Nieuwsbrief 25 januari 2016
Van de bestuurstafel
Verbreding A1 tussen Apeldoorn en Azelo
Op 19 januari 2016 was er in Klarenbeek (restaurant Pijnappel) een door Rijkswaterstaat
georganiseerde informatiebijeenkomst over de voorgenomen aanpassingen van de A1. Namens
de Dorpsraad Beekbergen-Lieren bezochten Onno Muntinga en Pieter de Mos deze bijeenkomst. Naast medewerkers van Rijkswaterstaat waren ook medewerkers van Royal
HaskoningDHV aanwezig voor het geven van informatie op de plannen. In een eerdere Nieuwsbrief werd het tracébesluit besproken en werd ook vermeld dat tijdens een raadplegend forum
op het kantoor van Royal HaskoningDHV in Zwolle door de Dorpsraad Beekbergen-Lieren
(Onno Muntinga en Pieter de Mos) voorstellen werden gedaan voor het tracé A1 ApeldoornZuid – Beekbergen.
In deze Nieuwsbrief wordt, omdat daar eerder aandacht voor is gevraagd, een samenvatting
gegeven van de informatie die Rijkswaterstaat beschikbaar heeft met betrekking tot het geluidsaspect.
Het betreft de onderwerpen (tekst RWS):
Geluid aan banden
- Verkeer maakt geluid. En verkeer is overal. In ons dichtbevolkte land verplaatsen we
ons graag per motorvoertuig. Daarmee veroorzaken we ook overlast. De overheid wil
dat we ons snel en gemakkelijk kunnen verplaatsen. Maar de overheid wil ons ook
beschermen tegen geluidhinder. Daarom zijn er wettelijke regels voor verkeerslawaai
langs rijkswegen.
Verkeer en geluid
- Verkeerslawaai is onvermijdelijk. Nederland is een dichtbevolkt land met ca. 3000 kilometer aan rijkswegen, 17 miljoen mensen en ongeveer 9 miljoen personenauto’s en
vrachtwagens. Het verkeer op de rijkswegen zorgt voor geluidshinder. Ongeveer een
kwart van de Nederlanders heeft last van verkeerslawaai. Met maatregelen kan de
overlast worden beperkt. De meeste rijkswegen hebben stil asfalt, het zeer open asfalt
beton (ZOAB). Als het mogelijk is past Rijkswaterstaat dit type wegdek standaard toe.
Geluidschermen en geluidwallen langs de wegen zorgen ook voor een beperking van
het geluid.
Geluid wettelijk geregeld
- Nederland kent verschillende wetten waarin geluidhinder aan de orde komt. Voor
gemeentelijke en provinciale wegen geldt de Wet geluidhinder. Voor rijkswegen is
hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer van toepassing. In beide wetten is geregeld
welke geluidnormen gelden bij de aanleg of verandering van een (rijks)weg In de Wet
geluidhinder zijn bovendien regels opgenomen over geluid bij de bouw van woningen in
de buurt van een (rijks)weg. Geluid van rijkswegen is daarmee aan grenzen gebonden
om omwonenden tegen geluidhinder te beschermen. De Wet milieubeheer bevat een
verplichting voor de beheerder van de rijkswegen om de gestelde geluidgrenzen
permanent na te leven. Dit is een nieuwe verplichting. Geluid van rijkswegen kan
hierdoor niet onbeheerst groeien.
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Rekenen en meten
- Rijkswaterstaat staat niet met geluidmeters langs de weg om het geluidniveau te
bepalen. Het geluidniveau wordt berekend met een geluidmodel in een computermodel.
Dit heeft te maken met de eisen die de wet stelt aan het bepalen van het geluidniveau.
Minder (last van) geluid
- Bij (bijna) overschrijding van geluidproductieplafonds onderzoekt Rijkswaterstaat de
mogelijke maatregelen. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat Rijkswaterstaat een bestaande
weg aanpast of een nieuwe weg gaat aanleggen, daarbij akoestisch onderzoek doet en
ontdekt dat het geluid een grens passeert. Het kan ook zijn dat uit de jaarlijkse
berekeningen van de geluidproductie in het afgelopen kalenderjaar blijkt dat het geluid
langs de weg het plafond dreigt te overschrijden. Rijkswaterstaat kan dan onder andere
geluidschermen aanbrengen.
Geluid geregistreerd
- Wanneer de minister geluidproductieplafonds vaststelt, worden de bijbehorende
referentiepunten vastgelegd in het geluidregister. Dit geluidregister is openbaar. Andere
overheden, maar ook burgers kunnen de gegevens raadplegen. Rijkswaterstaat houdt
op verzoek van de minister het register voor rijkswegen bij.
Inspraak en beroep
- De Wet milieubeheer zorgt er voor dat het geluid van rijkswegen nooit ongemerkt kan
toenemen. Als Rijkswaterstaat het geluid toch wil laten toenemen, kan dat alleen na een
besluit van de minister. Dan zijn er uitgebreide mogelijkheden om als burger een mening
over het besluit te geven.
Het was een zeer druk bezochte inloopbijeenkomst waar goed gebruik werd gemaakt van de
mogelijkheid om vragen te stellen of een mening te geven (zowel mondeling als schriftelijk).
Zodra er nieuwe feiten zijn te melden dan zal dat in de Nieuwsbrief worden gedaan. Er is
bewust voor gekozen om het geluidaspect uitvoerig te beschrijven omdat daarover eerder
vragen en opmerkingen door de dorpsraad zijn ontvangen en door de dorpsraad, tijdens een
geruime tijd geleden gehouden informatieavond, vragen zijn gesteld.

