Vereniging Dorpsraad Beekbergen - Lieren
Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 16 april 2014 in De Hoge Weye te
Beekbergen

1 Opening en mededelingen door Gerrit Muller (voorzitter a.i.)
- de aanwezigen worden welkom geheten. Naast de leden zijn dat een vertegenwoordiging van de
dorpsraad Oosterhuizen, bureau Saltos (dat na de pauze de bouwplannen Ruitersmolen en
Nieuwe Voorweg zal toelichten), Bemivo, Sprengenland Wonen (de heer De Man),
vertegenwoordigers van de gemeenteraadsfracties en een aantal dorpsbewoners
- vervolgens wordt kort ingegaan op de bestuurlijke problemen die er in het afgelopen
verenigingsjaar zijn geweest. Het gaat daarbij om het voortijdig aftreden van twee voorzitters
(Atze Oosterwoud in februari 2013 en Diderik Tjeenk Willink in september 2013) en de gevolgen
die dat heeft gehad op het functioneren van het bestuur. Ook wordt genoemd dat de vacature
penningmeester (die is ontstaan door het terugtreden van Wijnand Elfers wegens ziekte)
ondanks een aantal pogingen nog steeds niet is ingevuld. In de vacature voorzitter wordt, er
vanuit gaande dat de leden instemmen met de door het bestuur voorgedragen kandidaat, tijdens
deze vergadering voorzien
- genoemd wordt ook dat het verkrijgen van een groot (groter) draagvlak in de dorpen en onder de
bevolking van groot belang is. In de afgelopen maanden is daar extra aandacht aan gegeven.
Genoemd worden aanwezigheid van het bestuur bij bijzondere jubilea (70 jaar lid van
zangvereniging Hosanna in Lieren) en morgen, 17 april 2014, bij de herdenking bevrijding
Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen
- belangrijk communicatiemiddel is de wekelijkse digitale Nieuwsbrief. Naast de rubriek “Van de
bestuurstafel” staat in de Nieuwsbrief ook informatie over gemeentelijke beslissingen en
voornemens die betrekking hebben op Beekbergen en Lieren en aankondigingen en verslagen
van activiteiten in de dorpen. De Nieuwsbrief voorziet duidelijk in een behoefte en wordt
gewaardeerd om de nieuwswaarde. Niet onvermeld mag blijven, aldus Gerrit Muller, het initiatief
van John Keus. Zijn voorstel om tijdens de verkiezing van de gemeenteraad bij de stemlokalen
abonnees te werven voor de Nieuwsbrief was een groot succes. Er waren 250 aanmeldingen
- in Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen werd na het beëindigen van Klaverblad (en daarvoor De
Beekberger) in de afgelopen maanden het gemis aan een eigen krant steeds meer als een
handicap ervaren om de dorpen te promoten. In een overleg tussen mensen uit de drie dorpen is
Dorpsvizier tot stand gekomen. Een krant die eenmaal per twee weken zal verschijnen en die
daardoor actuele informatie kan verzorgen. De dorpsraad participeert in dit project en
ondersteunt dit initiatief (onder andere op administratief gebied), maar is niet
eindverantwoordelijk
- vervolgens noemt Gerrit Muller de initiatieven die het afgelopen halfjaar genomen zijn op het
gebied van informatie uitwisseling en waar mogelijk gezamenlijk optrekken van dorpsraad,
Bemivo, onderwijs en sportverenigingen. In het verslag van de portefeuillehouder jeugd,
onderwijs, sport en zorg wordt daar nader op ingegaan
- het overleg met de zorginstellingen zal worden geïntensiveerd omdat overlast wordt ervaren
- voorbereidingen voor de manifestatie 200 jaar Koninkrijk op 14 juni 2014 op het voorterrein van
Paleis Het Loo worden voor Beekbergen en Lieren gecoördineerd door de dorpsraad
- tot slot stelt Gerrit Muller dat de 10 speerpunten, genoemd in de bij de jaarstukken gevoegde
notitie “Uitwerking toekomstagenda Beekbergen en Lieren door het bestuur ook in het komende
verenigingsjaar de leidraad voor activiteiten zal zijn
2 Bespreken en vaststellen verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 24 april 2013
- het verslag wordt, met dank aan Corrie Cop en nadat is aangegeven dat de naam van de heer
Uijttenboogaart anders gespeld moet worden dan in het verslag is opgenomen, vastgesteld
- De heer Tjeenk Willink wijst er op dat er een afspraak was dat het verslag eerder aan de leden
zou worden toegezonden. Een jaar na datum weet vrijwel niemand meer wat er precies is
afgesproken of gezegd
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3 Bespreken en vaststellen jaarverslag 2013
- de heer Tjeenk Willink stelt dat hij in het gedeelte “Terugblikken en vooruitkijken” mist de redenen
waarom hij voortijdig is teruggetreden als voorzitter van de dorpsraad. Voorts stelt hij dat in het
verslag rapportages zijn opgenomen van commissies, werkgroepen en dergelijke die niet worden
aangestuurd door de dorpsraad en dus geen onderdeel van het verslag moeten/mogen zijn.
