Nieuwsbrief 16 november 2015
Even afgeleid!
De Nieuwsbrief van 9 november 2015 is, voor een deel, per abuis niet als Bcc aan de abonnees
gezonden. Dat betreuren wij. Maar, zo luidt een oud gezegde “De beste breister laat weleens
een steek vallen”.
Bestuur vereniging dorpsraad Beekbergen-Lieren
Pieter de Mos, secretaris

Van de bestuurstafel
Bestemmingsplan & Beeldkwaliteitsplan Buitengebied Beekbergen-Loenen
De gemeente Apeldoorn is geruime tijd geleden gestart met het Bestemmingsplan &BeeldkwaliteitsplanBuitengebied Beekbergen-Loenen. Zij heeft onder ander een aantal gesprekken
gevoerd met vertegenwoordigers van de dorpsraden van Beekbergen-Lieren, Oosterhuizen en
Loenen en met enkele belanghebbenden (belangstellenden) uit het plangebied.
Nu is het moment aangebroken dat de Nota van Uitgangspunten voor dit bestemmingsplan ter
visie gelegd gaat worden en dan door iedereen geraadpleegd kan worden. Een goed moment
om als dorpsraad een informatiebijeenkomst te beleggen. U wordt hierbij voor deze bijeenkomst
uitgenodigd.
De projectleiders van de gemeente Apeldoorn M. Voortman en T. van Essen, zullen een
presentatie verzorgen en uw vragen over dit bestemmingsplan & Beeldkwaliteitsplan
beantwoorden.

Wanneer en waar?
Dinsdag 1 december 2015. Aanvang 20.00 uur in De Hoge Weye
(ingang Dorpstraat)
Zodra wij de Nota van Uitgangspunten hebben ontvangen zullen wij deze op de website van de
dorpsraad plaatsen (zal in de loop van week 47 gebeuren), zodat u goed voorbereid aan de
bijeenkomst kunt deelnemen.
Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.
U bent van harte uitgenodigd en wij rekenen op uw komst.

Hoogspanningslijn wordt (voorlopig) niet ondergronds gebracht
Op 25 september 2015 heeft het bestuur van de dorpsraad (evenals dat in voorgaande jaren
ook al was gedaan) aan het college van B&W gevraagd de hoogspanningslijn die dwars over
een deel van bebouwd gebied van Beekbergen loopt, ondergronds te brengen.
Dit, omdat op grond van een VROM-advies, het gemeentebestuur op 6 november 2007 de
intentie heeft uitgesproken om op termijn alle bovengrondse hoogspanningsleidingen in de
gemeente Apeldoorn ondergronds te brengen. Op 10 november 2015 ontving het bestuur van
de dorpsraad een antwoord dat, kort samengevat luidt:
- het ondergrondsbrengen van hoogspanningsleidingen is een kostbare zaak
(ca. 3,25 miljoen euro per kilometer)
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-

het ondergronds brengen van de hoogspanningsleiding in Apeldoorn-Zuid geeft invulling
aan de uitgesproken intentie (samenwerking tussen Goede Woning en netbeheerder
Tenet)
een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken treedt naar verwachting
op 1 januari 2017 in werking
het college van B&W is in afwachting van de definitieve subsidieregelingen (waarin
onder andere een uitkoopregeling zal zijn opgenomen) en zal zich dan nader beraden.

Nota van uitgangspunten
Bestemmingsplan & Beeldkwaliteitsplan Buitengebied Beekbergen en Loenen
In deze Nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de informatiebijeenkomst over bovengenoemd
bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan.
Het bestuur van de dorpsraad heeft, op 11 november 2015 tijdens een bijeenkomst in
Oosterhuizen, al een exemplaar van de Nota van uitgangspunten mogen ontvangen.
De Nota is in het algemeen een goed leesbaar document. Dat wil niet zeggen dat er geen
vragen zijn te stellen of verduidelijking noodzakelijk is. Daar zal tijdens de bijeenkomst op
1 december a.s. in De Hoge Weye voldoende ruimte voor zijn.
Eerst maar even een definitie van wat onder een bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan
moet worden verstaan.
- met een bestemmingsplan wordt een integrale visie over de goede ruimtelijke ordening
vormgegeven en vastgelegd. Op basis van het plan wordt invulling gegeven aan de
vergunningsverlening en handhaving
- in een beeldkwaliteitsplan kan in de vorm van randvoorwaarden, ontwerprichtlijnen en
streefbeelden een verband worden gelegd tussen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en
de karakteristieken en kwaliteiten van een gebied. Een kenmerkend landschap of een
historisch gegroeide bebouwingsstructuur die voor de lokale identiteit van een gebied
belangrijk zijn, zijn voorbeelden van zo’n te beschermen karakteristiek.
In de Nota wordt ook aangegeven wat de aanleiding is geweest voor een nieuw bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan en welke processtappen zijn gezet en nog zijn voorzien. Toegelicht
wordt dat een goede ruimtelijke ordening één van de dragers is bij het instandhouden van een
leefbare samenleving.
Het indicatief tijdspad geeft een goed overzicht van de processtappen en wanneer -naar
verwachting- het bestemmingsplan & beeldkwaliteitsplan ter visie wordt gelegd en een zienswijze kan worden ingediend.
Tijdspad (indicatief)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Activiteit
Startbijeenkomst met vertegenwoordigers van dorpsraden
Diverse thema gesprekken
1e klankbordgroep: proces en bespreking thema’s
2e klankbordgroep: gebiedsschouw en verdiepen thema’s
3e klankbordgroep: bespreking werkdocument NvU
Uitwerking met projectgroep en overlegpartners
4e klankbordgroep: bespreking concept NvU
NvU ter visie voor inspraak
NvU consultatie Politieke Markt Apeldoorn (PMA)
Vaststelling NvU (college B&W)
5e klankbordgroep; bespreking concept ontwerp bestemmingsplan
Ontwerpbestemmingsplan ter visie voor zienswijzen
Bespreking vast te stellen plan in PMA
Vaststelling door gemeenteraad
Beroepsfase

