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Het Wel en Wee van de dorpsraad in 2016 

Van het bestuurlijke front moeten wij melden dat in september 2016 de heer Johan Boerema om 
persoonlijke motieven zijn werkzaamheden als penningmeester heeft beëindigd. Zijn werkzaamheden 
worden tijdelijk waargenomen door Pieter de Mos, daarbij ondersteund door Jaap Hertgers. Het bestuur 
is druk doende een nieuwe penningmeester te vinden maar dat is een lastige klus. 
In mei 2015 hebben wij de rollen (of de portefeuilles, zoals wij die noemen) verdeeld, in lijn met de 
capaciteiten en interessegebieden van de bestuursleden. Zij hebben allen verantwoording over het 
afgelopen jaar afgelegd in de rapportage die verderop volgt. 
 
Het eerste halfjaar van 2016 stond in het teken van een eventuele vestiging van een Asielzoekers 
Centrum in het Immendaal aan de Loenenseweg. De oorspronkelijke opzet was door Burgemeester en 
Wethouders al veranderd in het voorstel met als Hoofd AZC de vestiging in GGNET in Apeldoorn met 
eventueel 2 nevenvestigingen in De Kleiberg in Orden en Het Immendaal in Beekbergen. Op verzoek 
van B en W onderzocht COA of het mogelijk was zo nodig 250 mensen in elk van deze panden te huis-
vesten. Het onderzoek naar de haalbaarheid leidde tot de conclusie dat de inrichting te duur zou worden. 
Mede door de terugloop van het aantal vluchtelingen is een AZC in Beekbergen daarmee van de baan. 
Inmiddels heeft de eigenaar van Het Immendaal, de Atlant Zorggroep, het pand voor eigen doeleinden 
gereserveerd. 
Een zeer positieve ontwikkeling is het project “Hartveilig Lieren”. Halverwege 2016 kwam dokter Frank 
Vermeulen naar het kantoor van de dorpsraad om te informeren waar precies AED’s te vinden waren in 
Lieren, en hoeveel inwoners gecertificeerd zijn om hartreanimatie uit te voeren. Als dorpsraad had dat 
direct onze belangstelling en waar nodig stonden wij de ontwikkelingen bij. Uiteindelijk is alles geïnventa-
riseerd en leverde het 19 nieuwe gecertificeerde hulpverleners op. Met de hulp van diverse sponsoren 
(o.a. de dorpsraad) is bij “Huize Bloem” een buitenkast geplaatst. Al met al een buitengewone prestatie 
van de heer Vermeulen en zijn helpers. Volgende stap zal zijn een dergelijke situatie in Beekbergen van 
de grond te krijgen. 
 
We noemen ze bijna jaarlijks, maar ook deze keer weer een woord van waardering voor de mede-
werkers van het milieuteam van Pluryn. Zij zijn inmiddels van 2 naar 3 dagen in de week gegaan met 
hun werkzaamheden. De dorpsraad heeft het team van een nieuwe professionele bladblazer voorzien. 
En het wordt al bijna een traditie, maar mede door hun inzet werd Beekbergen het dorp met het 
schoonste centrum van Gelderland. Pluryn haalde er zelfs de televisie mee. 
 
Verder hebben wij natuurlijk onze ceremoniële verplichtingen uitgevoerd, zoals de herdenkingen bij de 
Woeste Hoeve, bij het monument in Lieren en in het Teixeira de Mattos park. Daarnaast waren wij 
natuurlijk op het Straatvolleybal Toernooi en bij de intocht van Sinterklaas. Maar ook waren wij bij de 
feestelijke heropening van de Wereldwinkel. 
 
Tot slot wil ik een woord van dank richten aan onze kantoormedewerker (en hoffotograaf) John Tanasale 
voor zijn inzet en aan onze boekhouder Jaap Hertgers voor zijn accuraat uitgevoerde werkzaamheden. 
 
