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Nieuwsbrief 14 september 2015 

Van de bestuurstafel 

Hoorzitting over locatie AZC 

Op 10 september 2015 was de Raadzaal zeer goed bezet en waren er in totaal 9 insprekers 
over het onderwerp “Voorgenomen besluit van het college van B&W voor vestiging van een of 
meerdere AZC in Apeldoorn”. Daarnaast was er een inspreker die zijn mening kenbaar maakte 
over de noodopvang in de Americahal (viel dus buiten het op de agenda aangegeven onder-
werp). In voorgaande Nieuwsbrieven werd u geïnformeerd over een aantal bijeenkomsten over 
dit onderwerp. Daarom wordt hier volstaan met het integraal afdrukken van de tekst die door 
Joop van der Meer (voorzitter van de vereniging dorpsraad Beekbergen-Lieren) tijdens de 
hoorzitting werd uitgesproken. 
In de Stentor van zaterdag 12 september 2015 is verkort de essentie van de negen inspreek-
teksten weergegeven.  
Voor de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) van donderdag 24 september 2015 is het onderwerp 
AZC op de agenda geplaatst. 
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Overleg over inzet van BOA’s in Beekbergen 

Op vrijdag 11 september 2015 heeft het Dagelijks Bestuur van de dorpsraad een gesprek 
gehad met het (plaatsvervangend) hoofd van het team “Toezicht en handhaving in de openbare 
ruimte (Thor) over de inzet van BOA’s (Buitengewone Opsporing Ambtenaren) in Beekbergen. 
Basis voor dit gesprek werd gelegd tijdens het overleg dat Joop van der Meer en Pieter de Mos 
onlangs hadden met burgemeester Berends. In het gesprek op 11 september hebben wij 
kenbaar gemaakt welke overlast er in het dorp wordt ervaren en waargenomen. Op welke 
plekken in het dorp vernielingen worden aangericht en strafbare feiten worden gepleegd.  
De gesprekspartner heeft van de dorpsraad een overzicht (op schrift) gekregen van de meest 
urgente zaken. Toegezegd werd dat met voortvarendheid, met die informatie als basis, een 
voorstel voor inzet van BOA’s in Beekbergen zal worden gedaan. Daarbij zal rekening worden 
gehouden met het verdringingseffect (ook wel waterbedeffect genoemd). Dat zal ons er niet van 
weerhouden flink druk uit te oefenen. 

Herijking verkeersbeleid 

Dorps- en wijkraden en belanghebbende organisaties waren door de gemeente Apeldoorn 
uitgenodigd om op woensdag 9 september 2015 deel te nemen aan een bijeenkomst in het 
Stadhuis over herijking van het verkeersbeleid. Eerst een algemene opmerking. De dorpen 
waren zeer slecht vertegenwoordigd. Voor de dorpsraad Beekbergen-Lieren nam Pieter de Mos 
deel aan het overleg. De wijkraden en belangenorganisaties waren in ruime meerderheid 
aanwezig. Aanleiding voor deze vervolgbijeenkomst was het verschijnen van de “Koersnota 
verkeersvisie Apeldoorn”. In deze nota was de input van eerder gevoerd overleg voor een deel 
verwerkt. Wat opvalt is dat er in de Koersnota zeer weinig over het verkeer in/door de dorpen is 
geschreven (is dat misschien de reden dat de dorpen zo slecht waren vertegenwoordigd?).  
Na de gebruikelijke voorstelronde en een inleidende video waarin jongeren op basis van ludieke  
-maar zeer to the point- wijze hun verwachtingen voor het verkeer en het openbaarvervoer 
kenbaar maakten, werd door de gemeente een drietal onderwerpen nader uitgewerkt. 
Waarover spraken (debatteerden) wij? De vier kernwaarden die genoemd zijn in het Bestuurs-
akkoord vormden de basis en dan hebben we het over: 

- Apeldoorn comfortabele gezinsstad 
- Apeldoorn toeristisch toplandschap 
- stimuleren innovatie veelzijdige economie 
- lokale duurzaamheid 

