Nieuwsbrief 15 februari 2016
Van de bestuurstafel
Bijeenkomst dorpenplatform
Op 9 februari 2016 hebben Joop van der Meer en Pieter de Mos namens de dorpsraad deelgenomen aan het overleg “Dorpenplatform”. Een bijeenkomst waar vertegenwoordigers van de
dorpen in gezamenlijkheid overleggen met de gemeente over actuele zaken.
Voor de gemeente Apeldoorn waren aanwezig: wethouder Nathan Stukker; stadsdeelmanager
voor dorpen en buitengebied Steven Gerritsen; de wijkbeheerder voor de dorpen en buitengebied Sjoerd de Boer; de teammanager bovenwijks beheer Rob Kruis en de stadsregisseur
zorg Peter Mensink. Door brede aanwezigheid van de gemeente gaf dat de dorpen de gelegenheid een grote diversiteit aan onderwerpen aan de orde te stellen. Van zorgteam en sociale
kaart; van N786 tot aanpassing A1. Van wegenonderhoud tot ontwikkeling van Beekbergsebroek. Van de inzet van BOA’s tot geregistreerde inbraken of pogingen daartoe. En niet te
vergeten de beschikbare ruimte voor de dorpen in de woningbouwprogrammering. Allemaal
onderwerpen die door de dorpen werden genoemd bij het agendapunt “actuele zaken in de
dorpen”.
Tijdens de bijeenkomst van het dorpenplatform op 23 november 2015 in Hoenderloo werd door
de Rabobank een presentatie verzorgd over de versobering van de voorzieningen van de bank
in de dorpen. Omdat door de dorpen daar het nodige commentaar op werd gegeven, heeft een
gesprek plaatsgevonden tussen gemeente Apeldoorn en Rabobank. Uitkomst van dit gesprek is
dat de Rabobank gaat bekijken op welke wijze zij (voor een deel) mogelijk tegemoet kan komen
aan de wensen van de dorpen.

Onverharde wegen
De dorpsraad heeft, daarop attent gemaakt door aanwonenden, contact opgenomen met de
gemeente Apeldoorn om (nood-)reparaties uit te voeren aan de onverharde wegen Engelanderkamp en Engeland. Definitieve reparatie zal worden uitgevoerd als de weersomstandigheden
dat mogelijk en doeltreffend maken.
Uiteraard zal de dorpsraad de vinger aan de pols houden.
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Vastgesteld bestemmingsplan Kuiltjesweg 44
De dorpsraad heeft van de gemeente Apeldoorn bericht ontvangen dat de gemeenteraad op
28 januari 2016 het bestemmingsplan Kuiltjesweg 44 heeft vastgesteld. Het vastgestelde
bestemmingsplan ligt vanaf 11 februari 2016 gedurende zes weken ter inzage in het Stadhuis.
Tijdens deze periode kan tegen het bestemmingsplan beroep worden ingesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op uitbreiding van het recreatiepark Beekbergen. Vastgesteld werd
dat de uitvoering van het verzoek om het bestaande recreatiepark mogelijk te maken dit moet
passen binnen het groei- en krimpbeleid, zoals dat door provincie en gemeente is bepaald.
Alleen het gedeelte dat benodigd is voor de gevraagde uitbreiding van het recreatiepark heeft
de bestemming recreatie en verblijfsrecreatie gekregen. De overige gronden zijn bestemd tot
natuur. De in een eerder stadium geprojecteerde ontsluiting aan de Stoppelbergweg is, naar
aanleiding van ingediende zienswijzen verplaatst naar de Kuiltjesweg. Dat geldt eveneens voor
de receptie. Deze is nu ook geprojecteerd nabij de terreinontsluiting aan de Kuiltjesweg.
Omdat tegen het ontwerp van het plan zienswijzen zijn ingediend en de gemeenteraad bij de
vaststelling wijzigingen in het plan heeft aangebracht kan beroep worden ingesteld door:
- een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft
gebracht
- een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn
zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen
- een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij
de vaststelling in het plan heeft aangebracht
Tot en met 24 maart 2016 kan een beroepschrift worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van
beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Tolhuisjes
Het bestuur van de dorpsraad heeft in een brief aan de Gedeputeerde van de Provincie
Gelderland aangegeven dat, wanneer het aangepaste tracé van de N786 wordt vastgesteld, de
tolhuisjes -omdat deze een grote cultuur historische waarde hebben- moeten worden behouden
(dus verplaatst moeten worden). Een reactie is nog niet ontvangen.

