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Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 1 oktober 2015 werd dit advies 
besproken. De raadsfracties gaven een korte stemverklaring. Daarbij werd door de raads-
fracties gewezen op de humanitaire noodsituatie waarin veel vluchtelingen zich binnen de 
grenzen van west Europa bevinden, de noodzaak om opvang te regelen en de melding van 
VNG dat ter vergroting van het draagvlak spreiding gewenst is. Na deze discussie werd 
vastgesteld dat, behoudens de fractie van de VVD, de raad instemde met de tekst van de brief. 
Reden waarom de VVD fractie tegen de tekst stemde was “te weinig aandacht voor spreiding”.  
Het was trouwens een snelle raadsvergadering. Het voorwerk in de PMA was goed geweest 
want veel agendapunten waren hamerstukken. Gestart om 20.00 uur, werd de vergadering om 
20.45 uur door burgemeester Berends gesloten. 

Brief aan college van B&W 

Het bestuur heeft op 25 september 2015 een brief aan het college van B&W gezonden en daar-
in gevraagd of al een indicatie kan worden gegeven wanneer de hoogspanningslijnen onder-
gronds worden gebracht. Dit naar aanleiding van de eerder uitgesproken intentie “Gelet op het 
VROM advies heeft het gemeentebestuur op 6 november 2007 de intentie uitgesproken om op 
termijn alle bovengrondse hoogspanningslijnen ondergronds te brengen”.  
Wij hebben bericht gekregen dat de brief door de gemeente is ontvangen Zodra wij antwoord 
hebben zullen wij dat melden. 

Ontwikkelingen Woningbouw 

15 oktober is de start van de vrije verkoop van het nieuwbouwproject ‘De Ruiterij’ aan de 
Ruitersmolenweg te Beekbergen. Vanaf 16:00 uur in de ‘Hoge Weye’. Voor 15 woningen is een 
bouwaanvraag ingediend. Een mooi project voor Beekbergen met verschillende soorten 
woningen, waarvan zeer waarschijnlijk ook enkele huurwoningen.  
 
Zoals we eerder over berichten had de Vereniging Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren 
een voorrangspositie in de voorverkoop in september (afspraak 2012); van die mogelijkheid 
kunnen nieuwe geïnteresseerden dus niet meer gebruik maken. Zover onze informatie reikt zijn 
er enkele leden die meegaan; de meeste leden gaan voor De Beekvallei vanwege de betaal-
baarheid.               
 
Afgelopen donderdag kwamen we BWiBL tegen in het gemeentehuis waar een startersmarkt 
was. De vereniging stond daar samen met Woonzo en belangstellende konden zich inschrijven. 
De vereniging werft volop voor de eerste bouwfase van De Beekvallei voor woningen vanaf 
150.000 euro die volgend jaar zomer moet gaan starten. We begrepen dat er afgelopen week 
weer 4 nieuwe leden aangemeld. 

Gemeentenieuws 

Kennisgeving gesloten grondexploitatieovereenkomst 
Het betreft een grondexploitatieovereenkomst en voorbereiding bestemmingsplan voor 
ruimtelijke ontwikkeling voor het perceel Hoge Bergweg 30 te Beekbergen. 
Burgemeester en wethouders delen mee dat zij op 27 september 2015 een overeenkomst voor 
grondexploitatie hebben gesloten voor het perceel Hoge Bergweg 30 Beekbergen, kadastraal 
bekend gemeente Beekbergen, sectie B, nummer 3569. De overeenkomst betreft de realisatie 
van 11 groepsrecreatiewoningen op het verblijfsrecreatieterrein van Landal aan de Hoge 
Bergweg 30 te Beekbergen. 
Met ingang van 1 oktober 2015 ligt een afschrift van de overeenkomst voor iedereen ter inzage 
bij het Omgevingsloket in het Stadhuis aan het Marktplein 1. Over de overeenkomst kunnen 
geen zienswijzen worden ingediend. De openingstijden van het Omgevingsloket staan op de 
website van de gemeente Apeldoorn. Bezoek uitsluitend op afspraak. 
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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. 
Ten aanzien van dat voornemen liggen in deze fase van de voorbereiding nog geen stukken ter 
inzage, kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend en wordt geen onafhankelijke instantie 
in de gelegenheid gesteld een advies over het voornemen uit te brengen. 
Te zijner tijd zal een ontwerp bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Dan is het mogelijk 
om te reageren. In het Apeldoorns Stadsblad zal worden aangekondigd wanneer dat is en hoe 
er kan worden gereageerd. 

In en om de dorpen 

Snelheidsdisplay 
De snelheidsdisplay heeft een flink aantal weken aan de Lierderstraat gehangen en heeft u 
geattendeerd op de snelheid waarmee u passeerde. Het heeft effect gehad, de snelheid werd 
door veel weggebruikers aangepast aan de maximaal toegestane snelheid van 30 km per uur. 
In de afgelopen week is de snelheidsdisplay verplaatst naar de Hulleweg. Ook daar geldt een 
maximumsnelheid van 30 km. Dat het ook daar nodig is om weggebruikers te attenderen op 
hun snelheid bewijst de foto. En, eerlijk is eerlijk, er zijn ook weggebruikers die zich netjes aan 
de maximumsnelheid houden. 
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Agenda Politieke Markt Apeldoorn (PMA) van 8 oktober 2015 

Tijd Omschrijving 

 Raadzaal 

19.00 – 20.00 uur Verordening elektronische kennisgeving 

19.30 – 20.00 uur Vaststelling bestemmingsplan Boomrecreatiewoning, Miggelenbergweg 65, 

20.00 – 21.00 uur Sportagenda Apeldoorn 

21.00 – 21.15 uur Presentatie en informatie VNOG 

 Het Rode Hert 

19.00 – 21.00 uur Audit Comité 

 De Rode Leeuw 

19.00 – 20.00 uur Jaarverslag Ruimtelijke Kwaliteit 2014 

20,00 – 21.00 uur  Jaarverslag Onafhankelijke Bezwarencommissie 2014 

21.00 – 21.15 uur Pauze 

21.15 – 22.15 uur Vaststelling Bestemmingsplan Noord Riezenweg 39 Uddel 

Omgevingsvergunningen 
Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot 
omgevingsvergunningen over de periode 17 tot en met 23 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 

Engelanderholt 1  Aanleggen/aanpassen straatwerk (23 sept. 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 zijn op afspraak bij het omgevingsloket in te 
zien. Via de website van de gemeente Apeldoorn of via telefoon 14055 kan een afspraak 
worden gemaakt. In de toelichting op de aanmelding om stukken in te zien aangeven welk 
besluit u wilt inzien en in welke publicatie dat stond. 

Aangevraagde evenementen vergunningen 
De burgemeester maakt bekend dat de onderstaande 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. 
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Omschrijving Datum Locatie 

Roots in the Woods 9 – 25 oktober o.a. Landal Beekbergen 

De Spelderholtloop 15 november Start/finish Spelderholt 9 

SinterklaasintochtBeekbergen 14 november Station VSM en De Hoge Weye 
 
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. 
 

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 14.30 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. 
 
Infopunt Woon Service Groep (WSG) 
Iedere donderdagmiddagkunt 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. 
 
Spreekuur dorpsagent (de heer Sommelink) 
Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de politiepost Van Schaffelaarweg. (naast de 
brandweerkazerne) 
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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 
 
 


