Nieuwsbrief 7 december 2015
Van de bestuurstafel
Even rust !
Op maandag 21 december 2015 verschijnt de laatste Nieuwsbrief van 2015.
Op maandag 11 januari 2016 hopen wij u weer te informeren over feiten die relevant zijn
voor Beekbergen en Lieren.

Bijeenkomst Nota van Uitgangspunten
Bestemmingsplan & Beeldkwaliteitsplan Buitengebied Beekbergen en Loenen
Op dinsdag 1 december 2015 was er in de Hoge Weye een bijeenkomst over de bovengenoemde Nota van Uitgangspunten. Anders dan gedacht en verwacht volgde er na een kort
woord van welkom door Joop van der Meer (voorzitter van de Vereniging Dorpsraad
Beekbergen-Lieren) geen presentatie door de projectleiders van de gemeente Apeldoorn. Maar
werd de aanwezigen (er waren er ca. 50) direct de gelegenheid geboden om vragen te stellen.
Dat zorgde voor enige consternatie en ook het feit dat de gemeente geen verslag van de
bijeenkomst zal verzorgen, viel niet bij iedereen in goede aarde. De terechte vraag was: “wat
wordt er dan met mijn opmerkingen en bedenkingen gedaan?” Als compromis werd door de
voorzitter van de dorpsraad aangeboden dat de secretaris van de dorpsraad zoveel mogelijk de
vragen van de aanwezigen en de antwoorden van de gemeente zal samenvatten en dat die
informatie zal worden gedeeld met de projectleiders en zal worden geplaatst op de website van
de dorpsraad.
Hier wordt voor dit moment volstaan om enkele aandachtspunten te benoemen. Allereerst de
aanleiding voor een nieuw bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. De nota zegt daarover:
Een goede ruimtelijke ordening is een van de fundamenten bij het in stand houden van een
leefbare samenleving. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zijn de instrumenten om
op gebiedsniveau dit te realiseren.
Een bestemmingsplan geldt voor maximaal 10 jaar. Het bestemmingsplan voor genoemd
gebied. Er geldt nu het bestemmingsplan Stuwwalrand Parkzone Zuid (SPZ) vastgesteld op
26 april 2001 en na enkele partiële herzieningen geheel onherroepelijk geworden in 2007.
De Nota van Uitgangspunten ligt tot 16 december 2015 op het stadhuis ter visie voor inspraak
en is ook op de website van de gemeente Apeldoorn te raadplegen. Reacties kunnen tot
genoemde datum worden ingediend. Het tijdschema voor de volgende stappen in het proces
zijn:
- januari 2016; Nota van Uitgangspunten consultatie in Politieke Markt Apeldoorn
- februari 2016; vaststelling Nota van Uitgangspunten door college van B&W
- april 2016; bespreking concept ontwerpbestemmingsplan in klankbordgroep
- mei 2016; ontwerpbestemmingsplan ter visie voor zienswijzen
- september 2016; bespreking vast te stellen plan in Politieke Markt Apeldoorn
- oktober 2016; vaststelling door gemeenteraad
In de Nieuwsbrief zal melding worden gedaan wanneer er ontwikkelingen zijn.
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N786 (Apeldoorn – Dieren)
Op donderdagavond 3 december 2015 werd een deel van de Politieke Markt Apeldoorn (PMA)
gehouden in dorpshuis “De Brink” in Loenen. Reden: op de agenda stond “Stand van zaken
rondweg N786”. Ongeveer 100 belangstellenden (veel inwoners uit Loenen) waren naar deze
PMA gekomen om in te spreken, te luisteren naar de standpunten van de fracties in de
gemeenteraad en naar de antwoorden van de portefeuillehouder wethouder Kruithof. Namens
de overleggroep N786 werd ingesproken door Onno Muntinga. Deze breed samengestelde
groep heeft gedurende een reeks van jaren voorstellen gedaan om de verkeersstromen zo te
reguleren dat de kernen van met name Loenen en Laag Soeren minder (vracht)verkeer te
verwerken kregen. Wie nemen deel aan de overleggroep? Dat zijn de dorpen Beekbergen,
Lieren, Oosterhuizen, Klarenbeek, Loenen, Eerbeek (zuid en Hall) en Laag Soeren. Deze
dorpen hebben in 2010 het rapport “Verkeerscorridor Apeldoorn – Dieren” uitgebracht en
aangeboden aan de toenmalige verantwoordelijk gedeputeerde van de provincie Gelderland.
Bovengenoemde dorpen hebben, samen met de gemeenten Apeldoorn, Brummen en Reden,
VNO-NCW Stedendriehoek, Transport en Logistiek Nederland, Eigen Vervoer Ondernemingen,
de industriekern Eerbeek-Loenen de Gelderse Milieu en Natuurfederatie en de Kamer van
Koophandel er voor gezorgd dat de provincie Gelderland deze overleggroep heeft erkend als
gesprekspartner. Inspreken tijdens de commissievergaderingen van de provincie heeft er mede
voor gezorgd dat de N786 ook bij de provincie Gelderland actueel bleef.
De nu breed gedragen variant wordt ervaren als de hoogst haalbare oplossing en doet recht
aan de noodzaak om de dorpskernen van Loenen en Laag Soeren te ontlasten. Dat het echt
noodzakelijk is om nu maatregelen te nemen werd maar al te duidelijk uit een korte inleidende
presentatie door de voorzitter van de dorpsraad Loenen (Reinder Groenhof) en de projectleider
van de gemeente Apeldoorn (mevr. Jeanette Kuipers). Dat er ook mensen zijn die tegenstander
zijn van de gekozen variant bleek uit een aantal insprekers die daar blijk van gaven. Zich teleurgesteld voelden omdat -naar hun mening- hun belangen niet werden gedeeld door de opstellers
van het eerder genoemde rapport en de uiteindelijk gekozen variant. Dat er gevaarlijke
verkeerssituaties kunnen (zullen) gaan ontstaan. Alle raadsfracties, minus die van de Partij voor
de Dieren, stemden in met het voorstel van het college “een lobby richting provincie te starten
om samen met de regionale partners een verkenning uit te voeren naar de haalbaarheid van de
verbeterde kanaalroute als voorkeursvariant”.
De dorpsraad Loenen realiseert zich maar al te goed dat het dus nog wel enige tijd zal duren
voordat de aanpassing is gerealiseerd, maar houdt moed. Dat zij al 40 jaar bezig zijn om de
verkeersstroom uit het dorp te weren werd onderstreept door het aanbieden van een (groot
formaat) taart die de aanwezigen zich na afloop goed lieten smaken.
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In en om de dorpen
Sinterklaasfeest OBS Beekbergen en OOK

