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Nieuwsbrief 30 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 (Dorpstraat 34, 
Beekbergen)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 daarvan geplaatst U kunt deze documenten raadplegen door op de onder-
staande link te klikken: www.dorpsraadbeekbergen.nl/documenten.html 
U kunt zich dan voorbereiden op deze informatiebijeenkomst en eventuele vragen voor-
bereiden. 
Wij ontvangen u graag en zorgen voor koffie, thee en een hapje en drankje. 
 
Bestuur vereniging dorpsraad Beekbergen – Lieren 
 

Najaarsoverleg 

Op woensdag 25 november 2015 heeft het jaarlijkse Najaarsoverleg plaatsgevonden. Dat is een 
overleg waarin het (dagelijks) bestuur van de dorpsraad in gesprek gaat met vertegenwoordi-
gers van de gemeente Apeldoorn (stadsdeelmanager voor de dorpen en buitengebied; 
verantwoordelijke voor bovenwijks beheer; wijkbeheerder dorpen en buitengebied), politie 
(dorpsagent) en Thor (team toezicht en handhaving in openbare ruimte). Aan de orde kwamen 
onderwerpen die te relateren zijn aan veiligheid in de leefomgeving: 

- verkeerssituaties die naar de beleving van bewoners gevaarlijk zijn 
- criminaliteit, inbraak en diefstal 
- buurtpreventie en WhatsApp 
- overlast door drankgebruik en drugsgebruik 
- onderhoud van wegen en groenvoorziening 

Natuurlijk overlegt het bestuur gedurende het jaar met de genoemde diensten, maar dat is dan 
met die diensten afzonderlijk. Het is de kracht van het najaarsoverleg dat het een overleg is 
waar de gezamenlijkheid kan worden overzien.  

In gesprek met deA 

Op dinsdag 24 november 2015 heeft een aantal bestuursleden van de dorpsraad een gesprek 
gehad met bestuur van deA (duurzame energie Apeldoorn). Onderwerp van dit overleg (dat op 
verzoek van deA plaatsvond) was de stand van zaken van de ontwikkeling in het gebied 
Beekbergsebroek. Op 2 oktober 2014 (dus ruim een jaar geleden) heeft de dorpsraad (nadat 
daarover overleg had plaatsgevonden met de vereniging Klarenbeeks Belang)gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid om bij de gemeente Apeldoorn een zienswijze in te dienen naar aanleiding 
van het door de gemeente geformuleerde voornemen voor inrichting van Beekbergsebroek. Wat 
was de voorkeur van de gemeente? Het college van B&W had de voorkeur uitgesproken voor 
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een ontwikkeling met duurzame energieopwekking, natuur en recreatie. Daar passen, zo 
hebben wij toen in de zienswijze aangegeven, geen windmolens met een mastlengte van  
ca. 100 meter en een wieklengte van ca. 45 meter in. Los van de verstoring die dit geeft in het 
landschap, moet ook rekening worden gehouden met overlast door slagschaduw en geluids-
hinder (zoevend geluid). In een eerder gesprek met deA werd deze zienswijze ook reeds naar 
voren gebracht en in het afgelopen jaar is daar geen verandering in gekomen. Ook kan men 
wijdmolens nog nauwelijks rangschikken onder het begrip innovatief. Een van de uitgangs-
punten voor de inrichting van het gebied Beekbergsebroek. 
Laat het helder zijn, de dorpsraad is een voorstander van het ontwikkelen van methoden van 
energieopwekking die geen gebruik maken van fossiele brandstof en die het milieu ontzien. Het 
plaatsen van zonnecollectoren in de ruimte binnen de verkeerslussen bij het knooppunt 
Beekbergen (A1 en A50) is wat ons betreft een meer voor de handliggende oplossing. 
De gemeente heeft indertijd geen aanleiding gevonden de zienswijze van de dorpsraad te 
honoreren. Wij zullen contact opnemen met de vereniging Klarenbeeks Belang. 
Beekbergsebroek ligt op hun “grondgebied”. Daarmee doen we recht aan de ongeschreven wet 
dat dorpsraden geen uitspraken doen over zaken/activiteiten die vallen onder het regime van 
een andere dorpsraad of belangenvereniging zonder eerst met hen in overleg te treden. 

Opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’ers)  

Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij een brief waarin onderstaande werd meegedeeld: 
- op dit moment zijn er ongeveer 2500 AMV’ers in Nederland 
- AMV’ers zijn jongeren tussen de 14 en 18 jaar oud 
- aan Apeldoorn is door de rijksoverheid medewerking gevraagd om ca. 100 AMV’ers te 

huisvesten in combinatie met professionele begeleiding 
- deze te huisvesten AMV’ers tellen mee in de door de rijksoverheid vastgestelde quota 

voor te huisvesten asielzoekers in 2016 (360 statushouders).De te huisvesten jongeren 
zijn statushouder 

- er wordt uitgegaan van kleinschalige opvang 
- het kan gaan om de structuur van een “moederhuis”(ca. 12 jongeren) met een aantal 

satellietwoningen)maximaal 4 jongeren) op een redelijke afstand van het “moederhuis”  
- Nidos, de landelijke voogdij-instelling voor AMV’ers, heeft zorginstellingen uit het hele 

land gecontracteerd om deze jongeren te begeleiden 
- de AMV’ers zullen, na een internationale schakelklas, naar het reguliere voortgezet 

onderwijs gaan 
- doordat de AMV’ers meetellen als te huisvesten statushouders, verlicht dit de toe-

nemende druk op sociale huurwoningen in Apeldoorn. De gemeente Apeldoorn is in 
overleg met de woningcorporaties om op korte termijn te zorgen voor meer sociale huur-
woningen 

- het rijk betaalt de begeleiding, huisvesting en scholing van de AMV’ers 
 
Op dit moment heeft de dorpsraad (nog) geen inzicht of er AMV’ers in Beekbergen-Lieren zullen 
worden gehuisvest. 

Uitbreiding A1; gedeelte tussen Apeldoorn en Azelo 

Op donderdag 26 november 2015 hebben Onno Muntinga en Pieter de Mos namens de dorps-
raad deelgenomen aan de door Royal HaskoningDHV georganiseerde bijeenkomst “Plan-
uitwerking voor de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo. De bijeenkomst werd 
gehouden op het kantoor van Royal HaskoningDHV in Zwolle. Dit bureau heeft van 
Rijkswaterstaat de opdracht gekregen de planuitwerking te realiseren. Doel van de bijeenkomst 
was: het ophalen van wensen, gedachten en eventueel kritische kanttekeningen bij belang-
hebbenden en deze wegen op effectiviteit en zo te komen tot een zo optimaal mogelijk tracé.  
Van de uitgenodigde dorps- en wijkraden waren alleen Klarenbeeks Belang en dorpsraad 
Beekbergen-Lieren aanwezig. Voor de gemeente Apeldoorn was Jeannette Kuipers aanwezig. 
Aangegeven werd dat eerder door de dorpsraad gedane voorstellen voor variantenin dit deel 
van het traject van de A1 zijn getoetst aan de geformuleerde toetsingscriteria, maar door 
Rijkswaterstaat niet inpasbaar werden bevonden. Welke die toetsingscriteria (in willekeurige 
volgorde) waren en nog steeds zijn?  
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- wat is het effectop de door de omgeving waargenomen geluidswaarden 
- wat zijn de kosten van het voorstel tot aanpassing en is dat verantwoord in het kader 

van het project en het beoogde effect 
- welke invloed heeft het op de natuur 
- welke invloed heeft het op de luchtkwaliteit 
- draagt het bij aan het aspect veiligheid en in welke mate  
- welke consequenties heeft het voor het tot nu toe gekozen ontwerp 
- de factor tijd (looptijd van het project) 

De medewerkers van Royal HaskoningDHV hebben, gebruikmakend van moderne presentatie 
technieken en materialen, alle tijdens de open discussie gemaakte opmerkingen en “wilde 
bespiegelingen” verzameld en gaan die uitwerken en laten daar vervolgens de toetsingscriteria 
op los. Aandacht gevraagd om de mogelijkheid te onderzoeken of in de “lussen” bij knooppunt 
Beekbergen (A1 – A50) zonnepanelen kunnen worden geplaatst waardoor windmolens in het 
gebied Beekbergsebroek niet nodig zijn om een bepaalde hoeveelheid schone energie op te 
wekken voor activiteiten in het gebied Beekbergsebroek. Ook de geluidsschermen zouden 
kunnen worden gebruikt als constructie voor zonnepanelen. Door Klarenbeeks Belang wordt 
toegelicht dat een aantal onderdoorgangen een absolute noodzakelijkheid blijft voor “agrarisch 
verkeer”. Royal HaskoningDHV heeft aangegeven dat zij met de ontvangen informatie aan de 
slag gaat en zo mogelijk zal inpassen in het op dit moment voorliggende basisontwerp.  
Een volgende bijeenkomst zal zo mogelijk in Klarenbeek worden gehouden.  

