Nieuwsbrief 1 februari 2016
Van de bestuurstafel
Verkeersvisie; visie op verkeer
In september 2015 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden waar dorps- en wijkraden en
belangengroepen in samenspraak met ambtenaren van de gemeente Apeldoorn hebben
nagedacht over waargenomen en gewenste ontwikkelingen op het gebied van verkeer. Onder
verkeer moet hier alle vormen van verplaatsing worden verstaan. Zowel als persoon als
collectief (denk daarbij aan openbaarvervoer).
De discussie was gebaseerd op een viertal “kernpunten”:
Apeldoorn fietsstad; meer ruimte voor de fiets
- De deelnemers aan deze deelsessie (zo staat in het verslag van de genoemde bijeenkomst) vonden drie thema’s belangrijk: fietsdoorstroomassen (behoefte aan een nieuwe
fietsdoorstroomas naar de noordelijke wijken; kruispunten met de ringweg); schoolroutes
en verkeersveiligheid (betere afstelling van verkeerslichten)
Transitie van aanbod- naar vraaggericht en efficiënt openbaar vervoer
- Deelnemers aan deze sessie waren in meerderheid van mening dat naast het huidige
reguliere openbaar vervoer ook vraaggericht openbaar vervoer een denkbare oplossing
zou kunnen zijn. Vertegenwoordigers van dorps- en wijkraden die aan dit overleg deelnamen stelden dat van de reiziger veel meer dan bij regulier openbaar vervoer, de reis
van te voren moet plannen Dat kan (zeker voor de oudere reiziger) een nadeel zijn.
Beter benutten huidige veilige infrastructuur
- Daarbij gaat het om betere doorstroming van verkeer op de ringwegen waardoor het
voor het verkeer aantrekkelijker wordt om van de ringwegen gebruik te maken en geen
alternatieven door woonwijken te zoeken. Belangrijk aspect voor verkeersveiligheid in
woongebieden. Aan de gemeente wordt ook een suggestie aangereikt om fietsers op de
rotonde tegengesteld te laten rijden. Is dan voor een automobilist veel zichtbaarder.
Voordeel van een bijeenkomst als die in september 2015 is dat er door de opmerking van de
ene deelnemer door anderen op kan worden ingehaakt en dat “het geheel meer is dan de som
der delen”. Deelnemers waren zich bewust dat niet alles wat opborrelde tot uitvoering zou
kunnen leiden maar wel voldoende handreiking naar de gemeente was om daar op voort te
borduren.
En dat heeft de gemeente, zo heeft ze de deelnemers laten weten, ook gedaan en gaat dit
binnenkort weer met de dorps- en wijkraden en belangengroepen bespreken. Ben benieuwd
wat we terugvinden in de aangepaste nota van de gemeente.

N786
In voorgaande Nieuwsbrieven is met enige regelmaat aandacht gegeven aan de ontwikkelingen
rond de voorbereiding van de aanpassing van het tracé van de N786 (Apeldoorn – Dieren).
De allereerste gesprekken over een noodzakelijke aanpassing van deze provinciale weg
dateren van de jaren negentig van de vorige eeuw.(aanleg rijksweg 50 en afslag Immenberg).
En vanaf dat moment is er een werkgroep ingesteld waarin de dorpsraad Beekbergen-Lieren
werd vertegenwoordigd door Onno Muntinga, die -met nog enkele vertegenwoordigers van
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dorpsraden die direct betrokken zijn bij het tracé- zich heeft ingespannen de provincie zo ver te
krijgen dat de kernen van Loenen en Laag Soeren werden ontlast van het toenemende verkeer.
Veel overleg, vaak gebruik gemaakt van het recht om in te spreken tijdens commissievergaderingen bij de provincie Gelderland, vaak teleurgesteld dat er geen gehoor werd
gevonden. En het definitieve besluit is nog (lang) niet genomen, maar toch hebben de
“kartrekkers” van dit project recent een (kleine) overwinning behaald. Werd eind 2015 door alle
betrokken partijen -dorpsraden, gemeenten, industrie, werkgeversverbond en Gelderse Milieufederatie- unaniem gekozen voor variant 3A, tijdens een overleg met de provincie Gelderland op
14 januari 2016 werd besloten (verslag van de provincie Gelderland) dat de volgende stappen
zullen worden gezet.:
- de ambitie is dit jaar een Notitie Reikwijdte en Detailniveau op te stellen en vast te laten
stellen door het college van Gedeputeerde Staten
- onderzoeken mogelijke financieringsbronnen
- verkeerskundig onderzoek alternatief 3A uitvoeren
- Provinciale Staten informeren met daarin opgenomen de argumenten van de regio
- Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) voorlopig niet uitvoeren
Variant 3A: voorziet in de ontsluiting van Eerbeek – Zuid en verbindt de N786 na Eerbeek met
de Apeldoornseweg = Kanaal Zuid en sluit aan op de A1 bij Apeldoorn.

