Nieuwsbrief 18 januari 2016
Van de bestuurstafel
Nieuwjaarsbijeenkomst
Het was op 12 januari 2016 gezellig vol (maar
het hadden er best wel wat meer mogen zijn) in
de Wilma-zaal in Het Hoogepad. Het is een
traditie geworden dat de Vereniging Dorpsraad
Beekbergen-Lieren een Nieuwjaarsbijeenkomst
organiseert en daar -naast het elkaar wensen
van een gezond, voorspoedig en actief jaar- met
elkaar terug te kijken op het afgelopen jaar. Ook
deze Nieuwjaarsbijeenkomst was daarop geen
uitzondering. Goed om van de voorzitter van de
dorpsraad -Joop van der Meer- in vogelvlucht
nog eens te horen waar in 2015 de dorpsraad
actief is geweest.
Genoemd werden:
- het overleg met de gemeente en COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) over het
door het college van B&W voorgenomen besluit tot huisvesting van asielzoekers op de
locatie Het Immendaal. In de gesprekken is door de dorpsraad steeds nadrukkelijk
gewezen op de grens van de spankracht die het dorp aan kan. De gesprekken hebben
geresulteerd in een maximum van 250 asielzoekers op de locatie Het Immendaal. Op dit
moment is nog niet zeker of deze er ook worden geplaatst. COA is nog bezig met een
locatie-onderzoek. Andere vestigingsplaatsen zijn GGNet en de Kleiberg
- dat het bestuur van de dorpsraad neemt actief deel aan de gesprekken over de
ontwikkelingen in het gebied Beekbergsebroek. Dat gaat in overleg met Klarenbeeks
Belang omdat Beekbergsebroek in het verzorgingsgebied van Klarenbeek ligt. Het
bestuur heeft in de gesprekken, ook in het overleg met deA (duurzame energie
Apeldoorn), steeds aangegeven dat het plaatsen van enkele windmolens (mastlengte
ca. 100 meter) niet passend te vinden in het gebied Beekbergsebroek
- dat voorzitter en secretaris hebben periodiek (eenmaal per zes weken) een overleg met
burgemeester Berends waar over de opvang van asielzoekers, de inzet van BOA’s
(buitengewone opsporingsambtenaren) in het dorp wordt gesproken. De gesprekken
worden zowel door de dorpsraad als ook door de burgemeester zeer nuttig gevonden
- de inzet van het milieuteam (enkele bewoners van het Hietveld met begeleiders) dat een
paar ochtenden per week in het centrum van het dorp zwerfvuil en afgevallen blad
opruimt, Die inzet heeft er mede toe bijgedragen dat Beekbergen door een
onafhankelijke landelijke commissie werd gekozen tot het schoonste winkelgebied van
Gelderland
- dat de dorpsraad in de persoon van Onno Muntinga al jaren het voortouw heeft in het
project N786 (weg Apeldoorn – Dieren). Er is nu een breed gedragen voorstel voor de
kanaalvariant 3A. Op korte termijn is er door de werkgroep (bestaande uit
vertegenwoordigers van alle belanghebbende groepen) weer een overleg met
projectleider van de provincie Gelderland en de gedeputeerde
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-

dat deelgenomen wordt aan de gesprekken met Rijkswaterstaat en Royal
HaskoningDHV over de aanpassing van de A1. De dorpsraad heeft nadrukkelijk
aandacht gevraagd voor het respecteren van de geluidsnorm
- dat BWiBL (Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren) in 2015 na wat teleurstelling in
de voortgang van het project Nieuwe Voorweg (de groep is al 10 jaar met het plan bezig)
er nu recent stappen zijn gezet die hoopvol stemmen dat het project “betaalbare
starterswoningen” gaat lukken
- het overleg met de stadsdeelmanager voor de dorpen en het buitengebied (Steven
Gerritsen), met de stadsdeelbeheerder (Sjoerd de Boer), het najaarsoverleg, het
dorpenplatform en nog een aantal activiteiten die ten nutte zijn van de dorpen en de
bewoners.
- en 2016? We gaan op de ingeslagen weg door. Met een voltallig en goed
samenwerkend bestuur
De vrijwilligers van Het Hoogepad (Jannes Buitenhuis en de dames Rorije en Hogeweij dank
voor de goede verzorging tijdens deze bijeenkomst.

