Nieuwsbrief 2 november 2015
Van de bestuurstafel
Gesprek met Sprengenland Wonen
Op dinsdag 27 oktober 2015 werd, tijdens de bestuursvergadering, door de heer Van der Linde
en mevrouw Zeevaart van Sprengenland Wonen een presentatie verzorgd waarin het strategisch voorraadbeleid (status 2015) werd toegelicht.
De presentatie was opgebouwd rond een viertal thema’s:
- Huurbeleid en betaalbaarheid
- Kwaliteit en duurzaamheid
- Verkopen
- Omvang woningaanbod
Met betrekking tot het huurbeleid wordt aangegeven dat op dit moment voor Beekbergen geldt;
bijna 200 woningen een huur lager dan 577 euro, 15 tot 20 woningen tussen 577 euro en
618 euro, 55 tot 60 woningen een huur hoger dan 618 euro en ca. 10 woningen in de vrije
sector.
Met betrekking tot kwaliteit en duurzaamheid wordt meegedeeld dat in Beekbergen
27 woningen gepland zijn voor “verbeteren” en 6 woningen in het programma zijn opgenomen
onder de term “herstructureren”.
Ook staan er voor de komende jaren, zowel in Beekbergen als in Lieren, op een lijst om bij
mutatie (wanneer de huidige huurder de woning verlaat) te worden verkocht. Voor Beekbergen
gaat het dan om 49 woningen en in Lieren om 9 woningen.
Door de dorpsraad wordt naar aanleiding van de gegevens aandacht gevraagd voor het
gegeven dat verkoop van goedkope huurwoningen nadelig is voor starters op de woningmarkt
met een laag inkomen. Zij kunnen -gelet hun inkomen- geen hypotheek krijgen en een huurwoning is er dan niet. De dorpsraad heeft geruime tijd geleden tijdens een PMA (Politieke Markt
Apeldoorn) gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken en heeft toen gepleit voor
het behoud van huurwoningen.

In en om de dorpen
Torenklok
Op 23 juli 2015 hebben we u gemeld dat “Beekbergen binnenkort weer bij de tijd” zou zijn
omdat de opdracht voor reparatie (vervaging van enkele onderdelen) aan de klokkenmaker was
verleend. Maar het heeft allemaal helaas wat langer geduurd. Hoe vaak hebben we inmiddels
allemaal uit gewoonte steeds weer naar de klok gekeken en stelden dan vast “oh nee, dat is
waar ook de klok doet het niet meer”. Nu is er licht aan de horizon. Dinsdag 3 en woensdag
4 november -zo is de planning- worden de herstelwerkzaamheden uitgevoerd. John Tanasale
heeft zich de afgelopen week goed voorbereid om de klim naar het torenuurwerk te maken en
een aantal (mooie) foto’s van de herstelwerkzaamheden en de wijde omgeving van de kerk (via
de galmgaten) te maken. We hopen in de volgende Nieuwsbrief u de foto’s te tonen.
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Project: Beweeg Mee in Beekbergen
Zoals u in een eerdere nieuwsbrief hebt kunnen lezen is Atlant Zorggroep bezig met het realiseren
van een beweegtuin op het terrein van Markenhof. Langzamerhand wordt het plan steeds concreter. Zo is de mogelijkheid ontstaan om als dorpsbewoners van Beekbergen en omliggende
dorpen gebruik te maken van het zwembad bij Parc Spelderholt. Hiermee komen we tegemoet aan
de mensen die graag zwemmen, maar het lastig vinden om hiervoor naar Apeldoorn te moeten.
Het zwembad bij Parc Spelderholt is een gezellig klein zwembad (5 bij 12 meter) overal 1.40 meter
diep en met een heerlijke temperatuur van 32 graden Celsius. Naast het zwembad is een kleine
whirlpool waar u ook gebruik van mag maken. Er zijn kleedruimtes en douches aanwezig.
We willen graag een dagdeel het zwembad gaan afhuren. Daarom zijn we benieuwd of u als
dorpsbewoner gebruik wilt gaan maken van deze mogelijkheid. Er zijn wel kosten aan verbonden,
afhankelijk van het aantal deelnemers moet u denken aan een paar euro. Bij voldoende enthousiasme willen we in januari 2016 gaan starten met het zwemmen bij Parc Spelderholt.
Wilt u zich melden via r.zwaal@atlant.nl of bellen naar 06-2292 3942, dan weten we ook hoeveel
animo er is.
Namens de werkgroep, Rieneke Zwaal Atlant Zorggroep.

