Nieuwsbrief 26 oktober 2015
Van de bestuurstafel
Van de voorzitter
De afgelopen maanden hebben wij als dorpsraad veel tijd besteed aan de eventuele komst van
een AZC (asielzoekerscentrum) in Beekbergen. Van alle bijeenkomsten die wij bezochten heeft
u via deze nieuwsbrief al bericht gekregen. De laatste vond plaats in de raadszaal van de
gemeente Apeldoorn waarin de gemeenteraad een advies aan B & W gaf. Van het besluit dat
daarop volgde heeft u reeds kennis kunnen nemen. Kort gezegd houdt dat in: 400 tot maximaal
600 opvangplaatsen in GGNet te Apeldoorn, en eventueel een nevenvestiging van maximaal
250 plaatsen in de Kleiberg in de wijk Orden of in Het Immendaal te Beekbergen, in die volgorde. COA zal deze laatste 2 locaties beoordelen op hun mogelijkheden. Onze inspraak heeft
dus resultaat gehad. Voorlopig geen opvangplaatsen in Beekbergen. Maar de situatie kan nog
wel veranderen. Wij houden u op de hoogte.
Voorts heeft u sinds enige tijd kunnen waarnemen dat er personen met op hun uniform de tekst
“handhaving” surveilleren. Dit zijn zgn. “BOA’s” (bijzondere opsporingsambtenaren) werkzaam
bij het team THOR (toezicht en handhaving openbare ruimte) van de gemeente Apeldoorn. De
reden van hun inzet vormde de overlast die af en toe in Beekbergen werd ondervonden. Er zijn
al wat resultaten bekend, maar de details zullen we na enige maanden evalueren. Wel wil ik
iedereen verzoeken eventuele overlast te melden, zodat die onderzocht kan worden door de
BOA’s.
Joop van der Meer

Bestemmingsplan Buitengebied Beekbergen-Loenen (BBB-L)
In het afgelopen jaar is er een aantal bijeenkomsten geweest waarin de gemeente Apeldoorn, in
samenspraak met de dorpsraden van Loenen, Oosterhuizen en Beekbergen-Lieren en enkele
belangstellenden uit het betreffende gebied, heeft gewerkt aan en gediscussieerd over bovengenoemd bestemmingsplan. Het is nog (lang) niet af maar de contouren zijn al wel duidelijk
zichtbaar. Om een beetje in de terminologie te blijven “de piketpaaltjes zijn geslagen”. Namens
de Dorpsraad Beekbergen-Lieren namen G. Wilbrink, L. Albers en M. Wilbrink deel aan het
overleg. Tevens namen enkele belangstellende bewoners uit het gebied deel aan de bijeenkomsten.
Het dagelijks bestuur van de dorpsraad heeft besloten om een informatieavond te organiseren
waar de projectleiders van de gemeente Apeldoorn inzicht zullen geven in de stappen die
inmiddels in het proces (komen tot een bestemmingsplan voor het buitengebied BeekbergenLoenen) zijn gezet. Daarbij zal ook aandacht worden gegeven aan het behoud van het eigene
van het gebied en voorkomen (terugdringen) van “verrommeling”.
Zodra wij met de projectleiders een datum (daarbij denken we aan eind november 2015) voor
deze informatiebijeenkomst hebben kunnen vaststellen zullen wij dat in brede kring bekend
maken.
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In en om de dorpen
Vakantiebijbelfeest
Woensdag 21 oktober 2015 waren er 42 kinderen onder leiding van een flinke groep zeer
enthousiaste begeleiders in de Hoge Weye aan het knutselen. Een knikkerbaan en een vogelhuisje werd met hulp van de leiding en vaak met de tong tussen de tanden in elkaar gezet. Wie
dit had georganiseerd? Dit jaarlijkse evenement (1e woensdag van de herfstvakantie) wordt
georganiseerd door de Hervormde Kerk Beekbergen. Maar, zo werd door de leiding nadrukkelijk meegedeeld, alle kinderen zijn van harte welkom. Naast het “werken met de handen” was er
ook -op voor kinderen begrijpelijk niveau- aandacht voor “hoofd en hart”.
Uitgangspunt is namelijk op een speelse manier kinderen de waarden van het menszijn laten
zien en dat op hen over te brengen. En natuurlijk werd er om 12.00 uur voor de inwendige mens
gezorgd. De broodjes hamburger (met dank aan John Westerik) vonden gretig aftrek.
Aan het eind van de dag was er voor alle kinderen ook nog een hebbedingetje van Bouwmensen. Al met al een geslaagde dag en men ziet nu al uit naar volgend jaar.

