Nieuwsbrief 29 februari 2016
Van de bestuurstafel
Algemene Ledenvergadering
Op woensdag 13 april 2016 wordt, in de Hoge Weye, de Statutair voorgeschreven Algemene
Ledenvergadering van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren gehouden. De aanvang is
20.00 uur. Voor de pauze zullen de jaarverslagen van de portefeuillehouders worden
besproken en zullen de overige in de Statuten beschreven agendapunten worden behandeld.
Na de pauze zullen mevrouw drs. Masja Parlevliet (senior archeoloog gemeente Apeldoorn) en
de heer Sander Diependaal (bureau EcoConsultancy) vertellen over het archeologisch
grondonderzoek dat op de locatie van de Ruiterij (hoek Ruitersmolenweg en Stichtingsweg)
werd uitgevoerd en de resultaten van dat grondonderzoek. Noteert u de datum alvast in uw
agenda. Het bestuur van de dorpsraad rekent op uw aanwezigheid.
Wij zorgen voor een hapje en een drankje.

Beekbergen – Lieren energieneutraal?!
In de Nieuwsbrief van 22 februari 2016 stond een artikel waarin de 8 adviezen van het transitieteam [groep ervaren/enthousiaste mensen die een complex (maatschappelijk) probleem aanpakken en voorstellen voor oplossingen aandragen die een positieve impuls geven om een
gesteld doel te bereiken] om te komen tot een energieneutraal Apeldoorn, waren opgenomen.
Het artikel over de aanbevelingen van het transitieteam eindigde met “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 dinsdag 23 februari 2016 heeft het bestuur van de dorpsraad dat meteen in praktijk
gebracht. Tijdens de bestuursvergadering gaven Roel van Swam en Gerard Brugman (beiden
op persoonlijke titel) een op het rapport van het transitieteam gebaseerde presentatie die was
toegespitst op Beekbergen en Lieren. Wat zijn, zo was de eerste vraag, in Beekbergen en
Lieren de kansen om energieneutraal (of in ieder geval een sterke mate van energiebesparing)
te komen. Welke kansen (mogelijkheden) zijn er en welke belemmeringen staan succes in de
weg. En welke rol zou de dorpsraad in dat proces kunnen vervullen? Onomstotelijk is keer op
keer vastgesteld dat uitgesproken ambities slechts dan leiden tot succes wanneer er: a)
gezorgd wordt voor ruim draagvlak dat verkregen is op basis van concrete feiten en b) er een
groep is die zich wil inzetten om ambities tot resultaten te brengen.
Roel van Swam en Gerard Brugman denken dat het bestuur van de dorpsraad in dat proces
een belangrijke rol hebben te vervullen.
Onder het hoofdstuk “aanleiding” om te komen tot energieneutraal noemen de inleiders de
stijging van de kosten van het huidige energiegebruik (is in 20 jaar tijd ongeveer verdubbeld),
duurzaamheid (huidige energiebronnen zijn eindig), verduurzaming van woningen en de
ontwikkeling van andere vormen van energieopwekking.
Komt natuurlijk onmiddellijk de vraag naar voren “energieneutraal” kan dat wel? Bestuurlijk
Apeldoorn praat er al jaren over en stelt de datum waarop de ambitie gerealiseerd moet zijn, bij.
Voorbeelden worden genoemd van initiatieven van groepen die zich in wijk en dorp inzetten om
daadwerkelijk doelen te realiseren. Genoemd worden de projecten Kerschoten Energie
Neutraal, Loenen Energie Neutraal en de initiatieven van deA (duurzame energie Apeldoorn).
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Waarom gebeurt er niet veel meer op dit gebied, is de terechte vraag? Wat zijn eventuele
belemmeringen? Genoemd worden:
- vertrouwen dat het te realiseren is, ontbreekt. Mogelijke oplossing: kleinschalig beginnen
en resultaten communiceren
- lastig te organiseren. Mogelijke oplossing: maak optimaal gebruik van ervaringen van
andere projecten
- financiering. Mogelijke oplossing: crowdfunding, schema’s voor subsidie aanvraag
Allemaal mooi en goed, maar wat zou er nu in Beekbergen-Lieren moeten gebeuren en hoe?
Eerst maar even het “wat”. Dan kan gedacht worden aan:
- het dorpshuis De Hoge Weye. (gebouw verduurzamen en bijvoorbeeld zonnepanelen op
het platte dak)
- de sporthal (verduurzamen van gebouw)
- woningen (verduurzamen en zonnepanelen)
- recreatieparken en hotels
- kerken en aanliggende vergadergebouwen
En dan de vraag waarop het moeilijk wordt om daar een antwoord op te geven: wie gaat het
doen, wie stroopt de mouwen op?
Het bestuur van de dorpsraad gaat daar, samen met de inleiders, over nadenken en proberen
een groep enthousiaste dorpsbewoners te rekruteren die Beekbergen en Lieren energieneutraal
gaan maken.

