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Nieuwsbrief 9 november 2015 

Van de bestuurstafel 

Overleg over mogelijke vestiging AZC 

Op 30 oktober 2015 hebben het dagelijks bestuur van de dorpsraad (Joop van der Meer, Pieter 
de Mos en Johan Boerema) en de voorzitter van de buurtcommissie Zomeroord (Diderik Tjeenk 
Willink) op het stadhuis een overleg gehad met de burgemeester en de projectleider over de 
stand van zaken met betrekking tot vestigingsplaatsen van een AZC. 
Basis van het overleg was de berichtgeving die we eerder van de gemeente hadden ontvangen 
en die ook in de Nieuwsbrief werd opgenomen. De door de burgemeester en de projectleider 
gegeven toelichting, gaf op enkele punten een verduidelijking van het door het college 
ingenomen standpunt. 
Omdat het een belangrijk en ingrijpend proces is onderstaand nogmaals de informatie zoals die 
van de gemeente werd ontvangen. 

- Het college kiest, met in achtneming van de uitkomsten van de raasconsultatie, voor het 
creërenvan 600 tot 800 reguliere opvangplaatsenin een AZC op één of meer van de 
locaties GGNet aan de Deventerstraat, Het Immendaal in Beekbergen en de Kleiberg 
(voormalige politieacademie). 

- Het college zietmogelijkheden voor een hoofdvestiging op GGNet met al dan niet een 
nevenvestiging van maximaal 250 opvangplaatsen op de Kleiberg of Immendaal, in die 
volgorde. 

- Het COA wordt gevraagd de haalbaarheid van een nevenvestiging te onderzoeken 
mede in relatie tot ingroei op de GGNet-locatie. 

- Gestart kan worden met een AZC met circa 400 opvangplaatsen op de GGNet-locatie 
- Gedurende het proces van ingebruikname en functioneren worden de effecten 

gemonitord en kan een gefaseerde ingroei tot maximaal 600opvangplaatsen op de 
GGNet-locatie plaatsvinden. 

- De gemeenteraad zal worden geraadpleegd voordat het college meer dan 600 opvang-
plaatsen op de GGNet-locatie of het realiseren van een nevenvestiging zal toestaan. 

Informatie- en themabijeenkomsten 

Het bestuur van de dorpsraad is bezig met de voorbereiding van een informatiebijeenkomst 
over het Bestemmingsplan Buitengebied Beekbergen-Loenen (BBB-L)Overleg met de project-
leider van de gemeente en afstemming over een zaalruimte heeft geresulteerd in de keuze voor 
een bijeenkomst op 1 december 2015 in De Hoge Weye. In een volgende Nieuwsbrief zal meer 
informatie worden verstrekt.  
 
Ook is een bijeenkomst in voorbereiding (waarschijnlijk begin januari 2016) waar het uit-
gevoerde grond- en archeologisch onderzoek bij het bouwproject aan de Ruitersmolenweg zal 
worden besproken en de resultaten van de opgravingen zullen worden getoond. Ook daarover 
in een volgende Nieuwsbrief meer informatie. 

Fusie Sprengenland Wonen en Woonstichting Brummen 

Op woensdagavond 4 november 2015 hebben Joop van der Meer en Pieter de Mos deel-
genomen aan het door Steven Gerritsen (stadsdeelmanager voor de dorpen) georganiseerde 
overleg over de voorgenomen fusie van Sprengenland Wonen en de Woningstichting Brummen. 
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Het gesprek werd geleid door Robert van Bendegem van bureau Atrivé. Dit bureau begeleidt 
het fusieproces van genoemde woningcorporaties. 
Doel van het overleg was informatie boven tafel te krijgen over “hoe kijken dorpsraden aan 
tegen deze fusie”? Wat worden belangrijke voorwaarden gevonden en wat zijn volgens de 
dorpsraden de voordelen van een fusie. Nadrukkelijk werd aangegeven dat het om een fusie 
gaat en niet om een overname. Dat het twee partijen zijn die, hoewel verschillend in grootte 
(Sprengenland is ca. 1,5 keer zo groot als Woningstichting Brummen), “gezond” zijn. Ook wordt 
gemeld dat gemaakte afspraken zullen worden gehonoreerd. 
Door de dorpsraad wordt, met verwijzing naar het gesprek dat het bestuur van de dorpsraad op 
27 oktober 2015 met Sprengenland Wonen heeft gehad, ook het aspect “huurwoningen moeten 
huurwoningen blijven”.Toegelicht wordt wat hiermee wordt bedoeld en welke consequenties 
verkoop van huurwoningen voor de toegankelijkheid tot de woningmarkt heeft van minder 
draagkrachtige jongeren. Tijdens een PMA (Politieke Markt Apeldoorn) heeft de dorpsraad hier 
ook al eens op gewezen.  
Het bestuur van de dorpsraad staat, gehoord de argumentatie, niet afwijzend tegenover de 
voorgenomen fusie. 