Wanneer
Afgerond
Afgerond
Afgerond
Afgerond
Afgerond
Afgerond
Afgerond
November 2015
Januari 2016
Februari 2016
April 2016
Mei/juni 2016
September 2016
Oktober 2016

NvU = Nota van Uitgangspunten
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De Nota is opgebouwd rond de hoofdstukken:
1. Nieuw bestemmings- en beeldkwaliteitsplan
2. Beschrijving plangebied
3. In gesprek met bewoners en gebruikers van het gebied
4. Ruimtelijke visie op hoofdlijnen aan de hand van thema’s
5. Uitgangspunten per thema voor bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan
6. Geldend recht, beleidskader, plansystematiek & algemene uitgangspunten
7. Het vervolg na vaststelling
Vooral in de hoofdstukken 4 en 5 wordt meer in detail uiteengezet wat bestemmingsplan en
beeldkwaliteitsplan (kunnen) betekenen voor natuur, landschap en cultuurhistorie en voor
recreatie, bedrijvigheid en wonen.
Onderwerpen die ons allemaal aangaan en reden dus om op 1 december a.s. naar de voorlichtingsbijeenkomst te komen.

Gemeentenieuws
Omgevingsvergunningen
Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot
omgevingsvergunningen over de periode 27 oktober tot en met 4 november 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

Code

Kerkeveld 12

Kappen van lijsterbes en populieren (1 november)

1

Kuiltjesweg 1

Kappen van Amerikaanse eik en zomereik (2 november)

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 (uitsluitend op afspraak)
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
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Politieke Markt Apeldoorn (PMA); 19 november 2015
Locatie: Stadhuis, Markt 1 Apeldoorn
Omschrijving
Raadzaal
19.00 uur

Lobby dossier Provincie

20.30 uur

-----

21.00 uur

Pauze

21.15 uur

Veiligheidsbrief november 2015

22.15 uur

Sluiting
Het Rode Hert

19.00 uur

Evenementenbeleid (vervolg PMA 29 oktober)

20.00 uur

Citymarketingvisie Apeldoorn buitengewoon (vervolg PMA 29 oktober

21.00 uur

Pauze

21.15 uur

Vaststelling bestemmingsplan Musicalstraat en omgeving en Parkpoorten

22.15 uur

Sluiting
De Moriaen

21.15 uur

Stand van zaken voorbereiding Ondernemersfonds

22.15 uur

Sluiting
De Rode Leeuw

19.00 uur

Zienswijze conceptbegroting 2015 leerplan 055

20.00 uur

Uitvoeringsagenda Educatie 2016 – 2019

21.00 uur

Pauze

21.15 uur

KadernotaOnderwijshuisvesting 2016 – 2019

22.15 uur

Sluiting
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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 info punt WSG met al uw vragen op het gebied van wonen, zorg
en welzijn. De infopuntmedewerkers zijn: Rita Stok en Ann Korthuis.

Bijeenkomsten
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 de bijeenkomsten van ’t Proathuus, neem
contact op met de vrijwilligers (055-5062608) en er wordt geprobeerd vervoer te
regelen
Ontmoetingsplek De Vier Dorpen (Loenenseweg 39)
Maandag 16 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 17 november
10.00 tot 12.00 uur Groenactiviteit buiten
14.30 tot 16.00 uur Meer bewegen voor ouderen
Woensdag 18 november
10.00 tot 11.30 uur Hobbyochtend
13.30 tot 16.00 uur Ontmoeting en ondersteuning
14.30 tot 16.00 uur Thema-middag
17.00 tot 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel
Donderdag 19 november
10.00 tot 11.30 uur Creatief
14.30 tot 16.00 uur Soos
Vrijdag 20 november
10.00 tot 11.30 uur Bakken
10.00 tot 11.30 uur Hobbyochtend
13.30 tot 16.00 uur Ontmoeting en ondersteuning
14.30 tot 16.00 uur Filmmiddag
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Zaterdag 21 november
10.00 tot 12.00 uur Koffie-inloop
18.45 tot 19.45 uur Koffie-inloop
Zondag22 november
14.30 tot 17.00 uur Gezellig samenzijn
18.45 tot 19.45 uur Koffie-inloop
Info: www.ontmoetelkaarapeldoorn.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
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