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Nieuwsbrief 28 september 2015 

Van de bestuurstafel 

Goed gescoord! 

Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij een overzicht “De ranglijst schoonste winkelgebied”. 
Het landelijke onderzoek werd uitgevoerd door de organisatie “Nederland schoon”. Het betreft 
een onderzoek naar de schoonste winkelgebieden in de 27 grootste gemeenten in Nederland. 
Toegespitst op Apeldoorn blijkt dat Beekbergen op plaats 1 staat. De lijst van alle onderzochte 
475 winkelgebieden is nog niet beschikbaar. Maar volgens de nu bij ons bekende gegevens 
staat Beekbergen daar ook hoog genoteerd. De communicatieadviseur van de gemeente 
Apeldoorn heeft aan de wijkbeheerder dorpen en buitengebied de vraag gesteld “heb jij een 
verklaring voor deze hoge score van Beekbergen? “ De vraag was aan Apeldoorn gesteld door 
de opsteller van het landelijke rapport. Hier volgt het antwoord van de wijkbeheerder. 

- “Een reden dat dit winkelgebied goed scoort kan natuurlijk ten eerste zijn dat het hier 
gaat om een dorp waar mensen er begaan zijn met hun leefomgeving. Maar via de 
dorpsraad lopen er wekelijks een groepje van Beekbergen Schoon. Dit is een groepje 
mannen die worden geleverd vanuit de instellingen in de omgeving en aangestuurd door 
de dorpsraad Beekbergen. Wij als gemeente faciliteren in materiaal, bijvoorbeeld zakken 
en prikkers”.  

 
Wij (dorpsraad) hebben  
-ere wie ere toekomt- de 
groepsleider en de leiding van 
Pluryn geïnformeerd over dit 
mooie resultaat en zullen dat 
ook nog doen aan de “mannen” 
die door de wijkbeheerder 
worden bedoeld. 
 
 
 
 
 
 

De raad heeft gesproken 

Tijdens de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) van donderdag 24 september 2015 kregen de 
raadsfracties de gelegenheid om zich uit te spreken over het voorgenomen collegebesluit voor 
vestiging van een AZC (Asielzoekerscentrum) in Apeldoorn. Het college van B&W heeft enige 
tijd geleden kenbaar gemaakt dat zij het voornemen heeft om op het terrein van GGNet en op 
de locatie Het Immendaal door COA (Centrale Opvang voor Asielzoekers) een asielzoekers-
centrum te laten inrichten. Op donderdag 10 september 2015 kregen dorps- en wijkraden en 
andere belanghebbenden de gelegenheid hun zienswijze te geven op dit voorgenomen besluit 
van B&W. Van de inspraak mogelijkheid werd toen door een tiental insprekers gebruik gemaakt. 
Op 24 september 2015 was het de gemeenteraad die zich kon uitspreken over dit voorgenomen 
besluit. De publieke tribune, voor de zekerheid waren de deuren naar de Burgerzaal opengezet, 
was lang niet volledig bezet en –in tegenstelling tot beelden die tot ons kwamen op de televisie- 
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verliep de bijeenkomst in alle rust. Dat wil niet zeggen dat er geen tegenstellingen zijn tussen de 
voorstellen van de raad en het college van B&W en bewoners nabij een mogelijke vestigings-
plaats. Alle raadsfracties gaven, in kortere of langere verklaringen hun visie op de vestigings-
locaties voor een AZC. De fracties waren eensgezind waar het ging om de noodzaak die er is 
om vluchtelingen op te vangen. Verschillen over waar dat dan zou moeten plaatsvinden en om 
hoeveel asielzoekers het moet gaan, was er wel. Dat was echter weer niet zo groot dat de 
voorzitter aan het eind van de vergadering geen voorlopige conclusie kon formuleren. Het 
definitieve advies van de raad zal op zeer korte termijn aan het college van B&W worden 
gezonden. Dat zal gebaseerd zijn op: hoofdlocatie GGNet (400 tot 600 asielzoekers) en -indien 
nodig- een nevenvestiging waarbij de raad een voorkeur heeft voor De Kleiberg boven Het 
Immendaal. Als reden werd door raadsfracties aangegeven dat Beekbergen al zwaar belast is 
en men rekening wil/moet houden met de draagkracht van het dorp. Burgemeester Berends gaf 
als reactie op het voorstel van de raad dat hij het voorstel in het college van B&W zal bespreken 
en dat daarna duidelijk zal worden of het college meegaat met het voorstel van de raad of dat 
wordt vastgehouden aan het voorgenomen besluit van B&W. Dat voorgenomen besluit gaat uit 
van twee “volwaardige AZC’s met alles er op en er aan”. En dan gaat het om 400 op GGNet en 
400 op Het Immendaal. Door enkele raadsfracties werd gevraagd ook de mogelijkheid van 
spreiding over meerdere locaties aan COA voor te leggen omdat men verwacht dat het draag-
vlak dan zal toenemen. COA heeft eerder laten weten dat dit geen optie is vanwege de te hoge 
kosten aan voorzieningen. Zodra het raadsvoorstel beschikbaar is voor publicatie zal dit in de 
Nieuwsbrief worden opgenomen en op de website van de dorpsraad worden geplaatst. Dat 
geldt ook voor het besluit van B&W. 
Door de raadsfracties werd nog gewezen op de stagnatie die optreedt bij het toekennen van 
woonruimte aan statushouders. Daardoor blijven asielzoekers die een verblijfstatus hebben te 
lang in een AZC. Ook geeft het huisvesten van asielzoekers verdringing op de woningmarkt. 
Mensen die op de wachtlijst staan voor toekennen van een woning (sociale sector) moeten 
langer op woonruimte wachten.  
Namens de het bestuur van de dorpsraad waren Joop van der Meer, Pieter de Mos en Gerrit 
Stufken aanwezig tijdens de beraadslagingen.  