Voor deze avond deze uitgangspunten toespitsen op verkeer (mobiliteit) dan kom je tot: 
- Apeldoorn fietsstad 
- transitie van aanbod naar vraag gestuurd Openbaar Vervoer 
- beter benutten infrastructuur 

Voor alle drie mobiliteitsgebieden is dan de vervolgvraag “welke maatregelen versterken en 
welke niet en welke kiezen we dan? Dorpsraad Beekbergen-Lieren was ingedeeld in de groep 
die ging discussiëren over openbaar vervoer. Wij kregen de volgende vragen voorgelegd: 

- A: reguliere lijnvoering (zwakke lijnen vervangen door vraaggericht OV 
- B: vraag afhankelijk OV (inzetten op een vraagafhankelijk vorm van OV) 
- C: commercieel woongebied (inzetten op commerciële exploitatie in woongebieden) 
- D: commercieel werkgebied (inzetten op bedrijfslijnen, bijvoorbeeld van NS station naar 

cluster van kantoren/bedrijven) 
Na discussie en toelichting door de deelnemers op de door hen gekozen prioriteit was de 
volgorde: B; A; C; D. 
Wat de overwegingen en resultaten van de andere discussiegroepen precies zijn kon in het 
korte tijdsbestek van de afrondende presentatie niet worden vastgelegd. Maar geen nood. De 
gemeente Apeldoorn verzorgt een verslag en dat zal in de Nieuwsbrief worden aangekondigd 
en op de website worden opgenomen. 
Resumerend: 

- Jammer dat de dorpen zo slecht waren vertegenwoordigd 
- De vier kernwaarden als uitgangspunt nemen was een goede zaak 
- Het bleek maar weer eens dat je door met elkaar te discussiëren verder komt dan als 

individu 
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Het laatste woord is natuurlijk nog lang niet gezegd over verkeersbeleid, maar na deze 
bijeenkomst kunnen de ambtenaren weer verder en komen ongetwijfeld nog een keer “sparren”. 

Bestemmingsplan Buitengebied Beekbergen - Loenen 

Op donderdag 10 september 2015 (de avond dat in het Stadhuis de hoorzitting over AZC 
locaties werd gehouden) werd in De Hoge Weye een door de gemeente Apeldoorn belegde 
bijeenkomst van de klankbordgroep Bestemmingsplan Buitengebied Beekbergen – Loenen 
gehouden. In een volgende Nieuwsbrief zal verslag worden gedaan van deze bijeenkomst. 

In en om de dorpen 

Openingshandeling kanaalbruggen 

Op vrijdag 11 september 2015 werden door wethouder Cziesso de drie gerenoveerde bruggen 
over het Apeldoorns kanaal formeel geopend. Het gaat dan om De Woudwegbrug; De 
Klabanusbrug en De Scherpenbergerbrug. De bruggen zijn beweegbaar, dit in het kader van 
het bevaarbaar maken van het Apeldoorns kanaal. 
De foto’s geven een goed beeld van de openingshandeling. 

 

Talentplekken in Beekbergen 

Kijken naar wat mensen wel kunnen in plaats van niet. Vanuit deze gedachte worden in 
Apeldoorn diverse Talentplekken aangeboden. Vele honderden inwoners hebben een plek 
gevonden waar zij kunnen meedoen in de Apeldoornse samenleving. “De Vier Dorpen” in 
Beekbergen is een nieuwe locatie die Talentplekken aanbiedt. Dit is mogelijk omdat er vanaf 
heden professionele begeleiding werkzaam is op deze locatie. Op woensdag 16 september is er 
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open huis van 14.30 tot 17.00 uur. Voor meer informatie over Talentplekken, ga naar de website 
www.apeldoorn.nl/talent. 

