen geldende eisen van erfafschei-
dingen en nam daarom niet deel aan de discussie.    

In en om de dorpen 

Inloopbijeenkomst woningbouw De Hoeven 

Ongeveer 35 dorpsbewoners hebben op maandag 31 augustus 2015 gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om kennis te nemen van en geïnformeerd te worden over het plan “Vier vrij-
staande woningen aan De Hoeven”. 
Gemeente Apeldoorn en projectontwikkelaar waren aanwezig om antwoord te geven op vragen. 
En die waren er. En dan ging het over: wat is de kavelgrootte en wat is de prijs van de 
woningen? Waarom op deze plek? Wat kan ik doen nu mijn woongenot afneemt omdat ik niet 
meer over een weiland uitkijk, maar tegen een rijtje woningen? Wanneer start de bouw? Dat 
waren de vragen waarop door de eerder genoemde vertegenwoordigers een antwoord werd 
gegeven en soms ook niet omdat het nog niet bekend is. Er werd met nadruk op gewezen dat 
het project zich nog in de beginfase van het hele bouwtraject bevindt en dat het bestemmings-
plan in concept gereed is. De tekeningen van de indeling van de woningen is indicatief. Zodra 
het bestemmingsplan gereed is zal dit ter inzage worden gelegd en is er gelegenheid daarop te 
reageren.  
Resumerend: veel is nog niet concreet, woningtype is indicatief, maar toch goed om dat 
omwonenden en andere belangstellenden al een eerste indruk hebben gekregen van de voor-
genomen bouw van vier vrijstaande woningen aan De Hoeven.  

Ontmoetingsplek De Vier Dorpen 

Steunpunt en Stamtafel in De Hoge Weye voorzien  
al een aantal jaren in een behoefte.  
Nu komt er ook in De Vier Dorpen een ontmoetingsplek.  
 
In de flyer hiernaast vindt u nadere informatie en wordt u 
uitgenodigd voor de openingsbijeenkomst op  
16 september 2015. 
 
Kom naar De Vier Dorpen en maak kennis met deze 
ontmoetingsplek.  
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Beekbergen BRUIST 

Er was in het afgelopen weekend van alles en voor iedereen wat te doen in Beekbergen. Zo 
waren er de jaarlijkse stoomdagen “Terug naar toen”. Een evenement dat jaarlijks veel 
belangstellenden trekt die genieten van nostalgisch gevoel. De jeugd die zich vergaapt aan de 
stoomlocomotieven en van de houten bankjes in de wagons. “Waren alle treinen vroeger zo?” is 
een bekende vraag. Twee middagen/avonden dorpsfeest. Een initiatief van enkele enthousiaste 
dorpsbewoners (ondernemers). Enkele jaren geleden spontaan begonnen en dankzij het grote 
succes sindsdien alleen maar groter en drukker geworden. Een mooi initiatief dat veel 
bezoekers naar Beekbergen weet te trekken. En tenslotte de oogstfair op Het Hoogeland. Vorig 
jaar was het organisatorisch niet rond te krijgen en werd het door velen gemist. Des te mooier 
was het dat het dit jaar Het Hoogeland weer gelukt is om het te organiseren. Drie mooie 
evenementen waar het dorp trots op kan zijn. De organisatoren en alle medewerkers aan deze 
evenementen hartelijk dank voor de inzet. 
Jammer dat het weer niet wilde meewerken. Er zijn jaren geweest dat menigeen liep te puffen 
van de hitte tijdens de stoomdagen en de oogstfair. Laten we hopen dat het volgend jaar weer 
het geval is, want we gaan er vanuit dat deze drie evenementen dan weer worden 
georganiseerd. De onderstaande foto’s geven een impressie van de sfeer. 

 

Gemeentenieuws 

Welkom op afspraak 

Met ingang van 1 oktober 2015 kunt alleen nog op afspraak terecht bij de balies in het stadhuis. 
Dat betekent dat u een afspraak nodig heeft wanneer u een paspoort, rijbewijs en andere 
diensten wilt aanvragen of wilt verlengen. Het geldt voor alle diensten die de gemeente aan 
haar burgers verleent. Kijk voor alle mogelijkheden voor het plannen van een afspraak op de 
website van de gemeente Apeldoorn www.apeldoorn.nl/afspraak. 

http://www.apeldoorn.nl/afspraak
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Wijziging van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) 

Artikel 2:58: de plicht om hondenpoep op te ruimen buiten de hondenuitlaatplaatsen wordt 
beperkt tot de bebouwde kom. Daarnaast wordt het verplicht om bij het uitlaten van een hond 
binnen de bebouwde kom een opruimmiddel bij zich te dragen en dat op eerste vordering van 
de toezichthouder te tonen. Deze plicht geldt niet voor iemand die zich vanwege zijn/haar 
handicap laat begeleiden door een geleide hond of een sociale hulphond. 
 