In en om de dorpen 

Beekbergen Klassiek 

De Stichting Beekbergen Klassiek is er in geslaagd om, 
voor het door haar georganiseerde najaarsconcert, 
topvioliste Emmy Verhey te contracteren. In het najaar 
van 2015 neemt deze topvioliste, na een carrière van 
ruim 50 jaar, afscheid van het concertpodium.  
 
Op zaterdag 10 oktober 2015 om 15.30 uur is de 
aanvang van het concert in de Oude Kerk van 
Beekbergen. Het concert wordt gegeven door  
Emmy Verhey, viool; Giles Francis, altviool;  
Amparo Lacruz, cello en Paul Komen, piano. 
Uitgevoerd worden werken van Robert Schumann, 
Leoš Janáček en Antonin Dvořák. 
 
Kaarten verkrijgbaar bij Primera De Damper, 
Boekhandel Beekbergen en per telefoon 055 5064223 
en 06 25057310 en (mits nog beschikbaar) in de kerk 
voor aanvang van het concert. 
 
Een unieke gelegenheid om nog één keer te genieten 
van het virtuose vioolspel van Emmy Verhey. 
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Uitbreiding A1 Oost 

Van Rijkswaterstaat ontvingen wij, in vervolg op eerder ontvangen informatie, gegevens met 
betrekking tot de voorziene processtappen “aanpassing A1”. 
Door Rijkswaterstaat werd een aantal argumenten geformuleerd als antwoord op de vraag 
“waarom, uitbreiding/aanpassing van de A1? 
 Rijkswaterstaat geeft aan: 

- er is veel vertraging op de A1 Oost tussen Apeldoorn en Azelo door toenemend 
vrachtverkeer 

- dit traject is een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten 
Nederland 

- goede doorstroming op deze route is daarom belangrijk voor de bereikbaarheid en 
economische ontwikkeling van de regio 

 
Wanneer gaat er wat gebeuren en wat kan de burger? 

- 2015, vaststellen tracébesluit A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen, met mogelijkheid in 
beroep te gaan bij de Raad van State 

- 2016, publicatie ontwerptracébesluit Apeldoorn – Azelo, met mogelijkheid tot inspraak 
- 2017, vaststellen tracébesluit A1 Apeldoorn – Azelo, met mogelijkheid in beroep te gaan 

bij de Raad van State 
 
De animatie geeft een goed beeld van de procesgang en de uit te voeren werkzaamheden. 