Genoemd worden OBL, Stamtafel en BWiBL. Door hem wordt verwezen naar het ten tijde van
zijn voorzitterschap opgestelde “Instellingsdocument”. Alleen voor de commissie N786 is indertijd
het instellingsdocument ingevuld. Ook is er naar zijn oordeel in het verslag te weinig aandacht
besteed aan de redenen waarom tot opheffing van de commissie Goede Diensten is besloten.
Ook wijst hij op de door hem in gang gezette wijziging van de Statuten en opstellen van een
adequaat Huishoudelijk Reglement. Tot slot verwijst hij naar de onder leiding van de heer J.
Bakker gehouden sessies om eenheid binnen het bestuur te verkrijgen. De heer Tjeenk Willink
geeft aan dat naar zijn oordeel niet tot volgend jaar kan/moet worden gewacht met het
aanpassen van de Statuten. Laat een paar mensen er eens kritisch naar kijken (hij is bereid
daaraan mee te werken) en consulteer de leden schriftelijk over de voorstellen tot aanpassing.
- Gerrit Muller geeft aan dat hij in zijn Nieuwjaarstoespraak nadrukkelijk heeft gemeld dat 2013
voor de dorpsraad een roerig jaar was en dat –vanaf medio september 2013- de prioriteiten van
het bestuur vooral lagen op de gebieden versterken van contacten en wederzijds begrip en
vertrouwen (ook binnen het bestuur) en niet op het aanpassen van vele jaren goed
functionerende Statuten en het optuigen van formulieren. Genoemd worden ook de stappen die
gezet zijn in de contacten met de sportverenigingen, met sociaal maatschappelijke organisaties
en die bijdragen aan het vergroten van het draagvlak van de dorpsraad.
- de in het jaarverslag opgenomen rapportage van de portefeuillehouders Jamone Wagner (jeugd,
onderwijs, sport en zorg), Gerrit Stufken en Gert Wilbrink (woningbouw), Pieter de Mos (grijs en
groen) alsmede Gerrit Stufken (BWiBL), Derk-Jan de Jong (OBL), Ton Tijhof (Stamtafel) en Onno
Muntinga (N786) geven geen aanleiding tot het stellen van vragen. Onno Muntinga deelt nog
mee dat het overleg over de aansluiting op de A50 weer actueel is geworden. De provincie
Gelderland is met een haalbaarheidsstudie van enkele alternatieven bezig
- Hierna wordt het jaarverslag goedgekeurd
4 Financieel verslag over 2013, staat van baten en lasten, balans per 31 december 2013 en toelichting
- door Gerrit Muller wordt een korte toelichting gegeven op het financieel overzicht over 2013.
Belangrijk is het om vast te stellen dat 2013 een zuinig jaar is geweest en kon worden afgesloten
met een klein plusje. Grote waardering wordt uitgesproken voor het werk dat Huib van Mastrigt
en Jaap Hertgers hebben verricht en de nauwgezetheid waarmee ze de financiën van de
vereniging hebben beheerd. De aanwezige leden gaan akkoord met het financieel overzicht en
de opgestelde balans en onderstrepen dat met een applaus.
5 Rapportage commissie kascontrole
- De commissie kascontrole, bestaande uit Marijke van Mansfeld en Iet Hulsegge, heeft op 25
maart 2014 de financiële administratie van de dorpsraad over het jaar 2013 gecontroleerd en
akkoord bevonden. De ondertekende verklaring van de Commissie Kascontrole is bij het
jaarverslag gevoegd
6 Decharge voor het jaar 2013
- de aanwezige leden stemmen in met het voorstel om voor het jaar 2013 decharge te verlenen
aan de penningmeester en het bestuur van de dorpsraad
7 Benoeming reserve lid van de Commissie Kascontrole
- aftredend als lid van de Commissie Kascontrole is Marijke van Mansfeld. De voorzitter bedankt
haar voor de door haar verrichte werkzaamheden binnen de Commissie. Voor het jaar 2014
bestaat de Commissie uit Iet Hulsegge en Wal Francken. Tot reserve lid wordt benoemd Henk
Oosterhuis
8 Vaststellen begroting 2014
- door de voorzitter wordt meegedeeld dat de begroting 2014 een iets andere opzet heeft dan die
van voorgaande jaren. Dit in overleg met de gemeente Apeldoorn (format dat de gemeente
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gebruikt). Ook wordt meegedeeld dat met de gemeente gesprekken worden gevoerd over een
mogelijkheid voor een andere (goedkopere en beter toegankelijke) kantoorruimte.