Het voorstel voor wijziging van de APV ligt gedurende vier weken (gerekend vanaf 2 september 
2015) ter inzage bij de receptie in het stadhuis. Inwoners van Apeldoorn en andere belang-
hebbenden kunnen gedurende deze termijn schriftelijk een zienswijze op bovenstaand concept 
artikel sturen aan het college van B&W (t.a.v. eenheid veiligheid en recht, postbus 9033, 
7300ES Apeldoorn.  

Mantelzorgers in het zonnetje 

In Apeldoorn kunnen inwoners die mantelzorg ontvangen, een mantelzorger aanmelden voor 
een cadeaubon van 50 euro. Met deze blijk van waardering wil de gemeente Apeldoorn 
duidelijk maken hoe belangrijk de mantelzorgers zijn in de samenleving.  
Inwoners waarvan bij de gemeente bekend is dat zij hulp of ondersteuning krijgen, ontvangen 
een brief hierover. Ook anderen kunnen een mantelzorger aanmelden. Dat kan door contact op 
te nemen met Stichting De Kap via info@dekap.nl of 055-5295520 (op werkdagen tussen 09.00 
en 12.00 uur). 

Politiek Markt Apeldoorn (PMA) 
 
Datum: donderdag 10 september 2015  
Locatie: Stadhuis  Markt 1, Apeldoorn 
Aanvang: 19.00 uur 
Onderwerp: voorgenomen besluit van B&W over AZC in Apeldoorn 
 
In het voorgenomen besluit van B&W wordt als een van de mogelijke locaties voor vestiging van 
een AZC voor 400 asielzoekers genoemd Het Immendaal in Beekbergen. 
Joop van der Meer, voorzitter vereniging dorpsraad Beekbergen-Lieren, zal gebruikmaken van 
de mogelijkheid om in te spreken. 
De PMA is een openbare bijeenkomst, u bent er dus welkom.  

Omgevingsvergunningen 

Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot 
omgevingsvergunningen over de periode 20 t/m 26 augustus 2011 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 

De Hoeven  
(tussen huisnummers 7 en 11) 

Het kappen van vijf bomen (23 augustus 2015) 1 

Tullekensmolenweg 85 Het vergroten van een woning (dakkapel)  
(26 augustus 2015) 

2 

 

Verklaring codes  
 
Code 1  Ingekomen aanvragen 

Het betreft kennisgeving van een ingekomen aanvraag waarvoor geen ontwerp-besluit nood-
zakelijk is. De aanvraag ligt niet ter inzage en kan dus ook niet worden ingezien. 
 
 

mailto:info@dekap.nl
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Code 2  Bezwaar 

Het besluit met bijbehorende aanvraag en bijbehorende stukken, zoals (situatie-) tekening ligt 
gedurende zes weken ter inzage bij het Omgevingsloket in het stadhuis. Belanghebbenden 
kunnen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken. Een 
bezwaarschrift dient binnen zes weken na datum van ter inzage legging gestuurd worden naar 
het college van Burgemeester en Wethouders van Apeldoorn, t.a.v. de afdeling Juridische 
Zaken en Veiligheid, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Een bezwaarschrift kan ook digitaal 
worden ingediend via het formulier op www.apeldoorn.nl (digitaal loket). 
 
Stukken inzien: 
Alle ontwerpbesluiten en verleende vergunningen zijn tijdens openingsuren in te zien in het 
stadhuis. Wilt u verleende vergunningen tijdens de avondopenstellingen inzien dan wordt 
geadviseerd dat vooraf te melden omdat deze stukken in het archief worden opgeborgen en 
daar ’s avonds niemand aanwezig is (tel. 14055, 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 

 

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 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 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 34, 7361 AV Beekbergen 
Telefoon: 055 - 506 10 10 
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl 
Internet: www.dorpsraadbeekbergen.nl 
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