“Samen sterk voor leefbaarheid”
Zo luidt de titel van een nota -opgesteld door de provincie Gelderland- die wij recent via de
stadsdeelmanager voor de dorpen en het buitengebied van de gemeente Apeldoorn (Steven
Gerritsen) hebben ontvangen.
Eerst maar even afspreken wat onder leefbaarheid moet worden verstaan. In de nota wordt dat
omschreven als: de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de behoefte van de mens. En dan
gaat het om goed en prettig wonen, werken en leven.
Volgende vraag is: waarom deze nota?
Allereerst gaat het om het vastleggen van de opmerkingen, suggesties en ervaringen die
werden gemaakt door deelnemers aan de door de provincie georganiseerde rondetafelgesprekken. En deze nota zal richtinggevend zijn voor het verder uitwerken en invoeren van
geformuleerd beleid. Vervolgens worden in de nota onderwerpen benoemd die invloed hebben
op de (ervaren) leefbaarheid. Dat zijn zowel ontwikkelingen op mondiaal als op lokaal niveau en
alle lagen daar tussen. Als concreet voorbeeld wordt genoemd de drie door de rijksoverheid
ingevoerde decentralisaties in het sociale domein. Van AWBZ naar Wmo, de participatiewet en
de transitie van de jeugdzorg. De nota laat het niet bij deze vaststelling. Er zijn in dat proces van
verandering, zo bleek tijdens de rondetafelgesprekken in het najaar van 2015, ook kansen. Dan
komen de begrippen “burgerkracht” en “burgerinitiatief” aan de orde. In de nota worden daarvan
voorbeelden gegeven. En dan wordt “zelfredzaamheid” (cru gezegd: je moet het zelf maar uitzoeken) “samenredzaamheid” (we zijn er voor elkaar om te helpen en we vinden samen een
oplossing). Samenredzaamheid een nieuwe samenleving waarin mensen samen alternatieven
ontwikkelen en een beweging van onderop vormen, essentieel voor de transitie naar een beter
aangepaste samenleving en economie. Sociale cohesie is daarvoor een belangrijke pijler, staat
er in een voetnoot in de nota. In dat kader wordt ook de belangrijkheid van onder andere dorpshuizen genoemd waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en zo kunnen bijdragen aan de
samenredzaamheid.
De provincie wil, in samenspraak met gemeente (portefeuillehouder zorg & welzijn) meedenken
en waar gewenst faciliteren bij het realiseren van leefbaarheidsagenda’s. Dat wil de provincie
doen door het delen van kennis. Kennis die werd verkregen door reeds uitgevoerde leefbaarheidsinitiatieven op lokaal niveau en wegwijzer zijn in het verkrijgen van financiële middelen.
Maar in tegenstelling tot het tot nu toe gevoerde beleid worden niet meer ondersteuningsinstellingen (als instelling) gesubsidieerd maar kunnen instellingen in aanmerking komen voor
een projectsubsidie.
De provincie geeft in de nota aan dat de rondetafelgesprekken hebben aangetoond dat er grote
behoefte is aan ondersteuning bij het behouden van een verantwoord leefbaarheidsniveau. Dat
geldt ook voor onze dorpen. Er is dus werk te doen.
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In en om de dorpen
Naambordje “Beekvallei” verwijderd door gemeente
Ze (de groep jongeren Betaalbaar Wonen in Beekbergen en
Lieren) waren er terecht zo trots op dat er, na ongeveer 10 jaar
hard werken er eindelijk wat licht aan het eind van de tunnel was
te zien. Dat vierden ze met elkaar met het plaatsen van een
straatnaambordje met de tekst “Beekvallei”, de naam van het
woningbouwproject.
Enkele dagen geleden heeft de gemeente het straatnaambordje
verwijderd. Er werd tijdens het regelmatige overleg dat BWiBL
met diverse ambtenaren had, door de gemeente geen enkel
signaal afgegeven dat het plaatsen van het straatnaambordje niet
past binnen de gemeentelijke regels. Een van de leden van de
groep BWiBL was er getuige van dat er een busje van de
gemeente Apeldoorn stopt op de hoek Nieuwe Voorweg –
Veldbrugweg, de medewerker de slijptol uit de laadruimte pakt en
het bordje afzaagt, het bordje in de laadruimte van het busje legt
en vertrekt. Deze actie roept zowel bij BWiBL als ook bij de dorpsraad een aantal vragen op
omdat er in het dorp wel meer bordjes hangen. BWiBL wil graag het naambordje (dat door hen
volgens de officiële richtlijnen van de gemeente was gemaakt en dus best prijzig was) terug.
De dorpsraad heeft navraag gedaan bij de gemeente.