GRP
In het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016 – 2020 (GRP) staan bij nadere bestudering toch wel
een aantal opmerkelijke gegevens. Zo staat er in een van de hoofdstukken “Apeldoorn is als
natste gemeente van Nederland en door de ligging op de helling van de Veluwe extra kwetsbaar voor hevige regenbuien. Het overtollige water stroomt via het oppervlak of de riolering naar
de lage plekken en zorgt daar eerder en vaker voor wateroverlast en schade”.
In een hoofdstuk wordt ook speciale aandacht besteed aan het afkoppelen van de regenwaterafvoer van het rioleringssysteem. Afkoppelen is een must, zo staat er in het GRP, om in de
toekomst overbelasting van het rioleringssysteem te voorkomen.
Wie heeft welke zorgplicht voor welk afvalwater? De zorgplicht voor stedelijk afvalwater valt
onder de Wet Milieubeheer (in de toekomst onder de Omgevingswet. De wettelijke verplichting
luidt: De gemeente draagt zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat
vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen, door middel van een
openbaar vuilwaterriool naar een inrichting als bedoeld in artikel 3.4 van de Waterwet (denk
daarbij bijvoorbeeld aan een waterzuiveringsinstallatie).
Met betrekking tot het hemelwater is er de wettelijke verplichting: “De gemeente draagt zorg
voor een doelmatige inzameling van het afvloeiend hemelwater, voor zover van degene die zich
daarvan ontdoet of voornemens is zich te ontdoen of moet ontdoen, redelijkerwijs niet kan
worden gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te
brengen”. Werk aan de winkel dus voor huiseigenaren om op een verantwoorde wijze met het
afvloeien van het hemelwater om te gaan.
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In en om de dorpen

BOERENKOOLMIDDAG
Vrijdag 12 februari 2016
(Regio Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen en Klarenbeek)
Een gezellige middag voor 50+ in de Hoge Weye te Beekbergen,
georganiseerd door Stimenz
PROGRAMMA
♦
♦
♦
♦
♦

Opening met koffie en thee
Optreden van Oosterhuuzens Dialectkoor
Pauze
Nogmaals het Oosterhuuzens Dialectkoor
De boerenkoolmaaltijd

De middag duurt van 14.00 tot 17.30 uur.
Per persoon wordt er een bijdrage van 10.00 euro gevraagd.
Kaarten voor Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen zijn te
koop bij Primera De Damper, Dorpstraat 54, Beekbergen.
Kaarten voor Klarenbeek zijn te koop bij mevr. I. de Visser,
telefoon 055 301 1600.

Vrijwilligers gezocht voor de avondvierdaagse
Ook dit jaar wordt er in Beekbergen weer een avondvierdaagse georganiseerd. Dit jaar van
dinsdag 21 mei tot en met vrijdag 3 juni 2016.
De organisatie heeft dringend behoefte aan vrijwilligers die ’s avonds twee keer de route willen
fietsen (aanbrengen en verwijderen van routemarkering) of bij oversteekplaatsen de vaak jonge
deelnemers veilig naar de overkant van de weg begeleiden.
Start en finish is -net als voorgaande jaren- De Boerderij. Voor nadere informatie en aanmelding
als vrijwilliger kunt u contact opnemen met Marga van Beek, telefoon 06 504 777 10.