Extra hulp op de eerste hulp
Het Beekbergens Toneel wist op ludieke wijze inhoud te geven aan de door Henk Roede
geschreven klucht. Het Beekbergens Toneel weet tweemaal per jaar gedurende twee avonden
door sterk toneelspel een grote
groep bewoners uit Beekbergen,
Lieren, Oosterhuizen en wijde
omgeving naar de Hoge Weye
te krijgen en hen een geweldige
ontspannen avond te bezorgen.
Dank aan alle toneelspelers,
decorbouwers en alle anderen
die zich hebben ingezet voor
deze voorstellingen.
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Varia
Energieneutraal
Wie wil dat niet? Maar de vraag is natuurlijk: hoe bereik je dat?
In vorige Nieuwsbrieven is gerapporteerd over elektrische energie uit levende planten en over
de “Publieke energie discussie”. Zowel nieuwe technieken als -soms zeer voor de hand
liggende- besparingen werden in die bijeenkomsten toegelicht.
Van Kerschoten Energie Neutraal (KEN) ontvingen wij informatie over de “huiskamerbijeenkomsten”. Daarbij gaat het om elkaar te informeren over toegepaste bezuinigingen.
Voor meer informatie zie www.kerschotenenergieneutraal.nl.

Gemeentenieuws
Mantelzorgers in het zonnetje
Er werd eerder in de Nieuwsbrief aandacht aan gegeven. Maar ook deze week stond er in
“Gemeentenieuws” nogmaals een artikel over mantelzorgers. Zorgt u langdurig en intensief voor
iemand uit uw eigen omgeving? Dan bent u als mantelzorger op dinsdag 10 november a.s. van
harte welkom voor een gezellige en ontspannen dag bij Gigant. Op dinsdag 10 november is de
landelijke Dag van de Mantelzorg. Thema van dit jaar is “Laat je zien”. Voor Apeldoornse
mantelzorgers is er een feestelijk programma in Gigant.
Meer informatie? Meer informatie over het programma staat op www.dekap.nl.
De ontvangst is vanaf 10.30 uur en het programma begint om 11.00 uur. Aanmelden kan tot en
met zaterdag 31 oktober via Karin Fennis 055-5295527 of k.fennis@dekap.nl.

Omgevingsvergunningen
Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot
omgevingsvergunningen over de periode 8 tot en met 14 oktober 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.
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Locatie

Omschrijving

Code

Dorpstraat 57 - 59

Plaatsen portocabin voor mantelzorger (14 oktober)

1

Engeland

Oprichten van een woning en aanleg uitrit (9 oktober)

1

Molenberg 16

Vernieuwen woningaanbouw (8 oktober)

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.
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).
Openingstijden stadhuis
Met afspraak
Maandag

08.30 – 16.00 uur

Dinsdag

08.30 – 16.00 uur
17.30 – 19.30 uur

Woensdag

08.30 – 16.00 uur

Donderdag

08.30 – 16.00 uur
17.30 – 19.30 uur

Vrijdag

08.30 – 12.30 uur

Politieke Markt Apeldoorn (PMA) 29 oktober 2015
Raadzaal
19.00 – 21.00 uur

Tussentijdse rapportage 2015
Het Rode Hert

20.00 – 21.00 uur

Evenementenbeleid

21.00 – 21.15 uur

Pauze

21.15 – 22.15 uur

Citymarketing Apeldoorn
De Moriaen

19.00 – 21.00 uur

Wielerbaan Omnisport
De Rode Leeuw

19.00 – 21.00 uur

Hoorzitting MPB 2016 - 2019

21.00 – 21.15 uur

Pauze

21.15 – 22.15 uur

Kadernota verbonden partijen

Meerjaren Programma Begroting (MPB) 2016 - 2019
Zoals hierboven aangegeven wordt de MPB 2016 – 2019 tijdens de PMA van 29 oktober 2015
besproken. De MPB is een lijvig document (260 pagina’s) met veel tabellen en histogrammen.
Het is onmogelijk om dit document kort samen te vatten en op te nemen in de Nieuwsbrief.
Toch is het belangrijk genoeg om kennis te nemen van de hoofdlijnen (speerpunten) van het
beleid voor de komende jaren. Daarom worden in deze Nieuwsbrief de, per beleidsprogramma,
opgestelde speerpunten vermeld.
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Programma 1; bestuur, organisatie, burgerzaken en financiën
Portefeuillehouder: college B&W
Speerpunten
-

-

iedereen, jong en oud, doet mee in de samenleving en redt zich met zoveel mogelijk
keuzevrijheid via ontmoeting en gesprek, nieuwe vormen van samenwerking en
participatie, weten we als gemeente wat er gaande is en inspireren we, we verbreden
het takenpakket in de wijk
realiseren van de strategische doelen door aan te sluiten bij de kracht van onze ondernemers, onderwijsinstellingen en inwoners
financieel herstel: herstelplan, kosten bewustzijn, regionalisering en externe geldstromen

