
 
 

 1 

 

Nieuwsbrief 22 februari 2016 

Van de bestuurstafel 

Verkeersvisie Apeldoorn 

Op 17 februari 2016 werden door de gemeente Apeldoorn vertegenwoordigers van dorps- en 
wijkraden (Pieter de Mos was namens de dorpsraad Beekbergen-Lieren aanwezig) en 
belangengroepen geïnformeerd over het concept van de nota “Verkeersvisie”. 
Tijdens deze bijeenkomst werd door de gemeente Apeldoorn aangegeven op welke wijze zij de 
uitkomst (wensen, suggesties en opmerkingen met als startdocument de Koersnota) van de 
sessie met dorps- en wijkraden en belangengroepen van september 2015 heeft verwerkt in de 
concept-nota “Verkeersvisie” De nota, enkele kleine aanpassingen zullen nog worden aan-
gebracht, zal binnenkort aan de wethouder worden aangeboden. De volgende stappen in het 
proces werden toegelicht. Op dit moment mag over de inhoud van de nota nog niet worden 
gerapporteerd. Zodra dat kan/mag zal in de Nieuwsbrief daarvan melding worden gedaan en zal 
tevens de verwijzing naar de website van de gemeente Apeldoorn worden vermeld. 

Snippergroen 

Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij het concept van de beleidsnotitie “Herijking uitgifte-
beleid openbaar groen”. Dit concept ligt vanaf 18 februari 2016 tot en met 16 maart 2016 tijdens 
de openingsuren van het stadhuis daar ter inzage. 
Waar gaat het over? In de beleidsnotitie wordt allereerst benoemd om wat voor grond het gaat. 
“Sommige stukjes openbaar groen worden, bewust of onbewust, door bewoners gebruikt. Dit 
kan het onderhoud van het openbaar groen door de gemeente bemoeilijken en onduidelijkheid 
geven voor de buren. Daarom wil de gemeente heldere afspraken maken om onjuist gebruik te 
beëindigen. Daarnaast wil de gemeente de verkoopmogelijkheden voor dergelijke stukjes groen 
(onder strikte voorwaarden) verruimen”. 
Het nieuwe beleid doet voorstellen voor: 

- regels en afspraken voor de manier waarop onjuist gebruik van stukjes groen wordt 
beëindigd 

- nieuwe spelregels voor verkoop van gemeentelijke stukjes openbaar groen 
- nieuwe tarieven voor verkoop van stukjes openbaar groen 

Tijdens de periode waarin het concept van de beleidsnotitie ter inzage ligt kan iedereen een 
inspraakreactie geven. Dat kan door: 

- een inspraakreactie te sturen naar de Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving Postbus 9033, 
7300 ES Apeldoorn. De inspraakreactie moet ondertekend zijn en tenminste naam, 
adres en woonplaats bevatten 

- mondeling door een afspraak te maken met mevr. M. Vincken (055-5802395 
- het indienen van een digitale inspraakreactie is niet mogelijk 

 
De volledige tekst van het concept is ook te raadplegen via de website van de gemeente 
Apeldoorn (www.apeldoorn.nl/inzage). 

Apeldoornse Energie Agenda (Advies Transitieteam) 

Apeldoorn energie neutraal. Een onderwerp dat reeds een aantal jaren met regelmaat 
terugkeert in de publieke discussie. Een onderwerp ook waarmee het bestuur van de dorpsraad 
recent weer werd geconfronteerd. In dat kader past het rapport dat eind 2015 verscheen en 
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waarin een aantal adviezen werd gegeven om het gestelde doel te bereiken In het rapport wordt 
beschreven dat de gemeente Apeldoorn werkt volgens de route en uitgangspunten (ambitie) die 
in 2010 werd uitgestippeld en werd uitgesproken. Zo werd ook meteen maar even de plaats van 
de gemeente in dat proces benoemd. “De gemeente regisseert en/of faciliteert, de markt is aan 
zet. Voor energieprojecten brengt de gemeente minimaal financiële middelen in, alleen om 
zaken in gang te zetten of aan te jagen”. De gemeente, zo staat er vervolgens, kan en wil de 
ambitie (Apeldoorn energieneutraal) niet alleen realiseren. Draagvlak van de bevolking is een 
absolute voorwaarde op de weg naar succes. 
Onder leiding van onderzoeks- en strategiebureau Tertium en het transitieteam (bestaande uit 
een zestal personen die expertise hebben op het gebied van duurzaamheid) werd de bevolking 
reeds -middels een enquête- in de gelegenheid gesteld te reageren op de ambitie en wensen 
en verwachtingen kenbaar te maken. Er waren 700 reacties op het vragenformulier en er 
werden 2 brainstormsessies gehouden. In het rapport worden onderstaande 8 adviezen 
benoemd en deze zijn in het rapport nader uitgewerkt. 

Advies 1 
- Apeldoorn heeft zich ten doel gesteld een energieneutrale gemeente te worden. Om de 

route hier naartoe transparant en controleerbaar te houden voor zowel de gemeenteraad 
als de bewoners, moeten elk jaar ambitieuze, maar ook haalbare doelen worden 
geformuleerd en geëvalueerd. Steeds worden de begin- en de eindsituatie per doel-
stelling vastgelegd. Jaarlijks worden resultaatmetingen uitgevoerd voor de evaluatie. 

Advies 2 
- De gemeente speelt voorlopig nog een belangrijke rol in het stimuleren en faciliteren van 

Apeldoorners in het realiseren van de energieambities door middel van informatie-
voorziening, actief wijkgericht beleid, handhaving en aanpassing regelgeving. 

Advies 3 
- Het is van belang dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft door energie-

besparing en het opwekken van duurzame energie op en rond het eigen vastgoed.  
Over de ingrepen en de voortgang van het proces wordt actief gecommuniceerd. 