 
April 2016 
 
Voorzitter Vereniging Dorpsraad Beekbergen en Lieren 
Joop van der Meer 
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Aandachtspunten bij de portefeuille Veiligheid in 2016 

Als het om “Veiligheid” gaat, kunnen wij in Beekbergen en Lieren niet zeggen dat zich grote problemen 
voordoen. Maar er zijn toch wat zaken die wij wel goed in de gaten moeten houden. Zo hebben wij af en 
toe overlast van personen die in een aantal instellingen verblijven. Vaker dan wij zouden willen is er 
sprake van openbare dronkenschap, met name in het centrum, juist daar waar zich de openbare basis-
school bevindt, maar waar ook ’s zomers veel toeristen verblijven. 
Teneinde deze problematiek nog weer eens onder de aandacht te brengen hebben wij op 1 november 
vorig jaar een informatieavond georganiseerd. De vorige bijeenkomst over dit onderwerp was al weer  
4 jaar geleden. Van de grote zorginstellingen in Beekbergen waren resp. Iriszorg, Atlant Zorggroep, 
Horeb en Pluryn aanwezig. Daarnaast waren vertegenwoordigers van de gemeente Apeldoorn en mede-
werkers van de politie en THOR (Team Toezicht en Handhaving in de Openbare Ruimte) uitgenodigd. 
Dit was voor veel aanwezigen eenverhelderende avond. 
Voor eens en voor altijd werd duidelijk gemaakt dat bij overlast melding moet worden gemaakt bij de 
politie (0900-8844). 
 
Verder zijn de volgende concrete afspraken gemaakt: 

• wethouder Blokhuis zorgt voor gebiedsomschrijving in de APV 

• wethouder Blokhuis onderneemt actie om in het centrum van Beekbergen een openbaar toilet te 
plaatsen en zo wildplassen tegen te gaan 

• zorginstellingen onderzoeken op welke wijze de door bewoners van Beekbergen gesignaleerde 
overlast in onder andere het Freule Hartsenplantsoen en op de hoek van de Dorpstraat en de 
Kerkweg kan worden verminderd 

• op voorstel van de zorginstellingen zal er regelmatig (met niet al te grote intervallen) 
gezamenlijk overleg plaatsvinden met de dorpsraad en eventueel met bewonersgroepen. 
Voorstel is dit overleg te doen plaatsvinden op de locaties van de zorginstellingen 

 
Als onderdeel van de verkeersveiligheid rouleert in Beekbergen en Lieren een snelheidsdisplay. Zo kan 
periodiek het verkeer worden beïnvloed. Inwoners van de dorpen kunnen zelf contact opnemen met de 
dorpsraad met suggesties waar het display te plaatsen. 
Het afgelopen jaar is er contact geweest met de heer Simmelink van de politie en de heer Bakx van 
THOR. Wij hebben dit als positief ervaren. 
 
 
Portefeuillehouder Veiligheid 
Joop van der Meer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Zorg en sport 

In 2016 is de ingeslagen weg van samenwerking tussen diverse partijen verder gevolgd. 
Dit geldt voor zowel het werkveld van de zorg als de sport. 
Ik heb namens de Dorpsraad deelgenomen aan de vergaderingen van Stichting Omnisport. In een zestal 
bijeenkomsten zijn de verenigingen weer een stap verder in de ontwikkeling van een samenwerkings-
verband. De stichting heeft ook dit jaar samen met Vereniging Beekbergens Darpsfeest een zeskamp 
georganiseerd. 
In Lieren is weer een drietal lunches voor 65-plussers georganiseerd in samenwerking met de Prinses 
Juliana School Lieren. Er wordt gekeken naar het ontwikkelen van nieuwe, extra ontmoetingsmomenten 
in 2017. 
Namens de dorpsraad mochten Pieter de Mos en ik de feestelijke overhandiging van de buitenkast voor 
de AED in Lieren bij Huize Bloem bijwonen. Hartveilig Lieren is een initiatief van en door inwoners van 
Lieren. Eind 2016 hebben we een start gemaakt met een gelijksoortig project in Beekbergen. 
Met Pieter de Mos en John Tanasale mochten we aanwezig zijn bij de ingebruikname van de Brain-
trainer in de Vier Dorpen. Een computer met een programma met diverse soorten oefeningen en spellen 
op veel verschillenden niveaus. Een leuke en leerzame manier om het ouder wordende brein te blijven 
prikkelen. 
Vanaf september heb ik als 3e bestuurder deelgenomen aan de overleggen van het Dagelijks Bestuur. 
 
