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Nieuwsbrief 11 januari 2016 

Van de bestuurstafel 

 

NieuwjaarsbijeenkomstNieuwjaarsbijeenkomstNieuwjaarsbijeenkomstNieuwjaarsbijeenkomst    
 

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. 
 

Rondetafelgesprek woningbouw 

In oktober 2015 heeft Gert Wilbrink (portefeuillehouder wonen) deelgenomen aan het door de 
woningcorporaties (Sprengenland Wonen; De Goede Woning; De Woonmensen en de 
vereniging Ons Huis) georganiseerde rondetafelgesprek over woningbouw. Daar werden de 
vertegenwoordigers van onder andere dorps- en wijkraden geïnformeerd over de plannen 
(beleid, bestuur, beheer en uitvoering) van de corporaties en -uiteraard- was er voldoende 
gelegenheid om met de corporaties en met elkaar in discussie te gaan. Onderstaand de samen-
vatting van het verslag zoals wij dat wij dat van de organisatie ontvingen. 
 
“De aandachtspunten van de stakeholders vormen waardevolle input voor de volkshuisveste-
lijke opgave in Apeldoorn. De corporaties nemen de aandachtspunten, adviezen en tips mee in 
het gezamenlijke beleid en prestatieafspraken. De volgende acties worden voor 2016 gestart: 
 
Vergunninghouders (vluchtelingen) 

- de corporaties zijn met de gemeente in gesprek over de aanpak van de huisvesting 
vergunninghouders. De corporaties hebben hiervoor een projectplan ingediend. De 
corporaties zetten in op versnelling nieuwbouw. Het mes snijdt dan aan twee kanten: 
regulier woningzoekenden worden hiermee geholpen en door doorstroming komen ook 
extra woningen vrij voor vergunninghouders (vluchtelingen met een verblijfstatus). 

Passend toewijzen & betaalbaarheid 
- door de nieuwe regels rond passend toewijzen komen minder woningen beschikbaar 

voor de primaire doelgroep. Om hierin tegemoet te komen hebben de corporaties voor 
een deel van de woningen de huren verlaagd. In 2016 worden de effecten gemonitord 
en bijgestuurd waar mogelijk (of noodzakelijk). 
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Eigen kracht & draagkracht buurten 
- In 2016 doen de corporaties onderzoek naar de draagkracht in buurten en zoeken de 

corporaties naar mogelijkheden om (bij) te sturen. Daarbij wordt nadrukkelijk in gesprek 
met de huurders gezocht naar de inzet van “eigen kracht”. 

Duurzaamheid & bedrijfsleven 
- Ook in 2016 gaan de corporaties door met het verduurzamen van het woningbezit. 

Hierbij wordt gezocht naar allianties met het bedrijfsleven en bewoners om van elkaars 
kracht gebruik te maken.” 

 
Zodra er nieuwe informatie over, resultaten van de uitgesproken intenties beschikbaar komt zal 
dat in de Nieuwsbrief worden vermeld. 

In en om de dorpen 

Vernieling 

De brievenbus aan de Wolterbeeklaan heeft de jaarwisse-
ling niet overleefd. Wie dat op zijn of haar geweten heeft is 
niet bekend. Evenmin is niet bekend of er al weer post in 
de bus zat. Gezien de schade moet het een behoorlijk 
zware explosie zijn geweest. 
Deze brievenbus wordt teruggeplaatst in de periode van  
11 t/m 15 januari 2016. Ga voor meer informatie naar 
www.postnl.nl. 
 

Beekbergenaar krijgt Koninklijke erkenning 

Op 22 december 2015 ontving de 82-jarige heer I.S. Schaafsma (wonend aan de Wolterbeek-
laan) uit handen van loco-burgemeester Stukker de versierselen die horen bij de benoeming tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
Dat gebeurde tijdens de bijeenkomst van Medic. Een vrijwilligersorganisatie die medische hulp-
goederen en diensten helpt te verstrekken aan gebieden in de wereld waar armoede en 
economische achterstand heersen. De heer Schaafsma zet zich al ruim 20 jaar in voor de 
activiteiten van Medic. Daarnaast heeft hij een aantal jaren als senior expert een aantal 
projecten van PUM (Programma Uitzending Managers) begeleid. Het betreft projecten in voor-
namelijk oost Europa en ontwikkelingslanden. Ook dichter bij huis was de heer Schaafsma 
actief, Voor de PKN kerk in Lieren was de heer Schaafsma een groot aantal jaren lid van de 
orgelcommissie. Een leven dat in het teken stond van hulp aan de naaste; veraf en dichtbij. 
Wij feliciteren de heer Schaafsma met deze onderscheiding. 