Dat willen we (dorpsbewoners) toch niet?
Recent is door, uiteraard onbekenden,
de muur van de politiepost beklad met
graffiti.
Vandalisme en overlast nemen -ook in
Beekbergen- de laatste tijd toe.
Tijd voor camerabewaking?.Het
onderwerp stond op de agenda voor
de Politieke Markt Apeldoorn, maar is
verplaatst naar een vergadering in
januari 2016.

Informatiebijeenkomst woningbouw Kerkeveld
Ongeveer 20 personen waren op woensdag 2 december 2015 naar de Hoge Weye gekomen
om door de gemeente, projectontwikkelaar, bouwonderneming en makelaar te worden
geïnformeerd over het voornemen om op het Kerkeveld een tweetal woningen te bouwen. Veel
vragen van omwonenden (die per brief voor deze bijeenkomst waren uitgenodigd) gingen over
“zichtlijnen, verstoringen van het uitzicht over de enk en de vraag waarom op die plek twee
woningen bouwen”.
Toegelicht werd dat het een “voorinformatie” is. Dat betekent dat bij de getoonde schetsen wel
rekening is gehouden met toegestane goot- en nokhoogte maar dat indeling nog vrij is.
Het plan is nog niet goedgekeurd door de wethouder en de bestemmingsplanprocedure zal na
die goedkeuring starten (begin 2016). Het gaat om woningen in het duurdere segment van de
woningbouw, basis is houtskeletbouw en de perceelgrootte is ca. 1000 m².
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Gemeentenieuws
Gemeentelijke bekendmakingen digitaal
Met ingang van 1 januari 2016 vervallen de gemeente pagina’s in het Apeldoorns Stadsblad.
De gemeentelijke bekendmakingen en vergaderingen zijn vanaf 1 januari 2016 te raadplegen
op de gemeentelijke website www.officielebekendmakingen.nl.

Agenda voor de Politieke Markt Apeldoorn van donderdag 10 december 2015
in het stadhuis, Markt 1 Apeldoorn
Raadzaal
19.00 uur

Het delen van vier scenario’s Apeldoorn West

20.00 uur

Vaststelling bestemmingsplan natuurtransferium Veluwe

21.00 uur

Sluiting
Het Rode Hert

19.00 uur

Evaluatie project beschermingsbewind

20.00 uur

Kaderstelling integrale schuldhulpverlening

21.00 uur

Sluiting
De Rode Leeuw

19.00 uur

Transformatie en inkoop jeugdhulp

21.00 uur

Pauze

21.15 uur

In gesprek met de raad Bomen in Apeldoorn

22.15 uur

Sluiting

Omgevingsvergunningen
Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot
omgevingsvergunningen over de periode19 tot en met 25 december 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 van vier dennenbomen (25 november)

Code
2

Verklaring code
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 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).
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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

N.B. Het WMO loket is ’s avonds niet geopend.

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

Datum evenement

Locatie

Samengestelde menwedstrijden
(Paardenspektakel)

28 t/m 31 juli 2016

Bruggelerweg 4, Beekbergen
(Riant)

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 bezwaarschrift bij de
burgemeester indienen.

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 donderdagmiddag kunt 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 de bijeenkomsten van ’t Proathuus, neem
contact op met de vrijwilligers (055-5062608) en er wordt geprobeerd vervoer te
regelen
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Ontmoetingsplek De Vier Dorpen (Loenenseweg 39)
Maandag 7 december
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 8 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
Woensdag 9 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
17.00 tot 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel
Donderdag 10 december
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom
10.00 tot 11.30 uur Creatief
14.30 tot 16.00 uur Soos
Vrijdag 11 december
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom
10.00 tot 11.30 uur Bakken
10.00 tot 11.30 uur Mannenochtend
10.00 tot 11.30 uur Hobbyochtend
13.30 tot 16.00 uur Ontmoeting en ondersteuning
14.30 tot 16.00 uur Jeu de boules
Zaterdag 12 december
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom
14.30 tot 16.00 uur Weet je nog van toen
Zondag 13 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).
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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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