Nieuwsbrief 14 december 2015
Van de bestuurstafel

Nieuwjaarsbijeenkomst
Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren nodigt u van harte uit voor de
Nieuwjaarsbijeenkomst die wordt gehouden op

dinsdag 12 januari 2016 in Het Hoogepad (Papenberg 5, Beekbergen)
Aanvang: 20.00 uur
Joop van der Meer (voorzitter van de dorpsraad) zal terugblikken
op 2015 en vooruitkijken naar 2016
Voor een drankje en een hapje wordt gezorgd en er is voldoende
gelegenheid om elkaar een voorspoedig 2016 te wensen.

Wij lazen het bericht dat Willem Jan (Pim) Mulder op 8 december 2015 is overleden.
Wij herinneren ons Pim als een gedreven man die er aan hechtte om de taak en de functie
van de dorpsraad uit te dragen. Met die instelling was hij enkele jaren lid van de Commissie
Goede Diensten van de dorpsraad. Ook de PR had zijn warme belangstelling.
Wij wensen de familie Mulder sterkte bij het dragen van dit verlies.
Bestuur Vereniging dorpsraadBeekbergen-Lieren

Ontwerp bestemmingsplan De Hoeven (naast huisnummer 5)
Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij een exemplaar van bovengenoemd ontwerpbestemmingsplan. Van 10 december 2015 tot en met 20 januari 2016 ligt dit ontwerpbestemmingsplan in het Stadhuis (Markt 1, Apeldoorn) ter inzage. Voor openingstijden wordt
verwezen naar de vermelding elders in deze Nieuwsbrief.
Waarom een nieuw bestemmingsplan voor dit plangebied?
In genoemd ontwerp bestemmingsplan wordt een overzicht gegeven van:
- de beleidskaders (zoals omgevingsvisie en -verordening van de provincie Gelderland;
de structuurvisie Beekbergen en woningbouwprogrammering)
- de bestaande situatie van het plangebied en de omgeving (zoals historie; ruimtelijke en
functionele structuur en verkeer en vervoer)
- de nieuwe situatie van het plangebied
- de uitvoerbaarheid (zoals milieuaspecten;waterhuishouding; natuurwaarden en
archeologie)
- de juridische aspecten
- deinspraak en gevoerd overleg
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Wilt u meer weten over dit ontwerp-bestemmingsplan? Kom dan even naar kantoor dorpsraad,
(Dorpstraat 34). Wij zijn er op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur (gesloten van 23 december
2015 tot4 januari 2016).
Het ontwerp-bestemmingsplan is ook te raadplegen op www.apeldoorn.nl/inzage.
Tijdens de periode waarin het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een
zienswijze indienen. Dat kan op de volgende manieren:
- Schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES
Apeldoorn, onder vermelding van “zienswijze ontwerp-bestemmingsplan De Hoeven
naast 5 te Beekbergen”.De zienswijzebrief moet door u zijn ondertekend en ten minste
uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk uw telefoonnummer bevatten
- Mondeling: maak een afspraak met mevr. J. Tol (055-5802357)
- Digitaal: vul het formulier in op de website van de gemeente Apeldoorn
www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan (inloggen met DigiD)

Herijking uitgiftebeleid openbaar groen
Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij, evenals de andere dorps- en wijkraden, voor
commentaar het concept van bovengenoemd document.
In het document staan:
- regels en afspraken voor de wijze waarop onjuist gebruik van stukjes groen
(snippergroen) kan worden beëindigd
- voorwaarden voor de uitgifte en verkoop van nieuwe gemeentelijk stukjes groen
- de nieuwe tarieven voor de huur van gemeentelijke stukjes groen
Doel van de herijking is:
- het gemeentelijke uitgiftebeleid te herijken en de burger meer tegemoet te komen door
de uitgiftemogelijkheden van gemeentegrond te verruimen
- de verkooptarieven te verhogen tot marktconforme tarieven en te stoppen met verhuur
van perceeltjes
- de oneigenlijke ingebruikname zoveel mogelijk te legaliseren door verkoop
- het moeten terugvorderen en handhaven van in gebruik genomen grond tot een
minimum te beperken
In de nota komen onderstaande onderwerpen aan de orde:
- een kort overzicht van het huidige beleid van de gemeente en de ambities
- de voorwaarden waaraan de uitgifte van een stuk/strook gemeentegrond wordt getoetst
en de te hanteren tarieven
- het huidige verkoopproces en de afwikkeling daarvan
- het handhavingsproces bij oneigenlijk gebruik van gemeentegrond
- een schematische weergave van de procedure bij een aanvraag tot verkrijging van
gemeentegrond
Nadrukkelijk wordt in de nota aangegeven dat slechts groenstroken voor verkoop in aanmerking
komen die direct grenzen aan de woning van de aanvrager en het een koopwoning betreft.
Er zijn in de nota strikte regels vastgelegd voor het gebruik van de verkregen strook gemeentegrond.
De nota “Herijking uitgiftebeleid openbaar groen” kan tijdens kantooruren (op werkdagen van
09.00 tot 12.00 uur) op het kantoor van de dorpsraad (Dorpstraat 34) tot uiterlijk 6 januari 2016
worden ingezien.
N.B. Van 23 december 2015 tot 4 januari 2016 is het kantoor gesloten.