Gemeentenieuws 

Samen goed voor elkaar in Apeldoorn 

Net voor de jaarwisseling verscheen de informatiekrant van de gemeente Apeldoorn met boven-
genoemde titel. 
In deze krant staat veel nuttige informatie die betrekking heeft op het sociaal maatschappelijke 
vlak. Zo wordt informatie gegeven over de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  
De andere aanpak. Niet meer wat iemand niet meer kan, maar wat kan iemand nog wel is het 
uitgangspunt van de zorg die wordt verleend. Bij het vaststellen van het zorgplan wordt ook 
gekeken of er in de directe omgeving van de zorgvragende mensen (kinderen, kennissen en 
buren) beschikbaar zijn die een deel van de hulp kunnen verlenen. Een werkwijze die al 
geruime tijd aandacht in de media heeft gekregen. Kan/mag men dat in de huidige maat-
schappij nog van elkaar vragen, hulp aan elkaar verlenen? De informatiekrant gaat daar ook 
nader op in. Dan komt al snel het begrip mantelzorg om de hoek kijken. Wanneer is men 
mantelzorger en wie zorgt voor de mantelzorger dat deze niet te zwaar wordt belast. 
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Aandacht wordt ook besteed aan de activiteiten van het “Centrum voor Jeugd en Gezin” (CJG). 
De juiste hulp op het juiste moment kan vaak veel problemen voorkomen. 
Voorbeelden worden ook gegeven van de veranderingen in de regels voor de financiële 
bijdrage voor verleende hulp, de inkomenstoets en de inkomenstoeslagen. 
Zeker ook niet onbelangrijk is het onderwerp “seniorenvoorlichting”. De gemeente Apeldoorn 
biedt senioren vanaf de leeftijd van 70 jaar en ouder kosteloos en vrijblijvend een huisbezoek 
aan van een seniorenvoorlichter. Een getrainde vrijwilliger die tips en informatie kan geven over 
de regelingen en mogelijkheden voor ondersteuning. 
Op de website www.stimenz.nl vindt u meer informatie en kunt u een gesprek met een 
seniorenvoorlichter aanvragen. Bellen kan ook 088 7846464. 
Schroom niet, maak gebruik van de informatie en van de mogelijkheden die er zijn om u te 
ondersteunen. 

Omgevingsvergunningen 

Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot 
omgevingsvergunningen over de periode 3 tot en met 30 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 Code 

Engeland Oprichten van een woning met in-/uitrit (7 dec. 2015) 2 

Achterste Kerkweg 89 Kappen van 1 populier (12 dec. 2015) 1 

Het Haselt 6 Plaatsen van reclame (10 dec. 2015) 1 

Kanaal Zuid 234 Kappen van kastanjeboom (10 dec. 2015) 2 

Kerkeveld 12 Kappen van 1 lijsterbes en 5 populieren (10 dec. 2015 2 

Kuiltjesweg 1 Kappen Amerikaanse eik en 1 zomereik (10 dec. 2015 2 

Kuiltjesweg 1 Vergroten van pand de Markenhof (10 dec. 2015) 2 

Lierderstraat 59/Brink 3A Bouwen van een bedrijfsruimte (10 dec. 2015) 1 

Tullekensmolenweg 80 Exploiteren theehuisje en plaatsen reclame (15 dec.) 2 

Dorpstraat 57 - 59 Plaatsen porto cabin mantelzorgverblijf 18 dec. 2015)  2 

Dorpstraat 193 Actualiseren vergunningsvoorschriften 3 

Kanaal Zuid 496 Wijzigen bestaande in-/uitrit 18 dec. 2015) 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. 
 
3. Ontwerpbesluit en zienswijze 
Voordat het college een besluit neemt op een aanvraag, wordt in een aantal gevallen eerst een 
ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Iedereen mag het ontwerpbesluit, de aanvraag en de bij-
behorende stukken inzien. Ook is het mogelijk om een zienswijze over het ontwerpbesluit in te 
dienen. Daarin kunt u aangeven, dat u het niet eens bent met het ontwerpbesluit en waarom. 
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Over het ontwerpbesluit kunt u tot 10 februari 2016 schriftelijk of mondeling zienswijzen 
indienen. Schriftelijke zienswijzen dient u te richten aan burgemeester en wethouders van 
Apeldoorn, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Voor het mondeling indienen van een zienswijze 
kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket, telefoon 14055. 
 
Belangrijk 
U kunt alleen beroep instellen tegen het uiteindelijke besluit, indien u belanghebbende bent en 
tijdig schriftelijk of mondeling uw zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking, of 
kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. 
 
5. Beroep en voorlopige voorzieningen 
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en 
gemotiveerd beroep tegen dit besluit instellen. Een beroepschrift kan tot zes weken na de 
publicatiedatum worden ingediend bij de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 9030, 6800 EM, Arnhem. 
 
Beroep 
Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tevens hun zienswijzen naar voren 
hebben gebracht naar aanleiding van de ontwerp beschikking. Als belanghebbenden redelijker-
wijs niet kan worden verweten dit niet gedaan te hebben, kan een beroepsschrift toch in 
behandeling worden genomen. Dit kan ook het geval zijn als het gaat om wijzigingen in de 
definitieve beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking. 
 
Voorlopige voorzieningen 
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. 
Indien gedurende de beroepstermijn naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige 
voorziening (schorsing) is ingediend, treedt een beschikking in werking voordat op dat verzoek 
is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) moet worden ingediend bij de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 
6800 EM Arnhem. 
Zowel voor het indienen van een beroepsschrift als voor een verzoek om voorlopige voorziening 
is griffierecht verschuldigd. 
 
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 
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Agenda Politieke Markt (PMA) donderdag 14 januari 2916 
Stadhuis Marktplein 1 Apeldoorn 
 

 Het Rode Hert 

19.00 – 19.45 uur Presentatie “De waarde van welzijnswerker 

 “De Moriaen 

19.00 – 19.45 uur Herinrichting Ugchelseweg 

 De Rode Leeuw 

19.00 – 19.45 uur Presentatie Apeldoornse Woningcorporaties 

 

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 

 
Ontmoetingsplek De Vier Dorpen (Loenenseweg 39) 
Maandag 11 januari 
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 12 januari 
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 
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Woensdag 13 januari 
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 14 januari 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 11.30 uur Creatief 
14.30 tot 16.00 uur Soos 
 

 

Vrijdag 15 januari 
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 16 januari 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
14.30 tot 16.00 uur Weet je nog van toen 
 
Zondag 17 januari 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
14.30 tot 17.00 uur Gezellig samenzijn 
 
Info: www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl 
Ook kunt u bellen met de activiteitenbegeleiding van De Vier Dorpen 055-5066870 
 
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 
wat 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 
 
 


