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Nieuwsbrief 23 november 2015 

Van de bestuurstafel 

 

U I T N O D I G I N G 
Op dinsdag 1 december 2015, aanvang 20.00 uur is er in de Hoge Weye een door de 
dorpsraad georganiseerde informatiebijeenkomst over de nota van uitgangspunten van het 
Bestemmingsplan & Beeldkwaliteitsplan Buitengebied Beekbergen en Loenen. 
U krijgt, na een korte presentatie door de projectleiders van de gemeente Apeldoorn  
(de heren Voortman en Van Essen) ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen.  
Op de website van de dorpsraad is zowel het concept van de Nota van Uitgangspunten als 
een samenvatting geplaatst. U kunt deze documenten raadplegen door op onderstaande link 
te klikken http://www.dorpsraadbeekbergen.nl/documenten.html 
U kunt zich dan voorbereiden op deze informatiebijeenkomsten en gericht eventueel vragen 
formuleren. 
Wij ontvangen u graag en zorgen voor koffie, thee en een drankje en een hapje. 
 
Bestuur Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren 
 

Bijeenkomst Dorpenplatform 

Op dinsdag 17 november 2015 hebben Joop van der Meer en Pieter de Mos namens de dorps-
raad deelgenomen aan de bijeenkomst van het Dorpenplatform. Deze keer werd de bijeen-
komst gehouden in het verbouwde (uitgebreide) dorpshuis in Hoenderloo. In het Dorpenplatform 
worden onderwerpen besproken die verband houden met de leefomgeving (in de meest ruime 
zin van het woord) in de dorpen en staat onder leiding van Steven Gerritsen (stadsdeelmanager 
voor dorpen en buitengebied) van de gemeente Apeldoorn. Meestal worden de bijeenkomsten 
ook bijgewoond door de wethouder voor de dorpen, Nathan Stukker.  
Naast de gebruikelijke agendapunten (vaststellen agenda, verslag vorige bijeenkomst en actie-
punten) werd deze keer met name aandacht besteed aan: 

- Rabobank voorzieningen in de dorpen en het buitengebied 
- update stand van zaken strategische woningbouwprogrammering voor de dorpen 
- stadsdeelaanpak voor de dorpen 

Door de directeur particulieren en private banking van Rabobank Apeldoorn werd een (kort) 
overzicht gegeven van de ontwikkelingen die de Rabobank (gestart als raiffaisenbank) in ruim 
honderd jaar heeft doorgemaakt en steeds heeft ingespeeld op de veranderende behoefte van 
de klant. Ook werd aangegeven welke stappen de bank in de komende periode denkt te 
moeten zetten om up to date te blijven en financieel verantwoord te functioneren.  
Genoemd worden: 

- bezoek aan bankkantoor neemt steeds verder af. Vragen worden via mail gesteld en 
afgehandeld. 

- gebruik van cash betalen neemt steeds verder af. Mensen maken gebruik van andere 
betaalmogelijkheden. 

- veiligheidsvoorzieningen voor het bankpersoneel vereisen steeds grotere investeringen 
die niet meer in verhouding staan tot het aantal baliehandelingen 

- de bank zet mobiele adviseurs in die -op afspraak- bij de mensen thuis de vragen 
beantwoorden of advies te geven 
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- mogelijkheid om middels geldexpres geld thuis te laten bezorgen 
Een aantal van bovenstaande items heeft geleid of zal gaan leiden tot vermindering van het 
aantal bankgebouwen en zal ook invloed hebben op het aantal en plaats van geldautomaten. 
Van geldautomaten “in de muur” naar in store.  
Tijdens de discussie werd er op gewezen bij de door de bank geformuleerde behoeften/wensen 
van de klant klaarblijkelijk uitsluitend is gekeken naar de wijze waarop jongeren gebruik maken 
van de diensten van de bank (via iPhone en dergelijke). Ouderen hebben totaal andere 
wensen. Het bezwaar van bijvoorbeeldgeldexpres is dat het gaat om van te voren vastgestelde 
bedragen die periodiek worden thuisbezorgd en wisselen niet eenvoudig is te regelen. Door 
Rabobank wordt toegezegd dat op verzoek voorlichting aan groepen ouderen (denk aan Stam-
tafel en ’t Proathuus) kan worden gegeven op een op die groepen toegesneden wijze. 
Door de heer Ganzenwinkel van de gemeente Apeldoorn wordt vervolgens een toelichting 
gegeven op de actualisatie van de woningbouwprogrammering. Genoemd worden aspecten die 
een directe invloed hebben op de woningbehoefte. Dan gaat het om bijvoorbeeld om verande-
ringen in de leeftijdsopbouw (vergrijzing en ontgroening). Maar ook wisseling in bewoners-
aantallen (instroom en uitstroom), en een factor als gezinsgrootte. Middels een aantal grafieken 
werd inzichtelijk gemaakt welke veranderingen de strategische woningbouwprogrammering 
beïnvloeden. Het is een onderwerp waarover het laatste woord voorlopig nog niet gezegd is en 
het zal ongetwijfeld nog een keer tijdens een bijeenkomst van het dorpenplatform worden 
besproken.  
Steven Gerritsen geeft een toelichting op de aan de dorpsraden toegezonden overzichten van 
de huidige voorzieningen in de dorpen en de wensen die er in de dorpen leven op het gebied 
dat kan worden gerangschikt onder het containerbegrip “sociale kaart”. Dorpsraad zal de lijsten 
die werden toegezonden op een aantal punten aanvullen.  
De volgende bijeenkomst van het dorpenplatform is in februari 2016.  
 