Vergadering Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK)
Op 10 december 2015 werd, in het stadhuis, door de CRK, de Nota van Uitgangspunten van
Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan Buitengebied Beekbergen en Loenen besproken
De CRK is een onafhankelijke commissie waarin zowel (stedenbouwkundigen als landschapsarchitecten en burgers zitting hebben. Namens de gemeente Apeldoorn waren de heren Michel
van Unen, Maarten Voortman en Teus van Essen aanwezig om de vragen van de CRK te
beantwoorden. De vergaderingen van de CRKworden in het Apeldoorns Stadsblad aangekondigd en zijn openbaar.Jan Schut (betrokken burger) en Pieter de Mos (namens de dorpsraad) waren de enigen die van die mogelijkheid gebruik hadden gemaakt.
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Het was Michel van Unen die aan de leden van de CRK een korte toelichting gaf op de Nota
van Uitgangspunten. De reikwijdte van de nota, de procesgangtot nu toeen de nog te nemen
stappen om het uiteindelijke bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan te realiseren.
Desgevraagd werd aan de leden van de CRK meegedeeld dat de kernen van de dorpen buiten
het kader van de voorliggende nota vallen. Naar aanleiding van een vraag van een van de
leden van de CRK werd door de projectleiders van de gemeente geantwoord dat “handhaven”
een onderwerp is waaraan in de toekomst meer dan tot nu toe werd gedaan- veel aandacht
moet worden en zal worden besteed.om (verdere) verrommeling van het buitengebied te
voorkomen. Ook bouwvolume, bouwvlak en weideafrastering komen aan de orde. Met
betrekking tot bouwvolume wordt verwezen naar de gegevens en voorwaarden die in de nota
zijn opgenomen. Speciale aandacht wordt door de CRK gevraagd voor aan recreatiewoningen
te stellen eisen.
De heer Schut heeft van de door de voorzitter van de CRK geboden gelegenheid om een vraag
te stellen gebruik gemaakt door aandacht te vragen voor de in de nota genoemde mogelijkheid
om schuilstallen op de enk te plaatsen. Dit lijkt in tegenspraak te zijn met het uitgangspunt de
enken “schoon” te houden. Door de gemeente werd aangegeven dat voor het eventueel toestaan van schuilstallen op de enken zeer strikte regels zullen worden gehanteerd en hoofddoel
zal zijn “de enken als enk te behouden”.
De CRK zal aan de gemeente Apeldoorn haar bevindingen, aanbevelingen, rapporteren.
Na afloop van de vergadering nog een kort gesprek gehad met Michel van Unen. Daarbij onder
andere de klankbordgroep ter sprake gebracht. Genoemd dat het door een vaste kern van de
klankbordgroep als storend en vertragend werd ervaren dat in opvolgende bijeenkomsten van
de klankbordgroep steeds nieuwe deelnemers “instapten”. Was ook voor de gemeente een
leerproces en voorkeur/voorstel is om bij nieuwe projecten te gaan werken met een vaste
samenstelling van een klankbordgroep.