Algemene Ledenvergadering
De statutair voorgeschreven Algemene Ledenvergadering zal, in dorpscentrum de Hoge Weye,
worden gehouden op woensdag 13 april 2016.
In deze vergadering legt het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren
verantwoording af over het door haar gevoerde beleid en activiteiten in 2015.
Een meer uitgebreide agenda zal over enige tijd worden gepubliceerd. Conform de in de
statuten voorgeschreven termijn zullen ook de jaarstukken voor de leden beschikbaar zijn.
Na de pauze zullen mevrouw drs. Masja Parlevliet (senior archeoloog bij de gemeente
Apeldoorn) en de heer Sander Diependaal (medewerker van Ecoconsultancy) vertellen over het
uitgevoerde archeologische grondonderzoek bij de Ruitersmolenweg / Stichtingsweg.
U hoort dan dus over de geschiedenis van Beekbergen.
Alle reden dus om de datum alvast in uw agenda te noteren.

“Passend toewijzen”
Op donderdag 14 januari 2016 hebben de gezamenlijke woningcorporaties tijdens “In gesprek
met de raad” in het stadhuis hun plan voor een model om huurwoningen passend toe te wijzen
gepresenteerd. Namens de Dorpsraad Beekbergen-Lieren was Pieter de Mos bij deze
presentatie aanwezig. Het gaat, zoals de titel aangeeft, om toewijzen. Dus bij nieuwe
huurovereenkomsten. Het gepresenteerde plan gaat dus niet over bestaande
huurovereenkomsten.
De wat ingewikkelde presentatie (een gemeenteraadslid verzucht “je moet bijna een
academische opleiding hebben wil je het nog kunnen volgen”) met “monniken in verschillende
kleuren en vijvers met verschillende vissen waar de ene groep wel in mag vissen en een andere
groep gekleurde monniken nu net weer niet” zal hier niet worden uitgelegd. De laatste sheet van
de presentatie was onderstaande matrix en die geeft een helder beeld wat met “passend
toewijzen wordt nagestreefd en waar men zich aan te houden heeft.
Eenpersoonshuishouden
Verzamelinkomen

tot €22.100
van €22.100
tot €35.730
van €35.730
tot €39.874
boven €39.874

Huurbedrag
tot €586,68

Huurbedrag
van €586,68
tot €628,76

Huurbedrag
van €628,76
tot €710,68





Huurbedrag
vanaf €710,68
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Tweepersoonshuishoudens
Verzamelinkomen

tot €30.000

Huurbedrag
tot €586,68

Huurbedrag
van €586,68
tot €628,76

Huurbedrag
van €628,76
tot €710,68





Huurbedrag
vanaf €710,68



van €30.000
tot €35.739
van €35.739
tot €39.874





Huurbedrag
vanaf €710,68

boven €39.874

Drie- of meerpersoonshuishoudens
Verzamelinkomen

Huurbedrag
tot €586,68

Huurbedrag
van €586,68
tot €628,76

Huurbedrag
van €628,76
tot €710,68

tot €30,000








van €30.000
tot €35.739
van €35.739
tot €39.874
boven €39.874






Gemeentelijk Rioleringsplan 2016 - 2020
De dorpsraad ontving van de gemeente het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) waarin het
beheer, onderhoud en het verbeteren van het bestaande rioleringssysteem wordt beschreven.
Er wordt ingegaan op het klimaatbestendig maken van de stad en een duurzame inzameling,
transport en zuivering van het afvalwater.
Basis uitgangspunt is het coalitieakkoord DOOR!
Aandacht wordt ook gegeven aan het afkoppelen van de hemelwaterafvoeren van het
(vuilwater) rioleringssysteem. Het is een stevige ambitie die in de nota wordt voorgesteld. Alle
reden dus om -zoals dat een aantal keren in de nota wordt verwoord- gezamenlijk (gemeente,
bedrijfsleven en burgers) de schouders er onder te zetten.
Een exemplaar van het GRP ligt ter inzage op het kantoor van de dorpsraad. U bent daar op
werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur van harte welkom.