Gemeentenieuws 

Ontwerpbestemmingsplan Lierdererf 54, Lieren 

Met ingang van 24 september 2015 tot en met 4 november 2015 ligt het ontwerp van het 
bestemmingsplan Lierdererf 54 Lieren met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1267-ont1 ter 
inzage. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de planologische mogelijkheid voor de bouw 
van een woning op het perceel Liedererf 54 te Lieren. De gemeenteraad is niet van plan een 
exploitatieplan vast te stellen.  
Tijdens de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een ziens-
wijze indienen. Dat kan zowel schriftelijk (richten aan Gemeenteraad Apeldoorn, Postbus 9033, 
7300 ES Apeldoorn) als mondeling (maak een afspraak met de N. Stoop via 055 580 1168) en 
digitaal (vul een formulier in op de website www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan). 

Omgevingsvergunningen 

Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot 
omgevingsvergunningen over de periode 10 tot en met 16 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 aan-
gegeven of de stukken ter inzage liggen en of er bezwaar kan worden gemaakt. 
 

Locatie Omschrijving Code 

Het Oude Veen 6 Kappen 6 dennenbomen (11 september 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. 
 

http://www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan
http://www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift
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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 

 
Met ingang van 1 oktober 2015 uitsluitend op afspraak 
(www.apeldoorn.nl/afspraak of bel 14055) 

Wet Milieubeheer 

Meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer in de afgelopen periode: 
Bedrijf : Cannenburg BV Chaletpark De Kakelhof 
Adres : Kaapbergweg 1 te Beekbergen 
Soort bedrijf : Vakantiepark 
Besluit : Activiteitenbesluit milieubeheer 
Aard melding : Vervangen 2 propaantanks door 1 grotere tank 
 
De melding ligt niet ter inzage. Wanneer u informatie wenst over de bovengenoemde melding, 
dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, telefoon 055 580 1705. 

Politieke Markt Apeldoorn en Raadsvergadering donderdag 1 oktober 2015 

Tijd Omschrijving 

 Het Rode Hert 

19.00 – 19.45 uur Participatie in de openbare ruimte 

 De Rode Leeuw 

19.00 – 19.45 uur Technische uitleg MPB 2016 – 2019 

 Raadzaal 

20.00 – 22.00 uur 1 Vaststelling raadsagenda 
2 Vragenuurtje 
3 Actualiteitsvragen 
4.a Vaststelling bestemmingsplan Brinkenweg 77 en 79 Klarenbeek 
4.b Vaststelling bestemmingsplan Klarenbeekseweg 127-131 
4.c Vaststelling bestemmingsplan Veldbrugweg 14 Lieren 
4.d Vaststelling bestemmingsplan Hoofdstraat 79A en 79B 
4.e Brief aan Tweede Kamer Actieplan Lokale Rekenkamer 
4.f Begrotingswijziging BROA en RBB 
5 Benoeming lid Rekenkamercommissie (M. v.d. Maal) 
6 Gemeenschappelijke regeling basismobiliteit 
7 AZC voorgenomen besluit locatiestudie 

22.00 uur 8 Sluiting met drankje in de Burgerzaal 

 

http://www.apeldoorn.nl/afspraak
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Varia 

70 jaar vrij! 