Inloopavonden Beekbergsebroek
De inwoners van Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen, Klarenbeek en de zuidkant van de Maten
worden door de initiatief nemende bedrijven deA (duurzame energiecorporatie Apeldoorn);
E-kite (energieopwekking door middel van vliegers); E-park (bedrijf voor binnen- en buitensport,
onder andere elektrisch karten), Wolff Nederland (windmolens) en Out2Play (outdoor
activiteiten) uitgenodigd om kennis te nemen van de stand van zaken betreffende de inrichting
van Beekbergsebroek. Tijdens de inloopavonden kan men ook met de initiatief nemende
bedrijven in gesprek gaan.
Wanneer : dinsdag 29 maart en donderdag 31 maart 2016
Hoe laat : van 19.00 – 21.00 uur
Waar
: Ecofactorij 18 Apeldoorn (gebouw met het blad)
Achtergrond
Door de initiatief nemende bedrijven wordt de volgende achtergrond informatie gegeven
- “Gemeente Apeldoorn heeft in het verleden grond aangekocht in Beekbergsebroek voor
het realiseren van het bedrijventerrein. Zoals bekend is het bedrijventerrein er vanwege
de crisis niet gekomen. Daaropvolgend heeft de gemeente gevraagd om ideeën voor de
invulling van de gronden. Vijf organisaties (zie boven) sloegen de handen ineen en
hebben een voorstel ingediend. De gemeenteraad van Apeldoorn heeft vervolgens op
2 januari 2015 ingestemd met de ontwikkelrichting ‘duurzame energie, recreatie en
natuur. Afgelopen periode heeft deA gesproken met bewoners in het gebied en de
dorps- en wijkraden. Nu zijn we zover om ook u te informeren over de plannen. Gezien
het feit dat u direct omwonende bent, is dit wellicht interessant voor u”.
Het bestuur van de dorpsraad Beekbergen – Lieren heeft in oktober 2014 een zienswijze
ingediend bij de gemeente waarin onder andere is aangegeven dat wij tegenstander zijn van
het plan om in het gebied Beekbergsebroek windmolens te plaatsen. Van de gemeente hebben
wij begin december 2014 bericht ontvangen dat de door ons ingediende zienswijze geen
aanleiding gaf tot herziening van de plannen. In de afgelopen periode hebben wij in formele en
in informele gesprekken met deA steeds laten weten tegen het plaatsen van de in het concept
opgenomen windmolens.
N.B. Beekbergsebroek ligt in het gebied waarvoor de Vereniging Klarenbeeks Belang
verantwoordelijk is. En het is een goede gewoonte van dorpsraden dat die dan de leiding
heeft.
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Maak gebruik van de mogelijkheid om kennis te nemen van de plannen en laat u informeren
door de vertegenwoordigers van de initiatief nemende bedrijven.

In en om de dorpen
Onderhoud wegen
De onverharde wegen zijn op dit moment (in een vorige Nieuwsbrief werd daar ook al op
gewezen) in zeer slechte staat. Bewoners hebben ons daar op attent gemaakt. Wij hebben dat
met de gemeente besproken, maar op dit moment is het -behoudens een enkele noodreparatie,
niet mogelijk het wegdek te repareren of te vervangen. Zodra dat qua weersomstandigheden
mogelijk is, zal de gemeente de werkzaamheden uitvoeren.
Ander wegdek waar door aanwonenden en door de dorpsraad reeds een aantal malen bij de
Gemeente aandacht voor gevraagd is, betreft de “streetprint”op het wegdek Engelanderholt. De
gemeente heeft ons afgelopen week laten weten dat de “streetprint” binnenkort van het wegdek
wordt verwijderd. Aanwonenden zullen door de gemeente en/of de aannemer worden
geïnformeerd.