In en om de dorpen
Boerenkoolmiddag
Vrijdagmiddag 12 februari 2016 was er in de Hoge Weye voor 50+ uit Beekbergen, Lieren,
Oosterhuizen en Klarenbeek een boerenkoolmiddag. De organisatie voor deze middag was in
handen van de groep vrijwilligers van de Stamtafel (de groep die iedere donderdagmiddag voor
de senioren een middag in de Hoge Weye organiseert). En die weten hoe je zo’n middag moet
organiseren. Ruim 50 deelnemers aan deze middag die werd opgeluisterd door een optreden
van het Oosterhuuzens Dialectkoor. Dat optreden werd door de aanwezigen zeer op prijs
gesteld. Gezongen werden, begeleid door twee accordeons, teksten op bekende en minder
bekende melodieën die soms werden meegezongen. Er werd tweemaal ongeveer driekwartier
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opgetreden en daarmee kregen de bezoekers een indruk van het ruime repertoire). Naast
koffie/thee kregen de bezoekers ook een consumptie aangeboden (nou aangeboden, zat in de
prijs van 10 euro inbegrepen). De boerenkool was heerlijk en daar werd door de aanwezigen
ook ruim gebruik van gemaakt. Een geslaagde middag die mede dankzij de gemeente
Apeldoorn en Stimenz kon worden georganiseerd. Maar alle hulde voor de vrijwilligers!

Rijksweg A1
Rijkswaterstaat en RoyalHaskoningDHV hebben op 12, 14 en 19 januari 2016
informatiebijeenkomsten georganiseerd waar belangstellenden werden geïnformeerd
over de plannen voor aanpassing rijksweg A1. Namens de dorpsraad hebben op
19 januari 2016 Onno Muntinga en Pieter de Mos de informatiebijeenkomst in
Klarenbeek bezocht. Uit de ontvangen informatie -waarover eerder in de Nieuwsbrief
werd gerapporteerd- blijkt duidelijk dat ook tijdens de genoemde bijeenkomst beheersing van geluid een belangrijk item is en dat geadviseerd werd aandacht te geven aan
het onderzoeken of plaatsing van zonnepanelen in de lussen van het knooppunt
Beekbergen en op de eventueel te plaatsen geluidschermen mogelijk is. Dit uit het
oogpunt van duurzaamheid, maar ook om een deel van de investeringskosten terug te
verdienen.

Varia
Vitale sportverenigingen
Voor de Politieke Markt Apeldoorn van 11 februari 2016 stond de presentatie van het rapport
“Vitale Sportvereniging Apeldoorn” op de agenda. Een zeer lezenswaardig rapport en belangrijk
voor de sportverenigingen. Reden genoeg dus om in deze Nieuwsbrief daar aandacht aan te
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besteden want de sportverenigingen in Beekbergen en Lieren weten dan waar ze op moeten
letten om in aanmerking te komen voor subsidie.
De introductie paragraaf in het rapport geeft aan waarom tot dit rapport werd gekomen. In 2010
werd flink bezuinigd op het subsidiëren van (sport)verenigingen. Motivering was: is geen kerntaak van de gemeente. In een rapport dat de titel draagt: “Overleven is meedoen”dat in 2013 is
uitgebracht heeft de sportraad al aangegeven waar de knelpunten zitten en in welke hoek de
bedreigingen op de loer liggen. Dat weten is belangrijk maar minstens zo belangrijk voor het
voortbestaan is de kansen die er zijn weten te benutten.
Dan komen ook de vragen:
- wat is de maatschappelijke relevantie van de sportvereniging
- wat draagt de sportvereniging bij aan de sociale cohesie in de wijk of dorp
aan de orde. Het rapport geeft aan dat dit belangrijke items zijn en werkt dit ook nauwgezet uit.
Welke belangrijke beleidsthema’s worden daarvoor door de sportraad genoemd
- het begeleiden, het ondersteunen en het adviseren bij de uitwerking en de uitvoering
van projecten in het kader van de Sportagenda Apeldoorn 2015 – 2019
- het ontwikkelen van een route om een vitale sportvereniging te worden en te blijven
- het inzichtelijk maken van behoud, onderhoud en optimalisatie van de bestaande
sportvoorzieningen
- het ontwikkelen van een route met betrekking tot duurzaamheid
- het stimuleren van sportdeelname en sportverenigingen aanzetten om open te staan
voor mogelijke samenwerking met maatschappelijke organisaties in Apeldoorn
In het rapport wordt toegelicht wat onder vitale sportvereniging moet worden verstaan (voorwaarde voor het in aanmerking kunnen komen voor toekenning van subsidie). De definitie die
door het Pim Mulier Instituut wordt gehanteerd geeft aan:
- aantal leden; behoud (clubbinding) en werving nieuwe leden
- voldoende kader; houdt zich bezig met de dagelijkse taken binnen de vereniging
- financiën; inzichtelijk en controleerbaar
- organisatie en structuur; verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd
- communicatie; zowel intern als extern
De gemeente Apeldoorn heeft dit alles aldus verwoord: Een vitale vereniging is een vereniging
die een belangrijke positie inneemt in de lokale samenleving en zich daarnaast openstelt voor
andere maatschappelijke activiteiten dan alleen de tak van sport waarvoor de vereniging is
opgericht.
Daarmee is het kader waarbinnen de (sport-)verenigingen moeten opereren dus helder en is er
voldoende werk te verzetten