de aanwezige leden gaan akkoord met de begroting 2014 zoals die in het jaarverslag is
opgenomen

9 Mutaties in het bestuur
- afscheid wordt genomen van Wim Wlbrink. Gerrit Muller bedankt Wim voor de vele jaren dat hij
zich heeft ingezet voor de dorpsraad. We hebben terug kunnen vinden dat Wim vanaf 8
december 1992 lid was van het bestuur en daarvoor al geruime tijd deel heeft genomen aan de
zogeheten buurtcommissie. Wim was naast het geheugen ook min of meer het geweten van de
dorpsraad. Aan Wim wordt een dinerbon overhandigd en de aanwezigen onderstrepen dat met
applaus. Wim bedankt voor het vertrouwen dat hij gedurende zo vele jaren onder een groot
aantal voorzitters heeft mogen ervaren
- Pieter de Mos wordt herbenoemd als secretaris
10 Invulling vacature voorzitter
- het bestuur heeft de leden voorgesteld Joop van der Meer te benoemen tot voorzitter. Joop van
der Meer is geboren en getogen in Beekbergen, is sinds twee jaar lid van OBL en was voorzitter
van de ouderraad OBS Beekbergen en van de ziekenomroep Beekbergen. De leden stemmen in
met de voordracht en daarmee is Joop van der Meer de nieuwe voorzitter van de vereniging
dorpsraad Beekbergen en Lieren
Vanaf dit agendapunt heeft Joop van der Meer de leiding van de vergadering
11 Afscheid van Gerrit Muller als voorzitter a.i.
- nu de leden Joop van der Meer hebben benoemd tot voorzitter van de dorpsraad kan Gerrit
Muller terugtreden als voorzitter a.i. Pieter de Mos dankt namens de leden van het bestuur en de
leden van de vereniging Gerrit dat hij in september 2013 bereid was om, na het plotseling
terugtreden van de toenmalige voorzitter, leiding te geven aan de dorpsraad. In de afgelopen
maanden is veel werk verzet, zijn contacten voor samenwerking tot stand gekomen en hebben
we als bestuur op een zeer prettige wijze mogen samenwerken en gebruik mogen maken van de
kennis die Gerrit inbracht. Aan Gerrit worden een boekenbon en een fles wijn overhandigd en de
aanwezigen stemmen in met applaus.
12 Rondvraag
- aandacht wordt gevraagd voor ervaren overlast door bewoners van een zorginstelling. In overleg
met de dorpsagent, de heer Simmelink die bij de vergadering aanwezig was, zal dit onderwerp
nader worden besproken. In dit verband meldt de heer Simmelink dat –ook al wordt er een
toename van onveiligheid ervaren (inbraken en intimidatie) de cijfers niet significant afwijken van
die van vorig jaar.
- de heer Van Swam attendeert in dit verband aan Burgernet. Met Burgernet kan men melding
doen wanneer men een gevaarlijke of onveilige situatie ervaart. In een komende Nieuwsbrief zal
daar aandacht worden besteed
- aandacht wordt gevraagd voor de “klompenpaden” die in een aantal gemeenten op de Veluwe
een toeristische waarde hebben en het gegeven dat rond Beekbergen en Lieren niet of
nauwelijks wandelroutes zijn uitgezet. De informatie zal aan de secretaris worden aangereikt en
deze zal nagaan op welke wijze en door wie daar aandacht aan kan worden gegeven
- de heer Hoekstra (van bureau Saltos) geeft een korte toelichting op de bouwlocaties
Ruitersmolenweg en Nieuwe Voorweg, waarvan de plantekeningen na de pauze in de zaal zullen
worden opgehangen en waar men met de heer Hoekstra en enkele van zijn collega’s in gesprek
kan gaan
13 Sluiting
- niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter dit deel van de vergadering.
14 Informatie bouwplannen
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Na de pauze maken veel aanwezigen maken van de mogelijkheid om kennis te nemen van de
bouwplannen op een perceel grond Ruitersmolenweg/Stichtingsweg. Daar zijn plannen voor 35
woningen. Zowel geschakeld, als twee onder een kap en vrijstaand
voor de bouwlocatie Nieuwe Voorweg, waarvan het plan van BWiBL onderdeel is, gaat men uit
van maximaal 45 woningen, mogelijk in fase gebouwd
in de komende maanden zullen de plannen nader worden uitgewerkt en zal, als daartoe
aanleiding bestaat, de dorpsraad worden geïnformeerd
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