Wandelen in de natuur
Binnen het bestuur wordt al enige tijd gesproken en nagedacht over het inrichten van
zogenaamde “klompenpaden”. In dat kader past de mededeling die we van de
wandelcommissie Apeldoorn e.o. van de Stichting Internationale Vierdaagse hebben
ontvangen.
Door deze commissie wordt op zaterdag 19 en zondag 20 maart 2016 de eerste Midden Veluwe
Wandeltocht georganiseerd. Beide dagen kan een tocht van 5, 10, 15, 20 of 30 km worden
gelopen. Start en finish is hotel De Cantharel (Van Golsteinlaan 20).
Er kan op beide dagen gestart worden vanaf 09.00 uur. De 30 km lopers moeten voor 10.00 uur
zijn gestart. Uiterlijk 17.00 uur moet iedereen weer binnen zijn. De routes van de wandeltocht
gaan over onverharde wegen. Honden moeten aangelijnd zijn.
Inschrijfgeld 3,50 euro per deelnemer.
Nadere informatie via telefoon 06 53764861 of www.4daagseapeldoorn.nl/wandeltochten

Gemeentenieuws
Persberichten
Van de gemeente Apeldoorn ontvingen we een tweetal persberichten. In een persbericht werd
door de gemeente meegedeeld dat zij het opzeggen van het contract voor huishoudelijke hulp
door Vérian per 1 juni 2016 betreurt. Verantwoordelijk wethouder Blokhuis laat weten: ”het is
een pijnlijke ontwikkeling dat zo’n belangrijke partner in Apeldoorn genoodzaakt is het contract
met onze gemeente op te zeggen”. De gemeente gaat ervoor zorgen dat alle cliënten die nu
huishoudelijke hulp van Vérian ontvangen, per 1 juni 2016 deze hulp (wellicht via een andere
organisatie) blijven krijgen.
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Het tweede persbericht dat we van de gemeente Apeldoorn hebben ontvangen betreft de
nieuwe locatie voor de noodopvang van vluchtelingen.
Conform de afspraak komt er per 1 maart 2016 een einde aan de noodopvang van
vluchtelingen op de Voorwaarts. Gelet op de aanhoudende vraag stemt het college van
burgemeester en wethouders in met de realisatie van een nieuwe noodopvang op de locatie
Christiaan Geurtsweg 10 in Apeldoorn. Het gaat hier om twee, aan elkaar verbonden,
kantoorpanden. De panden, waar eerder het UWV was gevestigd, staan leeg. Het Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de eigenaar van de panden zijn een eenjarig huurcontract overeengekomen. Overleg met omwonenden heeft plaatsgevonden en inloopbijeenkomsten zijn gepland. Het is nog niet bekend op welk moment de noodopvang in gebruik zal
worden genomen. Dat hangt mede af van het gebruiksklaar maken van de panden door COA
en de verstrekking van de omgevingsvergunning. Er is op dit moment nog niets te zeggen over
de achtergrond van de vluchtelingen die hun intrek nemen in de panden aan de Christiaan
Geurtsweg. Het is niet zo dat de vluchtelingen die nu op de Voorwaarts verblijven één op één
overgaan naar de Christiaan Geurtsweg. Er komt dag en nacht beveiliging die ook bereikbaar is
voor omwonenden en de omliggende bedrijven en panden aan de Christiaan Geurtsweg. Er
komt een klankbordgroep.

Omgevingsvergunningen
Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot
omgevingsvergunningen 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

Hoge Bergweg 25

Kappen van diverse bomen
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Achterste Kerkweg 89

Kappen populier

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).
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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Raadsvergadering donderdag 28 januari 2016; stadhuis Markt 1 Apeldoorn
Burgerzaal
1845 uur

Stand van zaken Giro d’ Italia
Raadzaal

20.00 uur

1. Vaststelling agenda
2. Vragenuurtje
3. Actualiteitsvragen (Ingediend door CU inzake maatschappelijke onrust
4. Structuurvisie Uddel, dorp met toekomst
5. Vaststelling bestemmingsplan Kuiltjesweg 44
6. Vaststelling bestemmingsplan Woningbouwlocatie Laan van Westenenk
7. Sluiting met drankje in de Burgerzaal

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 Eye (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
- 12 februari 2016 Boerenkoolmiddag (50+)
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 25 januari
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom
10.00 tot 11.30 uur Hobby-ochtend
14.00 tot 16.00 uur Stamtafel
13.30 tot 16.00 uur Ontmoeting en ondersteuning
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
19.00 tot 20.00 uur Gespreksgroep
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Dinsdag 26 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
Woensdag 27 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 28 januari
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom
10.00 tot 11.30 uur Creatief
14.30 tot 16.00 uur Soos
Vrijdag 29 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 30 januari
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom
14.30 tot 16.00 uur Weet je nog van toen
Zondag 31 januari
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
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