Oproep
De WOBL (Werkgroep Oud Beekbergen – Lieren) zoekt iemand die een functie als
archiefmedewerker wil vervullen. De werkzaamheden zullen voor een groot deel bestaan uit het
digitaliseren van oude afbeeldingen/foto’s en het rubriceren daarvan.
Dit is typisch een functie voor een persoon die belangstelling heeft voor deze zaken.
De WOBL rapporteert aan de Dorpsraad Beekbergen en Lieren.
U kunt nadere inlichtingen krijgen via telefoonnummer 055 – 5061010 of e-mailadres
post@dorpsraadbeekbergen.nl.
Namens de WOBL
Joop van der Meer

In en om de dorpen
Koninklijke Onderscheidingen
In de vorige Nieuwsbrief werd vermeld dat de heer Schaafsma was benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau. Aan onze aandacht was ontsnapt dat in dezelfde periode aan nog
twee Beekbergenaren een Koninklijke Onderscheiding was verleend. De heer en mevrouw
Veenstra (Hulleweg 37) kregen de versierselen opgespeld die behoren bij benoeming tot Lid in
de Orde van Oranje Nassau. Zij kregen deze onderscheiding voor hun verdienste en inspanning
voor de internationale (volksdans) vereniging Aviva.
Meneer en mevrouw Veenstra van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding.
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Verbouwing De Boerderij Beekbergen gereed!
De afgelopen 14 dagen is er hard gewerkt door de
vrijwilligers van de Boerderij! Er is een nieuwe
keuken geplaatst, de vloer in de hal, de keuken en in
het OC zijn voorzien van nieuwe tegels en er is een
nieuwe CV-ketel geplaatst! Er is prachtig werk
geleverd en we nodigen iedereen uit het
donderdagavond te komen bewonderen! Elke
donderdagavond is het OC Cafe open van 20.00 uur
tot 24.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd !

Gemeentenieuws
Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben maatwerkvoorschriften vastgesteld voor
het lozen zonder vetafscheider aan Arnhemseweg 603 te Beekbergen. Het besluit met
bijbehorende stukken ligt ter inzage bij het omgevingsloket in het Stadhuis. Inzage is alleen
mogelijk op afspraak. Een afspraak kan worden gemaakt via de website
www.apeldoorn.nl/afspraak. Of telefoon 14055.
(Voor het indienen van een beroep wordt verwezen naar de onder code 5 opgenomen tekst).

Omgevingsvergunningen
Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot
omgevingsvergunningen over de periode 6 tot en met 14 januari 2016 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 26

Kappen van een es en twee Amerikaanse eiken (6 januari 2016)

Code
2

Dorpstraat 53

Veranderen bestemming maatschappelijke doeleinden (7 januari 2016)

1

Zomeroord 9

Vergroten van een woning en splitsen in 2 wooneenheden (13 januari 2016)

1

Lierderstraat 16

Kappen van een spar en een conifeer (14 januari 2016)

2

Het Haselt 6

Plaatsen van een reclamebord (14 januari 2016)

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 &
Veiligheid, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Een bezwaarschrift kan ook ingediend worden
via het formulier op www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift.
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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
redelijkerwijs 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
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

Vrijdag

08.30 – 12.30 uur
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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 donderdagmiddag kunt 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
De Vier Dorpen (Loenenseweg 39)
Maandag 18 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 19 januari
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom
10.00 tot 12.00 uur Groen-activiteit buiten
14.30 tot 16.00 uur Meer bewegen voor ouderen
Woensdag 20 januari
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom
10.00 tot 11.30 uur Hobby-ochtend
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 21
10.00 tot 20.00
10.00 tot 11.30
14.30 tot 16.00

januari
uur Altijd Welkom
uur Creatief
uur Soos
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Vrijdag 22 januari
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom
10.00 tot 11.30 uur Bakken
10.00 tot 11.30 uur Hobby-ochtend
13.30 tot 16.00 uur Ontmoeting en ondersteuning
14.30 tot 16.00 uur Filmmiddag
Zaterdag 23 januari
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom
14.30 tot 16.00 uur Weet je nog van toen
Zondag 24 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
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

Dit was 2013 ! Wordt het ook zo in 2016 ?
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