We hebben het 4 maanden geleden gevierd. In Apeldoorn maar zeker ook in Beekbergen. Voor 
de ouderen onder ons gingen de gedachten terug naar 1945. Weg angst, weg honger, niet 
meer de verschrikkingen van een bezetter die niets en niemand ontzag. Voor de jongeren vaak 
een vragende blik wanneer er verteld werd over wat zich in die 5 bezettingsjaren had 
afgespeeld. En wat is het dan mooi om met elkaar bevrijding te herdenken en te vieren. Niet alle 
herdenkingsbijeenkomsten kunnen bijwonen? Of wilt u een blijvende herinnering? Dat kan. Dan 
is de dubbel DVD van de cineast Ton Pas een oplossing. En wie weet ziet u uzelf wel op één 
van de DVD’s.  
De Apeldoornse Cineast Ton Pas heeft in opdracht van de Stichting bevrijding ’45 een cassette 
met 2 dvd’s uitgebracht, welke de hoogtepunten van de Canadese herdenkingen van mei in 
beeld brengen. De enorme betrokkenheid van de Apeldoorners bij de evenementen was hart-
verwarmend en geeft aan hoe sterk de band met hun bevrijders nog steeds is. 
DVD 1 toont de beelden van de op 9 mei gehouden “Veterans Parade’ op de Loolaan met oude 
militaire voertuigen uit de tweede Wereldoorlog, begeleid door muziekkorpsen uit Canada en 
Nederland. Aansluitend wordt het “Canadian Liberation Festival” in “Omnisport” Apeldoorn met 
het bevrijdingsconcert door het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht o.l.v. chef-dirigent Jos 
Pommer i.s.m. de solisten Vera de Bree en Rolf Koster in beeld gebracht. 
Op DVD 2 zijn beelden te zien van de feestelijke activiteiten in de Canadian Club en de aan-
komst van onze Canadese bevrijders en hun begeleiders op 2 mei. Vervolgens wordt de op 
3 mei gehouden oecumenische kerkdienst in de Grote Kerk in zijn geheel getoond. Aan deze 
dienst werkten het ‘Apeldoorns Christelijk Mannenkoor’, Ds.Bert Schüsssler, en de gastspreker, 
de Canadese aalmoezenier (Veteraan) Robert Greene mede. Hij vertelt zijn levensverhaal, van 
de gevechten in Italië tot en met zijn ervaringen tijdens de bevrijding van Nederland die hij, 
rijdende op een tank meemaakte. De toespraak is geheel in het Nederlands ondertiteld. Ook 
worden de optocht door Beekbergen, het ontsteken van het bevrijdingsvuur in het Teixeira de 
Mattospark, alsmede allerlei activiteiten in het ‘Liberty Camp’ aldaar voor het voetlicht gebracht. 
Tot slot ziet u het geweldige optreden van de Canadese Teen Tour Band op 7 mei op het 
Marktplein in Apeldoorn. 
De DVD cassette is verkrijgbaar bij boekhandel Nawijn & Polak op het marktplein alsook bij de 
vier Primera Westra locaties op winkelcentra Orderplein, Ugchelen Kersschoten, en Kayershof. 
Ook bij Coda is de dubbel dvd te koop. De kosten bedragen 15 euro. 
 

Het wordt weer herfst 
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Adressen sociaal maatschappelijk werk en 
bijeenkomsten voor senioren 

Sociaal maatschappelijk werker 
Hélène Mook, sociaal maatschappelijk 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. 
 

Infopunt Service Groep (WSG) 
Iedere donderdagmiddag –met uitzondering van 1 oktober 2015- kunt u van 14.00 tot 16.00 
uur in Dorpshuis De Hoge Weye (Dorpstraat 34) terecht bij het info punt WSG met al uw 
vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. De infopuntmedewerkers zijn: Rita Stok en 
Ann Korthuis. 
 

Seniorenbijeenkomsten 
Dorpshuis De Hoge Weye (Dorpstraat 34) 

- dinsdagochtend, 10.00 tot 12.00 uur, biljarten 
- donderdagmiddag, 14.00 tot 16.00 uur, stamtafel (inloopmiddag, de vrijwilligers 

ontvangen u graag en de koffie staat altijd klaar en u kunt deelnemen aan spellen) 
- voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton en Dinie Tijhof, mailadres 

a.tijhof9@upcmail.nl  
De Vier Dorpen (Loenenseweg 39) 

- maandagmiddag, 14.00 tot 16.00 uur, stamtafel 
- maandagmiddag, 17.00 tot 20.00 uur, eetcafé/aanschuiftafel, kosten 3,50 euro 
- dinsdagochtend, 10.00 tot 12.00 uur, “groenactiviteit” 
- woensdagmiddag, 13.00 tot 16.00 uur, ontmoeting en ondersteuning 
- vrijdagmiddag, 13.00 tot 17.00 uur, ontmoeting en ondersteuning 

Het Hoogepad (Papenberg 5) 
- dinsdagmiddag, 14.00 tot 16.00 uur ’t Proathuus, inloopmiddag en u kunt meedoen aan 

spellen. Slecht ter been en toch graag naar de bijeenkomsten van ’t Proathuus, neem 
contact op met de vrijwilligers (055-5062608) en er wordt geprobeerd vervoer te 
regelen 

 
Er is niets op tegen wanneer u als senior deelneemt aan meerdere bijeenkomsten. 

 

 
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 
 

 

mailto:a.tijhof9@upcmail.nl
mailto:mailtopost@dorpsraadbeekbergen.nl
mailto:post@dorpsraadbeekbergen.nl
http://www.dorpsraadbeekbergen.nl/