Werkzaamheden parkeerterrein achter de school
De gemeente Apeldoorn is gestart met het plaatsen van keerwanden achter de tuinen van de
Meester Van de Kampweg. Aansluitend zullen nog hekken worden geplaatst. Maatregelen om
de door aanwonenden ervaren overlast te verminderen.
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Gemeentenieuws
Politieke Markt en Raadsvergadering 3 maart 2016
Het Rode Hert
19.00 – 19.45 uur

Presentatie JOGG (Jongeren op gezond gewicht)
De Rode Leeuw

19.00 – 19.45 uur

Welstandsnota; stand van zaken
Raadzaal

20.00 uur

1
2
3
4a
4b

Vaststelling Raadsagenda
Vragenuurtje
Actualiteitsvragen
Vaststelling bestemmingsplan Lierdererf 54 Lieren
Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Bellertstraat 16, Beemte
Broekland
4c Vaststelling bestemmingsplan Ugchelseweg 153, Ugchelen
4d Vaststelling bestemmingsplan Auroralaan 19, Apeldoorn
5 Overgaan tot actieve verkoop op pand niveau van gemeentelijk eigendom
Marktstraat. Beekstraat en Kanaalstraat
6 Beleidsregels straatnaamgeving (huisnummering) gemeente Apeldoorn
7 Gemeentelijke regeling Stedendriehoek
8 Notitie dierenwelzijn Apeldoorn
9 Sluiting (drankje in de Burgerzaal)

Wij ontvingen onderstaande informatie van de gemeente:

Inspraak concept “transformatieagenda huiselijk geweld en kindermishandeling
2016-2019”
Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn maakt bekend dat de concept
“transformatieagenda huiselijk geweld en kindermishandeling 2016 – 2019” ter inzage ligt.
De gemeente vindt het belangrijk dat u uw mening kunt geven over deze transformatieagenda
voordat de gemeente deze vaststelt. De gemeente nodigt u daarom uit te reageren. Uw reacties
worden meegenomen in het definitieve voorstel aan het college en de gemeenteraad.
In de transformatieagenda vindt u de visie, de doelen en actiepunten voor de regioNoord- en
Oost-Veluwe (14 gemeenten) op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook is
een paragraaf toegevoegd waarin de specifieke Apeldoornse speerpunten voor de aanpak
worden toegelicht. Twee doelen staan in de concept transformatieagenda de komende jaren
centraal:
- Iedereen is zich bewust van de schadelijke gevolgen van huiselijk geweld en
kindermishandeling en voelt zich medeverantwoordelijk waardoor tijdig wordt
gesignaleerd en actie wordt ondernomen. Het resultaat is dat de duur van het geweld
wordt verkort wat bijdraagt aan het duurzaam stoppen van geweld
- Onder casusregie wordt huiselijk geweld en kindermishandeling zo snel mogelijk gestopt
en wordt efficiënt en effectief (doelgericht, doelmatig en doeltreffend) samengewerkt
met betrokkenen aan een duurzame veilige thuissituatie
De concept transformatieagenda huiselijk geweld en kindermishandeling ligt tot 24 maart 2016
ter inzage bij de receptie van het stadhuis (Marktplein 1).
Inwoners en andere belanghebbenden kunnen in die periode hun zienswijze schriftelijk
(Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn) of per mail (l.scheuten@apeldoorn.nl) richten aan het
college van B&W t.a.v. mevr. L. Scheuten, onder vermelding van inspraakreactie concept
transformatieagenda huiselijk geweld en kindermishandeling 2016 – 2019.
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Standplaatsvergunningen Kerkallee
De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 5.18 van de Algemene plaatselijke
verordening 2014 de volgende vergunningen heeft verleend:
- Het exploiteren van een standplaats aan de Kerkallee te Beekbergen voor de verkoop
van kaas
- Het exploiteren van een standplaats aan de Kerkallee te Beekbergen voor de verkoop
van vis
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen deze besluiten
bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet voor 28 maart 2016 worden gezonden naar de
burgemeester van Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES
Apeldoorn. Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via het formulier op
www.apeldoorn.nl.

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 (Loenenseweg 39)
Maandag 29 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
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
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Dinsdag 1 maart
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 Bingo-avond
Woensdag 2 maart
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 - violen poten
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 3 maart
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 4 maart
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 – Railway Nederland (stoomtreinen)
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 5 maart
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
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Zondag 6 maart
10.00
12.00
14.30
14.30
15.00
17.00
18.30

tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot

20.00
13.30
16.30
17.00
16.00
18.30
20.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Altijd Welkom
Gezamenlijk aan tafel
Weet je nog van toen
Gezellig samenzijn
Luisteren vanuit je luie stoel
Gezamenlijk aan tafel
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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