Herfst

Gemeentenieuws/ Nieuws over de gemeente
Politieke Markt Apeldoorn (PMA) van 29 oktober 2015
De PMA van 29 oktober 2015 werd druk bezocht en was enerverend. Het begon allemaal al om
18.30 uur in de Burgerzaal. Een groep trommelslagers sloeg er lustig op los en het geluid drong
door tot in de “haarvaten” van het Stadhuis. Vervolgens waren het de medewerksters van
Verian die in de Burgerzaal een protestactie hielden in verband met de bezuinigingen in de
Wmo. Het verlies van banen, het korten op de salarissen en het niet meer kunnen leveren van
de noodzakelijke zorg aan de cliënten. Om 19.00 uur begon de hoorzitting over de Meerjaren
Programma Begroting (MPB) 2016 – 2019. Naast waardering waren er ook kritische
opmerkingen en vragen van insprekers. Dat waren de eerder genoemde medewerksters van
Verian die de leden van de gemeenteraad nadrukkelijk wezen op de schrijnende omstandigheden in de zorg en het ontbreken van aanvullende budgetten in de MPB.
Een oproep van een totaal andere aard ging over de inrichting van het Zuiderpark. Nu de hoogspanningslijn ondergronds is gebracht zijn er afspraken -wijkbewoners, wijkraad en gemeente-
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gemaakt over de herinrichting van het park. Zo is het plan om van alle boomsoorten die in
Nederland voorkomen (volgens de inspreker zijn dat er 121), enkele exemplaren in het park te
planten. De totale herinrichting van het park is geraamd op 750.000 euro. Er is 250.000 euro
besteed respectievelijk toegezegd (voor aanpassing van wandelpaden). De inspreker vroeg om
de resterende 500.000 euro. Beide onderwerpen gingen over (veel) geld maar waren voor veel
toehoorders van een totaal verschillende orde.
Er was twee uur voor deze hoorzitting uitgetrokken maar na precies een uur was de bijeenkomst afgelopen.
Om 20.00 uur begon in een van de andere vergaderzalen de bijeenkomst over de nota
“Evenementenbeleid Apeldoorn”. Veel insprekers kozen bij hun inspraak voor een combinatie
met de nota “Citymarketingbeleid Apeldoorn”. Deze was geagendeerd voor 21.15 uur. In de
begeleidende brief van de gemeente Apeldoorn bij deze nota staat “Om zowel voor evenementenorganisatoren als voor omwonenden duidelijkheid te bieden over wat wel en niet is
toegestaan wordt in de volgende fase voor elke evenementenlocatie een locatieprofiel opgesteld. In deze profielen nemen we dan op wat voor soort evenementen zijn toegestaan, hoe
vaak, met welke geluidsbelasting, bezoekersaantallen e.d. “ Het college is ervan uitgegaan dat
de dorps- en wijkraden vooral mee willen praten over deze concrete locatiegebonden
uitwerking.
Als dit proces zorgvuldig wordt doorlopen kunnen naar verwachting in het tweede kwartaal van
2016 deze profielen formeel worden vastgesteld. Met betrekking tot citymarketing is de
gemeente uitgegaan van de strategische doelen. Deze zijn: Apeldoorn is een comfortabele
gezinsstad; Apeldoorn is een ondernemende stad en Apeldoorn heeft een toeristisch toplandschap. Apeldoorn mag dan op het eerste gezicht het imago van een “gemiddelde “ stad hebben.
Maar onderzoek heeft uitgewezen dat wat de Apeldoorners als normaal beschouwen in werkelijkheid niet zo normaal is wordt in de samenvatting van de nota toegelicht.
- waar anders dan in Apeldoorn vind je nog gewoon een betaalbaar huis met een tuin en
ook nog genoeg werkgelegenheid?
- Welke stad kent zulke mooie landschappen en rustpunten en biedt tegelijk grootstedelijke voorzieningen op het gebied van uitgaan?
- Waar staat werken zo in het teken van vakmanschap, kwaliteit en betrouwbaarheid?
Er zal nog heel wat overleg moeten plaatsvinden voordat de nota’s in hun definitieve vorm door
de gemeenteraad kunnen worden vastgesteld.
We zullen, wanneer daar aanleiding toe bestaat, u in de Nieuwsbrief informeren.
In de pauze (van 21.00 – 21.15 uur) maakte een zeer grote delegatie van de inwoners van
Klarenbeek aan burgemeester Berends (in zijn functie als voorzitter van de gemeenteraad)
duidelijk dat De Nieuwe Zweep moet blijven in horeca categorie 2. In de Stentor van 30 oktober
2015 heeft daarover een uitgebreid verslag gestaan.
Al met al een enerverende avond in het Stadhuis.

Omgevingsvergunningen
Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot
omgevingsvergunningen over de periode 15 tot en met 21 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.
Locatie

Omschrijving

Engelanderweg 43

Kappen 4 dennenbomen (20 oktober 2015)

Code
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.
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Openingstijden publieksbalie en Wmo-loket in het 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

* Het Wmo-loket is ’s avonds niet geopend
U kunt uitsluitend op afspraak terecht.

Raadsvergadering en Politieke Markt Apeldoorn (PMA)
donderdag 5 november 2015
Raadzaal (Raadsvergadering)
19.00 uur

1 Vaststellen raadsagenda
2 Vragenuurtje
3 Actualiteitsvragen ingediend door CU, berichten/ontwikkeling Westpoint
4.a Legesverordening aanvraag Condorweg 1
4.b Verlaging transactieprijs kavel 20a en 27 Stadhoudersmolen
5 Wielerbaan Omnisport Apeldoorn
6 Kadernota Verbonden partijen

20.30 uur

Sluiting
Raadzaal (Politieke Markt)

20.35 uur

Tussentijdse rapportage 2015

22.00 uur

Sluiting met drankje in de Burgerzaal

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.
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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)
Onderstaand een overzicht van enkele activiteiten in De Vier Dorpen. Een volledig overzicht
vindt u op de website www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/ontmoetingsplekken/de-vier-dorpen
- 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 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
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