In en om de dorpen 

Informatiebijeenkomst woningbouw Kerkeveld 

Voor een braakliggend terrein in de lintbebouwing van het Kerkeveld, tussen de huisnummers 6 
en 10, is door Presolid Home BV een plan ontwikkeld voor de bouw van twee woningen. 
Presolid Home BV richt zich met name op houtskeletbouw. Verder is bij deze woningen aan-
dacht besteed aan de inrichting. Ze zijn gebaseerd op het principe “levensloop bestendig”.  
Dat betekent dat er op de begane grond de mogelijkheid is voor een slaap- en badkamer.  
Op woensdag 2 december 2015 is er van 19.30 tot 21.30 uur in zaal 4 van de Hoge Weye 
(ingang Dorpstraat) een door Presolid Home BV georganiseerde informatiebijeenkomst waar u 
volledig zult worden geïnformeerd over dit plan. 
Op de website www.presolidhome.nl treft u meer informatie aan. 

Hoe zo, schoonste winkelcentrum van Apeldoorn? 

Dat is toch Beekbergen onwaardig. Gelukkig heeft een melding naar de “buitenlijn” gezorgd dat 
het afval snel werd opgehaald. 
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Gratis VSM-treinrit Beekbergen-Eerbeek-Beekbergen, zaterdag 28 november 

 

 

Winterstop 

De Schuur, u weet wel de plek in Lieren waar veel spullen een nieuw leven tegemoet gaan, sluit 
op zaterdag 12 december 2015 om 15.00 uur haar deuren en die gaan op donderdag 4 februari 
2016 om 13.00 uur weer open. In een volgende Nieuwsbrief zal dat nogmaals worden vermeld.  

Gemeentenieuws 

Omgevingsvergunningen 

Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot 
omgevingsvergunningen over de periode 12 tot en met 18 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 

Engelanderweg 26 Kappen van een Amerikaanse eik (13 november) 1 

Molenberg 16 Veranderen van een woning (18 november) 2 

Tullekensmolenweg 12 A Kappen van een berk (12 november) 2 

Tullekensmolenweg 80 Exploiteren theehuisje en reclamebord 18 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. 
 
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 & 
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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 
 

Agenda Politieke Markt Apeldoorn (PMA) donderdag 3 december 2015 

Tijd Omschrijving 

 Raadzaal; stadhuis, Marktplein 1 

19.00 uur Presentatie verdeelmodel VNOG 

20.00 uur Camerabeveiliging in Apeldoorn 

21.00 uur Pauze 

21.15 uur 5e wijziging APV 2014 

22.15 uur Sluiting 

 De Rode Leeuw; stadhuis, Marktplein 1  

19.00 uur Aanwijzing lokale publieke omroep 

20.00 uur Quickscan Serious Request 2017  

21.00 uur Pauze 

21.15 uur Advies open data 

22.15 uur Sluiting 

  

 Dorpshuis De Brink, Hoofdweg 5, Loenen 

19.00 uur Stand van zaken rondweg N786 Dieren – Apeldoorn * 

21.00 uur Sluiting 

 
* Toelichting bij de bijeenkomst in dorpshuis De Brink te Loenen 
 Op 16 juli 2015 heeft het college (B&W) de gemeenteraad per brief geïnformeerd over de verkeersstudie N786. 

De N786 is de verbinding tussen Dieren en Apeldoorn en deze weg zorgt al jaren voor problemen op het gebied 
van verkeersveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en natuur. Met de verkeersstudie wordt gezocht naar 
oplossingsrichtingen. 

 Het presidium (bestaat uit burgemeester, fractievoorzitters en raadsgriffier) heeft daarom besloten de 
verkeersstudie N786 te agenderen tijdens deze PMA, zodat de wethouder (de heer J.G. Kruithof) de raad kan 
informeren over de stappen die zijn gezet, de actuele stand van zaken en de stappen die nog gezet gaan worden. 

 Belanghebbenden kunnen tijdens deze PMA gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken. 
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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 30 november 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
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 1 december 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 12.00 uur Groenactiviteit buiten  
14.30 tot 16.00 uur Meer bewegen voor ouderen 
19.30 tot 20.30 uur Bingo 
 

Woensdag 2 december 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
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 3 december 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 11.30 uur Creatief 
14.30 tot 16.00 uur Soos 
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Vrijdag 4 december 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
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 
 

Zaterdag 5 december 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
14.30 tot 16.00 uur Weet je nog van toen 
 

Zondag 6 december 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
14.30 tot 17.00 uur Gezellig samenzijn 
 
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 
 
 