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.

Gemeentenieuws
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.
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Locatie

Omschrijving

Code

Het Zand 4

Oprichten van een woning (20 januari 2016)

2

Veldbrugweg 21

Vergroten van een woning (4 januari 2016)

1

Ruitersmolenweg ?

Plaatsen van een berging (4 januari 2016)

1

Lierdererf 30

Plaatsen van een schuur (12 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.
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

Ontwerp Bestemmingsplan Arnhemseweg 445 - 449
Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij een exemplaar van het ontwerp bestemmingsplan
Arnhemseweg 445 – 449. Het betreft de omzetting van bestemming bedrijfswoningen naar
woningen. Het ontwerp bestemmingsplan ligt tot 9 maart 2016 ter inzage in het Stadhuis
(Marktplein 1; voor openingstijden zie elders in deze Nieuwsbrief).
Het ontwerp bestemmingsplan kan ook worden ingezien op het kantoor van de dorpsraad
(maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur).
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Politieke Markt Apeldoorn (PMA) donderdag 4 februari 2016,
Stadhuis Markt 1 Apeldoorn
Raadzaal
19.00 – 20.00 uur

Verdeelmodel en kadernota VNOG
Rode Hert

19.00 – 20.00 uur

Zienswijze uitgangsprogramma GGD

20.00 – 21.00 uur

Bevaarbaarheid Apeldoornskanaaal
Rode Leeuw

19.00 – 20.00 uur

Uitvoeringsagenda kantorenmarkt Apeldoorn

20.00 – 21.00 uur

Audit comité

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
Ontmoetingsplek De Vier Dorpen (Loenenseweg 39)
Maandag 1 Februari
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
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Dinsdag 2 Februari
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
19.30 tot 21.00 uur Bingo
Woensdag 3 Februari
10.00 tot 20.00 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 Vetbollen maken
17.00 tot 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel
Donderdag 4 Februari
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom
10.00 tot 11.30 uur Creatief
14.30 tot 16.00 uur Soos
Vrijdag 5 Februari
10.00 tot 20.00 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 “Herken de uilen”
Zaterdag 6 februari
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom
14.30 tot 16.00 uur Weet je nog van toen (Carnaval)
Zondag 7 februari
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
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