Straatnamen in De Ruiterij 

Geruime tijd geleden, om precies te zijn op 9 april 2015, hebben wij op verzoek van de 
gemeente Apeldoornvoorstellen gedaan voor de straatnamen in het bouwproject: “De Ruiterij”. 
Wij hebben toen, na overleg met de Werkgroep Oud Beekbergen Lieren de volgende straat-
naamgevingen voorgesteld. 

- Willem Kolffweg. Prof.dr. Willem Kolff, een wetenschapper met een flink aantal ere-
doctoraten en vele burgerlijke en wetenschappelijke onderscheidingen voor zijn uit-
vindingen als de kunstnier, de hart-longmachine. Prof. Kolff heeft een aantal jaren in 
Beekbergen gewoond. 

- Jan Hendrik Persijnweg. Jan Hendrik Persijn, was kunstschilder en heeft aan de 
Kerkallee gewoond. 

- Jacob Winkler Prinsweg. Jacob Winkler Prins (kunstschilder en dichter) heeft een 
aantal jaren in Beekbergen gewoond. 

 
Op 3 november 2015 ontvingen wij van de gemeente Apeldoorn het bericht dat door het college 
van B&W op 16 oktober 2015 nieuwe wegen zijn benoemd in Beekbergen. 
Het betreft: 

- Willem Kolffweg, een nieuwe ontsluitingsweg vanaf de Ruitersmolenweg in noordelijke 
richting tot Stichtingsweg 

- Jan Hendrik Persijnweg, een nieuwe ontsluitingsweg vanaf de Stichtingsweg 
Onze voorstellen zijn dus gehonoreerd. 

In en om de dorpen 

Voorlichtingsbijeenkomst “Veiligheid in en om het huis” 

In en rond het huis gebeuren veel ongelukken die vaak eenvoudig verholpen hadden kunnen 
worden of in ieder geval zodanig in de hand hadden kunnen worden gehouden dat de schade 
beperkt zou zijn gebleven. Op donderdag 12 november 2015 wordt, tijdens de reguliere 
wekelijkse bijeenkomst van de Stamtafel in de Hoge Weye om 14.00 uur, voorlichting gegeven 
over het voorkomen van brand(jes) en het blussen daarvan. Wat moet je vooral wel doen en 
wat beslist niet. We kennen allemaal het voorbeeld van “vlam in de pan”. Heel vervelend maar 
wanneer je adequaat reageert, zal het in de meeste gevallen meevallen. Denk ook aan het in 
brandvliegen van een Kerststukje. In ieder geval komt er iemand van Zorgzaam die voorlichting 
zal geven. Ook wordt nog geprobeerd dat iemand van de brandweer een aantal praktische tips 
geeft. Een aanrader om donderdag 12 november 2015 om 14.00 uur naar de Stamtafel in de 
Hoge Weye te gaan. 
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Veilig en praktisch wonen 

Dit onderwerp wordt op dinsdagavond 10 november 2015 van 19.30 tot 21.30 uur besproken in 
De Vier Dorpen. Daarbij zal het gaan over onveilige situaties in de woning die er in de loop van 
de jaren ingeslopen zijn. Maar ook over te nemen veiligheidsvoorzieningen. 
Dus:dinsdag 10 november 2015 om 19.30 uur naar De Vier Dorpen 

Torenuurwerk is hersteld 

Het heeft allemaal veel langer geduurd dan we met elkaar gehoopt en 
gedacht hadden, maar op woensdag 4 november 2015 is de firma Vellema 
uit Hallum gestart met de restauratie van het torenuurwerk van de 
Hervormde Kerk. Dat was voor John Tanasale de gelegenheid om mee de 
toren in te gaan om zowel van het uurwerk als -vanuit het bovenste deel van 
de toren- een aantal foto’s te maken. Van die hoogte zullen weinig foto’s 
gemaakt zijn van het dorp. Onderstaand, met dank aan John Tanasale voor 
zijn kruip- en klimwerk een aantal van de gemaakte foto’s. 
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Schoon, schoner, schoonst 

In 382 winkelcentra in Nederland is onder het winkelend publiek een enquête gehouden om hun 
“schoonbeleving” van het winkelcentrum te peilen. Beekbergen scoorde zeer goed en kwam in 
de top tien van de schoonste winkelgebieden van Nederland. Winnaar werd winkelcentrum aan 
de Hoytemastraat in Den Haag. Beekbergen, het schoonste winkelgebied van Apeldoorn en 
Gelderland, zat in de groep 6 t/m 10. Al met al een prachtig resultaat. 
Dank aan allen die op de een of andere wijze meehelpen het dorp schoon te houden. 
In de vroege vrijdagochtend van 6 november kwam Marc Loeven van Omroep Gelderland een 
interview afnemen van het MilieuTeam in Beekbergen. 