Gemeentenieuws
Snippergroen
Op 17 februari 2016 om 19.30 uur is er in het stadhuis een bijeenkomst over snippergroen.
Snippergroen zijn kleine stukjes gemeentegroen zonder duidelijke functie en die grenzen aan
een tuin. De gemeente heeft nieuwe spelregels opgesteld over het beheer en onderhoud
hiervan. Daarnaast wil de gemeente de verkoopmogelijkheden voor deze stukjes groen
verruimen. De bijeenkomst gaat in algemene zin over de verkoop en verhuur van snippergroen.

Omgevingsvergunningen
Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot
omgevingsvergunningen 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 36

Kappen van 2 berken (5 februari)

Code
1
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Verklaring code
1. Ingekomen aanvraag
Het betreft de kennisgeving van een ingekomen aanvraag. De aanvraag ligt niet ter inzage en
kan niet worden ingezien.
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

Politieke Markt Apeldoorn (PMA) donderdag 18 februari 2016
Stadhuis Markt 1 Apeldoorn
19.00 – 20.00 uur
20.00 – 21.00 uur
21.00 – 21.15 uur
21.15 – 22.15 uur
19.00 – 20.00 uur
20.00 – 21.15 uur
21.15 – 22.15 uur

Raadzaal
Aanpassing gemeenschappelijke regeling regio Stedendriehoek
Bestuurlijke werkwijze gemeentegaranties
Pauze
Overgaan tot actieve verkoop panden gemeentelijk eigendom
De Rode Leeuw
Beleidsregels straatnaamgeving
Pauze
Camerabeveiliging in Apeldoorn

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.
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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 15 februari
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom
10.00 tot 11.30 uur Hobby-ochtend
10.00 tot 10.30 uur Bewegen
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel
14.00 tot 16.00 uur Stamtafel
14.00 tot 17.00 uur Handvaardigheid
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining
15.45 tot 16.45 uur Zingen
17.00 tot 18.30 uur Gezamenlijk aan tafel
17.00 tot 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel
18.30 tot 20.00 uur Koffie inloop
Dinsdag 16 februari
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom
10.00 tot 10.30 uur Bewegen
10.00 tot 12.00 uur Groenactiviteit buiten
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel
14.30 tot 16.00 uur Meer bewegen voor ouderen
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining
17.00 tot 18.30 uur Gezamenlijk aan tafel
18.30 tot 20.00 uur Koffie inloop
19.30 tot 21.00 uur Optreden Con Brio
Woensdag 17 februari
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom
10.00 tot 11.30 uur Hobbyochtend
10.00 tot 10.30 uur Bewegen
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel
13.30 tot 16.00 uur Ontmoeting en ondersteuning
14.30 tot 16.00 uur Themamiddag Winterquiz
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining
17.00 tot 18.30 uur Gezamenlijk aan tafel
17.00 tot 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel
18.30 tot 20.00 uur Koffie inloop
Donderdag 18 februari
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom
10.00 tot 10.30 uur Bewegen
10.00 tot 11.30 uur Creatief
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel
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14.30 tot 16.00 uur Soos
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining
17.00 tot 18.30 uur Gezamenlijk aan tafel
18.30 tot 20.00 uur Koffie inloop
Vrijdag 19 februari
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom
10.00 tot 10.30 uur Bewegen
10.00 tot 11.30 uur Hobbyochtend
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel
13.00 tot 16.30 uur Bakken
14.30 tot 16.00 uur Filmmiddag - Schaatshistorie van Nederland
14.00 tot 16.30 uur Ontmoeting en ondersteuning
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining
17.00 tot 18.30 uur Gezamenlijk aan tafel
18.30 tot 20.00 uur Koffie inloop
Zaterdag 20 februari
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom
10.00 tot 10.30 uur Bewegen
10.00 tot 11.30 uur Gezellige koffieochtend
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel
15.00 tot 16.30 uur Muziekactiviteit
17.00 tot 18.30 uur Gezamenlijk aan tafel
18.30 tot 20.00 uur Koffie inloop
Zondag 21 februari
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel
14.30 tot 16.30 uur Weet je nog van toen
14.30 tot 17.00 uur Gezellig samenzijn
15.00 tot 16.00 uur Luisteren vanuit je luie stoel
17.00 tot 18.30 uur Gezamenlijk aan tafel
18.30 tot 20.00 uur Koffie inloop
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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