Programma 2: veiligheid
Portefeuillehouder: burgemeester Berends
Speerpunten
-

de centrale doelstelling voor de komende vier jaar is dat Apeldoorn een comfortabele en
veilige woon-, werk- en recreatiegemeente is
aandacht wordt gegeven aan de sociale kwaliteit
objectieve veiligheid
specifieke aandacht voor jeugdcriminaliteit, jeugdprostitutie en loverboys
terugdringen georganiseerde criminaliteit
bevorderen van een veilig toerisme

Programma 3: openbare ruimte
Portefeuillehouder: wethouder Sandmann
Speerpunten
-

“vergroenen” en “verblauwen” van de binnenstad
versterken groene verbindingen van de stad met de stadsranden
uitvoeren van het bekenprogramma
bereikbaarheid en actualisatie van de visie hierop
arbeidsparticipatie van bewoners en marktpartijen

Programma 4: milieu
Portefeuillehouder: wethouder Sandmann
Speerpunten
-

goede samenwerking met Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) continueren
verminderen van huishoudelijk restafval
aansluiten bij de regionale ambitie; in 2030 energieneutraal
energieneutraliteit zoveel mogelijk binnen het eigen (gemeentelijke) vastgoed realiseren

Programma 5: Jeugd en onderwijs
Portefeuillehouder: wethouder Blokhuis
Speerpunten (Jeugd)
-

versterken samenwerking met partners in het veld (een team per gezin)
in de jeugdzorg kind centraal stellen
streven is “realiseren binnen budget”

Speerpunten (onderwijs)
-

samenhangende aanpak onderwijsbeleid, arbeidsmarkt en economische zaken is
richtinggevend
hoger beroepsonderwijs kiest Apeldoorn als vestigingsplaats
helpen om ook kinderen die extra aandacht nodig hebben een onderwijsplek te geven
intensiveren van taken en verantwoordelijkheden van schoolbesturen
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Programma 6: Apeldoorn activeert
Portefeuillehouder: wethouder Kruithof
Speerpunten
-

inwoners zijn aan het werk dan wel maatschappelijk actief
inwoners komen uit met hun inkomen
kansen op de regionale arbeidsmarkt nemen toe

Programma 7: maatschappelijke ondersteuning
Portefeuillehouder: wethouder Blokhuis
Speerpunten
-

uitgangspunt is dat Apeldoorners eigen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze
waarop zij hun leven inrichten
zelfredzaamheid en participatie zijn belangrijke pijlers
cliënten krijgen voldoende keuze uit zorgaanbieders (natura of pgb)

Programma 8: cultuur, erfgoed, evenementen en sport
Portefeuillehouders: wethouder Cziesso en wethouder Stukker
Speerpunten
-

voldoende en optimaal benutten voorzieningen sport en cultuur en behoud cultureel
erfgoed
een aanbod dat aansluit bij de actuele en toekomstige wensen van bedrijven, bezoekers
en bewoners
aantrekkingskracht, zichtbaarheid en bereikbaarheid van aanbod

Programma 9: Door! Met de buitenstad
Portefeuillehouders: wethouder Stukker en wethouder Sandmann
Speerpunten
-

betaalbare, voldoende beschikbare en kwalitatief goede woningvoorraad
een uitnodigende ruimtelijke kwaliteit
rechtszekerheid voor en veiligheid van bewoners en bedrijven
aandacht voor kwetsbare gebieden in stad en dorp

Meer weten? Kom op donderdag 29 oktober 2015 naar het Stadhuis en neem kennis van de
gedachtewisseling over visies en doelstellingen tijdens de hoorzitting die aanvangt om 19.00
uur in vergaderzaal De Rode Leeuw.
Verbonden Partijen
Wat zijn dat en waar gaat op 29 oktober 2015 tijdens de PMA de discussie over?
In de toelichting bij de agenda voor de PMA staat dat als volgt omschreven:
“Het onderwerp Verbonden Partijen is actueel. Gemeenten doen niet alles meer zelf, gaan
verbindingen aan met anderen en zien zich vervolgens voor de vraag gesteld: maar wie zit er
nu eigenlijk aan het stuur?! Daar gaat de kadernota (die is geagendeerd voor de PMA) over.
Over verbetering van de sturing op verbonden partijen. Op alle niveaus, van raad tot ambtelijke
accounthouder”.
De kadernota sluit af met het voorstel om in de komende collegeperiode alle verbonden partijen
themagewijs met de raad te wegen en te evalueren. Als die agenda elke raadsperiode weer kan
worden gevolgd, dan zullen verbonden partijen van nu straks vertrouwde partners worden.
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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 14.30 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 donderdagmiddag 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
Een volledig overzicht van alle activiteiten die in De Vier Dorpen worden georganiseerd
vindt u op de website www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl en dan verder zoeken op de
ontmoetingsplek De Vier Dorpen
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 Simmelink)
Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de politiepost Van Schaffelaarweg
(naast de brandweerkazerne).

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

Donderdag 30 oktober 2015 is het kantoor van de dorpsraad gesloten
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