 

V.l.n.r.: Marc Loeven (verslaggever Omroep Gelderland), Peter de Wolf (begeleider Het Hietveld), Savoy (cliënt Het 
Hietveld), Joost van der Zee (manager Het Hietveld), Willem Altena (begeleider Het Hietveld) en Arnold (cliënt Het 
Hietveld). 

Gemeentenieuws 

Omgevingsvergunningen 

Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot 
omgevingsvergunningen over de periode 22 tot en met 28 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 aan-
gegeven of de stukken ter inzage liggen en of er bezwaar kan worden gemaakt. 
 

Locatie Omschrijving Code 

Spelderholt 5A Plaatsen van een bouwbord (26 oktober 2015) 1 

Wolterbeeklaan 3 Kappen van een iep (23 oktober 2015) 2 

 

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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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 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 

 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 op dinsdagavond en donderdagavond niet open. 

Wet Milieubeheer 

Melding activiteitenbesluit milieubeheer 
 
Bedrijf : Hallo Bolle Gijs (standplaats) 
Adres : Albaweg te Lieren 
Soort bedrijf : Standplaats 
Besluit : Activiteitenbesluit milieubeheer 
Aard melding : Nieuweondernemer 
 
De melding ligt niet ter inzage. Wanneer u informatie wenst over bovenstaande melding, neem 
dan contact op met de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, telefoon 055580 1705. 
 

Agenda Raadsvergadering 12 november 2015, aanvang 19.00 uur 

1. Vaststellen agenda 

2. Loting spreekvolgorde raadsfracties 

3. Korte toelichting op het MPB door wethouder financiën (namens college B&W) 

4. Algemene beschouwingen over het MPB 2016-2019. Fracties geven hun visie en 
interruptie door leden van de gemeenteraad is mogelijk 

 Fracties kondigen amendementen en moties aan 

5. Sluiting met drankje in de Burgerzaal 

 
 
 
 
 
 

http://www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift
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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 donderdagmiddagkunt u van 14.00 tot 16.00 uur in Dorpshuis De Hoge Weye 
(Dorpstraat 34) terecht bij het infopunt 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 
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 debijeenkomsten van ’t Proathuus, neem 
contact op met de vrijwilligers (055-5062608) en er wordt geprobeerd vervoer te 
regelen 

 

Ontmoetingsplek De Vier Dorpen (Loenenseweg 39) 

Programma week 46 

Maandag 9 november 
10.00 tot 11.30 uur Hobby-ochtend 
14.00 tot 16.00 uur Stamtafel 
14.00 tot 17.00 uur Handvaardigheid 
15.45 tot 16.45 uur Zingen (liedjes uit de oude doos) 
17.00 tot 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel 

Dinsdag 10 november 
10.00 tot 12.00 uur Groenactiviteit buiten  
14.30 tot 16.00 uur Meer bewegen voor ouderen 

Woensdag 11 november 
10.00 tot 11.30 uur Hobbyochtend 
13.30 tot 16.00 uur Ontmoeting en ondersteuning 
17.00 tot 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel 

Donderdag 12 november 
10.00 tot 11.30 uur Creatief 
14.30 tot 16.00 uur Soos 

Vrijdag 13 november 
10.00 tot 11.30 uur Bakken 
10.00 tot 11.30 uur Hobbyochtend 
10.00 tot 11.30 uur Mannenochtend 
13.30 tot 16.00 uur Ontmoeting en ondersteuning 
14.30 tot 16.00 uur Jeu de Boules 

mailto:a.tijhof9@upcmail.nl
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Zaterdag 14 november 
10.00 tot 12.00 uur Koffie-inloop 
18.45 tot 19.45 uur Koffie-inloop 

Zondag 15 november 
14.30 tot 17.00 uur Gezellig samenzijn 
18.45 tot 19.45 uur Koffie-inloop 
 
Info: www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/ontmoetingsplekken/de-vier-dorpen/ 
 
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 
 

 

http://www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/
mailto:mailtopost@dorpsraadbeekbergen.nl
mailto:post@dorpsraadbeekbergen.nl
http://www.dorpsraadbeekbergen.nl/