Advies 4 
- Het Apeldoornse bedrijfsleven kan een grotere rol spelen in het versnellen van de 

energietransitie. Lokale bedrijven zouden betere producten en diensten kunnen aan-
bieden die de energietransitie bevorderen. Ook zouden ze kunnen investeren in 
inspirerende voorbeeldprojecten, of elkaar kunnen uitdagen zelf energiezuinige 
oplossingen te kiezen. 

Advies 5 
- Burgers en organisaties die de energievoorziening van hun vastgoed zelf hebben 

verduurzaamd, spelen nu al een belangrijke rol in de Apeldoornse energietransitie.  
Het zou goed zijn als deze koplopers een centrale rol spelen in de communicatie naar 
de Apeldoornse gemeenschap. De gemeente zou deze koplopers een podium kunnen 
bieden. 

Advies 6  
- Maatschappelijke organisaties die dicht op de inwoners van Apeldoorn staan, zoals 

scholen, kerken, moskeeën, sportclubs of buurtverenigingen zouden meer verantwoor-
delijkheid kunnen nemen om hun leden of achterban te enthousiasmeren. De gemeente 
kan hierbij initiëren en stimuleren. 

Advies 7 
- Barrières bij het aanvragen van financiering voor duurzame energie moeten zo veel 

mogelijk worden weggenomen. Deze komen grotendeels voort uit gebrek aan overzicht. 
Daarnaast speelt mogelijk gebrek aan eenvoudig toegankelijke financiering een rol. 

Advies 8 
- Een algemene informatiecampagne gericht op alle inwoners van Apeldoorn ligt niet voor 

de hand. Beter is het om inwoners en bedrijven actief te wijzen op mogelijkheden van 
duurzame energie en energiebesparing op slimme, voor hen logische momenten. 
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Een gedegen en heldere analyse, goede aanbevelingen maar -zo is duidelijk- er is nog veel 
werk te doen. Dus mouwen opstropen en aan de slag. Op zeer korte termijn zal het bestuur van 
de dorpsraad over dit onderwerp een gesprek hebben met een tweetal initiatiefnemers. 
Het hele rapport lezen met de uitwerking van de uitgebrachte adviezen? Ga naar de website: 
www.apeldoornenergieneutraal. 

In en om de dorpen 

Najaarsconcert Beekbergen Klassiek 

 
Stichting Beekbergen Klassiek heeft Kurios 
Klarinetkwartet, een van de bekendste klarinet-
kwartetten in Nederland, weten te contracteren voor 
een concert op zaterdag 12 maart 2016. Het concert 
wordt gegeven in de Oude Kerk van Beekbergen en 
de aanvang is 15.30 uur. 
 
Uitgevoerd wordt “Die letzte Worte unseres Erlösers 
am Kreuze” van Joseph Haydn in een bewerking voor 
klarinet. Een prachtig muziekstuk passend binnen de 
voorbereiding op Pasen. Het Kurios Klarinetkwartet 
bestaande uit: Peter Koetsveld (2e klarinet), Mark 
Snitselaar (basklarinet), Corien Hoepman (3e klarinet) 
en Boukje Musch (1e en es klarinet) treden met 
regelmaat op in binnen- en buitenland. 
 
Kaarten (volwassenen 20 euro; jongeren tot 19 jaar 
10 euro) zijn verkrijgbaar bij Primera De Damper, bij 
boekwinkel Mooiboek en (indien nog voorradig vanaf 
15.00 uur aan de kerk). 
 
 

Gemeentenieuws 

Maatwerkvoorschrift Wet Milieubeheer 

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben maatwerkvoorschriften vastgesteld voor 
Hallo Bolle Gijs aan de Albaweg (ongenummerd) te Lieren. 
Datum verzending16 februari 2016. Zaaknummer DOS-2015-046186 

Inzage: 

Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf 19 februari 2016 tot en met 1 april 2016 
ter inzage bij het Omgevingsloket in het Stadhuis. Inzage is alleen mogelijk op afspraak. Een 
afspraak maken kan via de website van de gemeente Apeldoorn of telefonisch via 14055. 

Beroep: 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en 
gemotiveerd beroep tegen dit besluit instellen. Een beroepschrift kan tot en met de einddatum 
van de terinzagelegging worden ingediend bij de rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 9030, 6800 AM Arnhem. 
Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tevens hun zienswijzen naar voren 
hebben gebracht naar aanleiding van de ontwerpbeschikking. Als belanghebbenden redelijker-
wijs niet kan worden verweten dit niet gedaan te hebben, kan een beroepschrift 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. 
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Voorlopige voorziening: 

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 niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) moet worden ingediend 
bij de Voorzitter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 AM 
Arnhem. 
Zowel voor het indienen van een beroepschrift als voor een verzoek om voorlopige voorziening 
is griffierecht verschuldigd. 

Geen PMA 

Donderdag 26 februari 2016 in verband met krokusvakantie geen Politieke Markt Apeldoorn en 
geen Raadsvergadering. 
Op donderdag 3 maart vergadert de gemeenteraad. 

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 

Molenvaart 18 Vervangen van bestaande schuur (1 februari 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. 
 
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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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 (Loenenseweg39) 

Maandag 22 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 23 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 
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Woensdag 24 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 
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 25 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 
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 26 februari 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 10.30 uur Bewegen 
10.00 tot 11.30 uur Mannenochtend 
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 Jeu de Boules 
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 27 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 17.00 uur Met de mantel aan de wandel 
17.00 tot 18.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
18.30 tot 20.00 uur Koffie inloop 

Zondag 28 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). 
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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 
 
 

GRONDWERK 

 
“De Ruiterij” 

 
“Spelderholt” 