In en om de dorpen
“De Beekvallei”, nieuwe 3D tekeningen
In de afgelopen week zijn er op de website van BWiBL (Betaalbaar Wonen in Beekbergen en
Lieren) weer enkele nieuwe 3D foto’ s geplaatst van het bouwproject De Beekvallei. Het is een
weergave van het stedenbouwkundigplan, zoals dat op het stadhuis met de verantwoordelijke
dienst is besproken en daar positief werd ontvangen. Centraal in het plan staan de woningen
die BWiBL voor vanaf 150.000 euro wil realiseren. BWiBL heeft laten weten dat inmiddels
12 leden van BWiBL hebben getekend voor deelname en dat de 13e gegadigde binnenkort
wordt verwacht. Het ledental van BWiBL is op dit moment 24 leden. De dorpsraad juicht deze
ontwikkelingen toe. In feite is BWiBL begin 2015 opnieuw begonnen met ontwikkelen maar zijn
ze ondertussen op dit moment verder met het project dan ze ooit geweest zijn. De dorpsraad
pleit al jaren voor betaalbare woningen om de jeugd voor het dorp te behouden.
De grote interesse voor een woning in De Ruiterij (project aan de Ruitersmolenweg in
Beekbergen) onderstreept het belang van dit soort projecten. Bij De Ruiterij was er onlangs een
veelvoud aan gegadigden voor het voorziene aantal woningen. De dorpsraad verwacht, zeker
gelet op de betaalbaarheid van de woningen aan De Beekvallei, dat ook voor dit project veel
interesse zal zijn. BWiBL is indertijd vanuit de dorpsraad Beekbergen-Lieren opgericht en
onderhoudt nauw contact met de dorpsraad.
Voor meer informatie zie website www.bwibl.nl.
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Nieuwe aanplant
Het is natuurlijk onmogelijk om het verlies van de geweldige kastanjebomen die tot voor kort in
de tuin voor de pastorie stonden, te compenseren. Maar door het planten van twee slanke
beuken zal over een aantal jaren de pastorie weer in parkachtige omgeving zijn gelegen.
De vaste tuinploeg van de Hervormde Kerk, voor deze speciale gelegenheid aangevuld met een
deel van het gezin Theunissen, heeft er voor gezorgd dat de bomen vakkundig en in goede
grond zijn geplant. Er is dus alle vertrouwen dat het goed gaat komen.

Gemeentenieuws
Omgevingsvergunningen
Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot
omgevingsvergunningen over de periode 6 tot en met 25 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

Ruitersmolenweg

Bouwen van 15 woningen (6 november 2015)

2

Molenberg 16

Plaatsen van een schuur t.b.v. stallen auto’s (2 dec.)

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.
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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
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
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
08.30 – 12.30 uur

Vrijdag

NB. Het WMO loket is ’s avonds niet geopend
Agenda Raadsvergadering donderdag 17 december 2015; Stadhuis,
Tijd

Omschrijving

20.30 uur

1 Vaststellen raadsagenda
2 Vragenuurtje
3 Actualiteitsvragen
4 Stand van zaken noodopvang en huisvesting asielzoekers
5a 1e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel
5b Ontwerpbegroting Tribuut 2016
5c Antwoordbrief aan groep actiebiogas
6 Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting AVOO
7 Bestemmingsplan Het Leesten
8 Aanwijzing Lokale Publieke Omroep
9 Uitbreiding risicospreiding Jeugdhulp
10 Kaderstelling Integrale Schuldhulpverlening 2016 – 2019
11 5e wijziging APV 2014
12 Sluiting met drankje in de Burgerzaal

AVOO = Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs
Tribuut = regionaal belastingkantoor
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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)
Donderdagmiddag17 december 2015 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. Het Infopunt van de WSG is daarna tot donderdag 7 januari 2016 gesloten.
Vanaf die datum helpen de medewerkers van het Infopunt, Rita Stok en Ann Korthuis, u op
donderdagmiddag tijdens de Stamtafel weer graag met het vinden van antwoorden en
oplossingen op uw vragen. De medewerkers van het Infopunt wensen u gezellige feestdagen
en een goed begin van het nieuwe jaar.

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
- op donderdag 24 december 2015 en op donderdag 31 december 2015 is de
Stamtafel gesloten op donderdagmiddag 7 januari 2016 bent u van 14.00 – 16.00
uur weer van harte welkom
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)
Maandag 14 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 15 december
10.00 tot20.00 uur Altijd Welkom
10.00 tot 12.00 uur Groenactiviteit buiten
14.30 tot 16.00 uur Meer bewegen voor ouderen
19.30 tot 21.00 uur Optreden Houtgroep PJB Beekbergen
Woensdag 16 december
10.00 tot20.00 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 Themamiddag
17.00 tot 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel
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Donderdag 17december
10.00 tot20.00 uur Altijd Welkom
10.00 tot 11.30 uur Creatief
14.30 tot 16.00 uur Soos
Vrijdag 18 december
10.00 tot20.00 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
19.30 tot 21.00 uur Optreden Ons Koor.nl
Zaterdag 19 december
10.00 tot20.00 uur Altijd Welkom
14.30 tot 16.00 uur Weet je nog van toen
Zondag 20 december
10.00 tot20.00 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
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