‘t Proathuus  

Met ingang van dinsdag 15 september 2015 is er in Het Hoogepad (Papenberg 5, Beekbergen) 
’t Proathuus, een ontmoetingsplek voor senioren, van alle gezindten in Beekbergen en 
omgeving. De mogelijkheid om op dinsdagmiddag zonder afspraak in- en uit te lopen, of aan te 
schuiven kan tussen 14.00 en 16.00 uur. In de flyer staat: op deze tijden kan men een “bakkie” 
drinken, een praatje maken, een spelletje doen. U wordt ontvangen door een enthousiaste 
groep vrijwilligers. Er zijn geen kosten aan verbonden, wel mag u een bijdrage in een busje 
doen. Onderlinge contacten worden steeds minder en -zo is de wervende oproep- als we 
allemaal meedoen hoeft niemand meer eenzaam te zijn. Want bedenk wel dat u niet alleen voor 
uzelf komt, maar ook voor de ander. 
De gegevens nog even op een rijtje: 
‘t Proathuus 
Locatie : Het Hoogepad, Papenberg 5, Beekbergen 
Tijd : dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur 
 
N.B. Als u slecht ter been bent kan eventueel vervoer worden geregeld. 

Bel dan even naar nummer 055-5062608. 

Gemeentenieuws 

Omgevingsvergunningen 

Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot 
omgevingsvergunningen over de periode 27 augustus tot en met 2 september 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 

Immenbergweg 34(kavel 42) Het kappen van een den (2 september 2015) 2 

Kuiltjesweg 1 Het uitbreiden van een bedrijfspand (1 sept. 2015) 2 

Voorste Kerkweg tussen 
1 en 3  

Het oprichten van een woning en kappen van 
11 bomen (27 augustus 2015) 

2 

 

Verklaring code 
 
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). 
 
 

http://www.apeldoorn.nl/talent
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 

Kamerverhuurpanden 

Verleende omzettingsvergunning 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de periode 27 augustus tot en met 
2 september 2015 de volgende omzettingsvergunning is verleend: 
 
Dorpstraat 76, een kamerverhuurpand. 
 
De omzettingsvergunning met bijbehorende situatietekeningen ligt ter inzage in het Stadhuis. 
 
N.B. Alleen na telefonisch overleg (telefoon 14055) kunt u alle verleende omzettingsvergun-

ningen inzien. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden 
bezwaar worden gemaakt. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken (gerekend vanaf 
1 september 2015) worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van 
Apeldoorn ter attentie van de afdeling Juridische zaken en veiligheid, Postbus 9033,  
7300 ES Apeldoorn. Kan ook via www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift. 

Standplaatsen 

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 5.18 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening 2014op de hierna volgende datum een vergunning verleend voor het exploiteren 
van een standplaats. 

Locatie Activiteit m² Datum vergunning 

Kerkallee Verkoop vis 6 24 augustus 2015 

 

Gedurende een termijn van zes weken, gerekend vanaf 24 augustus 2015, kunnen belangheb-
benden eventuele bezwaren schriftelijk aan de burgemeester van Apeldoorn kenbaar maken. 
Adressering Burgemeester van Apeldoorn, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn of via de website 
www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift
http://www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift
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PMA en Raadsvergadering 

Donderdag 17 september 2015, stadhuis Apeldoorn. 

Tijd Omschrijving 

 Het Rode Hert 

19.00-19.45 uur Vervanging water- en gasleidingen in Apeldoorn 

 De Moriaen 

19.00=19.45 uur Presentatie stand van zaken invoering vennootschap belasting 

 De Rode Leeuw 

19.00-1945 uur Veilig thuis Noord Oost Gelderland en transformatieagenda huiselijk 
geweld en kindermishandeling 

  

 Raadzaal 

20.00 uur 1 Vaststellen raadsagenda 

2 Vragenuurtje 

3 Actualiteitsvragen 

4a Verordening leerlingenvervoer 

4b Toepassen andere grondprijzensystematiek voor ontwikkeling 8 
particuliere kavels d.m.v. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in 
Groot Zonnehoeve 

4c Wijziging verordening rechtspositie wethouders en commissieleden 

5 Vaststelling bestemmingsplan Lageveldseweg 38 Uddel 

6 4e wijziging APV 2014 

7 Sluiting met drankje in de Burgerzaal  

 
 

Infopunt Woon Service Groep (WSG) 

Op donderdag 3 september 2015 is het nieuwe seizoen van start gegaan en bent u weer van 
harte welkom (14.00 tot 16.00 uur in De Hoge Weye, Dorpstraat 34, Beekbergen) 

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 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. 
 

 
 

 
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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