N786 (Apeldoorn – Dieren) 
Van de gemeente Apeldoorn ontvingen we een persbericht waarin het standpunt van de 
gemeente over de aanpassingen in de N786 werd toegelicht. Het is een project waar (onder 
andere) de dorpsraad Beekbergen-Lieren en dan met name Onno Muntinga, al jaren mee bezig 
is. Doel van de in de loop der jaren gedane voorstellen is de verkeersdruk (verkeersoverlast) in 
de dorpskernen terug te dringen. In het ontvangen persbericht stelt de gemeente: 

- Apeldoorn heeft zich jaren hard gemaakt voor een nieuwe weg ten oosten van het 
Apeldoorns kanaal om de N786 te ontlasten 

- door gewijzigde omstandigheden (minder economische groei) is die nieuwe weg niet 
realistisch meer 

- Apeldoorn wil nu nagaan of een alternatief, een verbeterde kanaalroute, haalbaar is. Het 
college van B&W van Apeldoorn wil, samen met partners, de provincie bewegen om 
gezamenlijk een haalbaarheidsstudie te doen naar het kansrijke alternatief, de 
verbeterde kanaalroute. Deze route zou ten zuiden van Loenen van de N786 afbuigen 
naar het kanaal om via een verbeterde weg langs het kanaal ten zuiden van de A1 aan 
te sluiten op de afrit Apeldoorn-Zuid 

 
Het zal nog een lang traject worden, er zullen nog veel overlegbijeenkomsten moeten worden 
gehouden, het zal doorzettingsvermogen en energie van de werkgroep N786 vereisen. Maar 
het doel is en blijft: minder verkeer (vooral vrachtverkeer) door de dorpskernen. 

AZC 

Van de gemeente Apeldoorn ontvingen we, zowel telefonisch als per brief, informatie over 
ontwikkelingen over de Kleiberg (voormalige politieacademie) die verband houden met de 
mogelijke vestiging van een AZC (nevenvestiging). Door het college van B&W is, zoals eerder 
in Nieuwsbrieven werd gemeld, na consultatie van een groot aantal betrokken partijen en de 
gemeenteraad besloten dat: 

- GGNet wordt een hoofdvestiging voor 400 plaatsen met groei naar 600 opvangplaatsen 
- mede afhankelijk van het tempo waarin de GGNet-locatie kan worden gerealiseerd is 

ook de realisatie van een nevenvestiging van maximaal 250 aan de orde. Het complex 
de Kleiberg geldt hierbij als eerste optie; Het Immendaal in Beekbergen als tweede. 

Zo was het voorstel van B&W. 
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Zeer recent heeft de gemeente vernomen dat de eigenaar van het Kleibergcomplex in gesprek 
is met een koper voor het complex, niet zijnde COA (Centrale Opvang Asielzoekers). 
Deze ontwikkeling, zo laat de gemeente weten, kan van invloed zijn op de realisatie van een 
nevenvestiging van een AZC op de Kleiberg. Nadrukkelijk wordt in de brief van de gemeente 
gesteld dat het haalbaarheidsonderzoek door COA voor de Kleiberg vooralsnog gewoon 
doorgaat.  
In de Stentor van 19 november 2015 is een gedeelte uit het interview opgenomen dat die krant 
met Joop van der Meer (voorzitter van de vereniging dorpsraad Beekbergen-Lieren) heeft 
gehad. Daarin staat onder andere: “Als de Kleiberg als nevenvestiging wegvalt, schuift Het 
Immendaal waarschijnlijk een plekje op. GGNet start met 400opvangplaatsen, met doorgroei 
naar 600 en wellicht is 800 wel een mogelijkheid. Dan zou een nevenvestiging in Beekbergen 
wellicht niet nodig zijn. Het standpunt van de dorpsraad is niet veranderd. Beekbergen telt  
4200 inwoners waarvan er nu al ongeveer 1000zorgvragend zijn. Als de verhouding nog meer 
richting één op drie gaat doordat er asielzoekers bijkomen, dan is dat eigenlijk te veel.  
De spankracht van een dorp houdt een keer op.” 
Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 

In en om de dorpen 

Nieuw laken en “stootranden” 

Op donderdag 19 november 2015 is een begin gemaakt met het aanbrengen van een 
nieuwlaken en nieuwe “stootranden” op het biljart in de Hoge Weye. Het oude laken was tot op 
de draad versleten en de veerkracht uit de randen was volledig verdwenen. De biljarters, de 
Stamtafel en de inhoud van diverse potjes en wat sponsorgelden hebben het mogelijk gemaakt 
om laken en randen te vervangen. De groep biljarters verheugt zich op het spelen op een 
rimpelloos laken en een gerenoveerd biljart en mocht u mee willen doen. Kom gerust op 
dinsdagochtend om 10.00 uur naar de Hoge Weye. 
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Sinterklaas-Pepernoten-Express- zaterdag 21 november 2015 

 
 

Gemeentenieuws 

Omgevingsvergunningen 

Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot 
omgevingsvergunningen over de periode 5 tot en met 11 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. 
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Locatie Omschrijving Code 

Arnhemseweg 523 Kappen van een zilverspar (7 november) 1 

Dorpstraat 91 Oprichten van een woning met bijgebouw (11 nov.) 2 

Kanaal Zuid 234 Kappen kastanjeboom (11 november) 1 

Ruitersmolenweg  Kappen van 6 bomen (6 november) 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. 
 
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 ’s avonds niet geopend. 

Ontwerpbeschikking stellen van maatwerkvoorschriften voor meldingsplichtige 
bedrijven 

Burgemeester en wedhouders zijn van plan om op grond van 8.42 van de Wet milieubeheer 
maatwerkvoorschriften te stellen voor melding plichtig bedrijf: 
Bedrijf:  De Villa bv 
Adres:  Arnhemseweg 603, Beekbergen 
Soort bedrijf: Seksinrichting 
Onderwerp: Maatwerkvoorschriften 
Soort:  Maatwerk voor het lozen van vethoudend afvalwater zonder vetafscheider 
 
Zienswijzen 

Over de ontwerpbeschikking kan van 19 november tot en met 31 december 2015 schriftelijk of 
mondeling een zienswijze worden ingediend. Schriftelijke zienswijzen te richten aan 
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn, t.a.v. Omgevingsdienst Veluwe IJssel, Postbus 
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9033, 7300 ES Apeldoorn. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan contact 
worden opgenomen met Omgevingsdienst Veluwe IJssel, telefoon 055 5801705. 
U kunt alleen beroep tegen de eindbeschikking indien u belanghebbende bent en tijdig 
schriftelijk of mondeling bedenkingen heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking of kunt 
aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.  

Aangevraagde evenementenvergunning 

De burgemeester maakt bekend dat de onderstaande aanvraag voor het houden van een groot 
evenement is ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen. 
Indien de vergunning wordt verleend zal daarvan melding worden gedaan. 
 

Omschrijving Datum Locatie 

Samengestelde menwedstrijden 28 t/m/ 31 juli 2016 Bruggelerweg 4, Beekbergen 

 
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 bezwaar bij de burgemeester 
indienen. 

Raadsvergadering donderdag 26 november 2015, aanvang 14.30 uur 

 Raadzaal 

14.30 uur  1. Vaststelling raadsagenda 

 2. Vragenuurtje 

 3. Actualiteitsvragen 

 4.a Aanpassing verordening en tarieventabel begraafplaatsrechten 2015 

    4.b Vaststelling bestemmingsplan Molenstraat / Sophiaplein 

 4.c Krediet t.b.v. duurzaam wagenpark gemeente Apeldoorn 

 4.d Controleprotocol 2015(Accountant)  

 4.e 1e wijziging gemeenschappelijke regeling Felua-groep 

 4.f Beantwoording inzake drie windturbines Beekbergsebroek 

 5. Vaststelling bestemmingsplan Musicalstraat en omgeving 

 6. Evenementenbeleid 

 7. Citymarketingvisie en uitvoeringsprogramma 

 8. Zienswijzen concept begroting 2016 Leerplein 055 

 9. Kadernota onderwijshuisvesting2016 – 2019 

 10. Bevestiging door gemeente van vangnetuitkering 

 11. Begrotingswijzigingen  

Schorsing 

 12. Vaststelling MPB 2016 – 2019 

17.45 uur Schorsing 

19.00 uur Vervolg behandeling vaststelling MPB 2016 – 2019 

24.00 uur Sluiting met drankje in de Burgerzaal 

MPB = Meerjaren Programma Begroting 
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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. 

 
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 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 23 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 24 november 
10.00 tot 12.00 uur Groenactiviteit buiten  
14.30 tot 16.00 uur Meer bewegen voor ouderen 
 
Woensdag 25 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 26november 
10.00 tot 11.30 uur Creatief 
14.30 tot 16.00 uur Soos 
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Vrijdag 27 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 
 
Zaterdag 28 november 
14.30 tot 16.00 uur Weet je nog van toen 
18.45 tot 19.45 uur Koffie-inloop 
 
Zondag 29 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 
 
 