 
Portefeuillehouder Zorg en Sport 
Jamone Wagner 
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Vereniging Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren (BWiBL) 

Waar in 2015 project ‘De Beekvallei’ zo goed als compleet opnieuw is opgezet, moet 2016 het jaar van 
de vooruitgang zijn. Een aantal aanpassingen waren onvermijdelijk, maar in hoofdzaak blijven de 
oorspronkelijk uitgangspunten ongewijzigd. Het blijft een project met betaalbare woningen in een dorps 
karakter. BWiBL kreeg verschillende nieuwe leden en het aantal deelnemers die getekend hebben en 
een investering gedaan hebben, is gestegen naar 15 deelnemers. 
Samen met de ontwikkelpartijen(Van Wijnen en Woonzo) en de grondeigenaren legt het vernieuwde 
plan voor aan de gemeente en de provincie. In de tussentijd blijken de voorwaarden gewijzigd; vooral 
vanwege het compenseren van de natuur moet het plan drastisch worden aangepast. Dat kost tijd, geld 
en energie. Verschillende suggesties en uitwerkingen worden gedaan; onder andere de suggestie voor 
een pad langs de beek in het netwerk van ‘ klompenpaden’. Het wijzigen van de plannen kost zoveel tijd, 
geld en energie dat de ontwikkelpartijen rond de zomer besluiten te stoppen om tijd, geld en energie in 
‘De Beekvallei’ te stoppen. BWiBL geeft weinig bekendheid aan deze ontwikkelingen en overweegt te 
stoppen met het initiatief. Na ruim 11 jaar zien we een jongerenvereniging die ten einde raad is. 
Ondanks dat er nog steeds veel steun en draagvlak is, ontstaan er natuurlijk vragen. Vragen die de 
dorpsraad ook heeft en ook bij de gemeente gesteld heeft. Daar komt bij dat tegelijkertijd midden 2016 
plannen gepresenteerd zijn voor de bouw van 15 woningen op ontwikkellocatie De Coöperatie in Lieren. 
Burgerinitiatieven als van ‘De Beekvallei’ vragen een krachtige overheid die het voortouw neemt; dáár 
moeten onze jongeren op kunnen bouwen! Het is ongeloofwaardig na alle beloften en toezeggingen 
vanuit de gemeente wanneer dit project alsnog stuk zou lopen. BWiBL vraagt zich af wat er meer 
gedaan kan worden aan het project. 
Dat er wel degelijk interesse is voor dit project, blijkt uit het feit dat een grote lokale ontwikkelaar het 
project eind 2016 doorzet. Aan de ene kant is er hoop; aan de andere kant merkt de dorpsraad dat bij de 
starters de energie op raakt. Betreffende ontwikkelaar (BWiBL is terughoudend geworden om de naam 
bekend te maken) neemt het voortouw en investeert in ‘De Beekvallei’. De dorpsraad verwacht van de 
gemeente; zeker met de aantrekkende bouw, dat dit project nu als één van de eerste projecten door de 
procedure getrokken wordt om tot realisatie te komen. 
 
 
Portefeuillehouder BWiBL 
Gerrit Stufken 
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Bouwen, Wonen, Ruimtelijke Ordening 

In het jaar 2016 is er bijzonder veel gebouwd in Beekbergen. Een paar extra straten zijn gerealiseerd en 
zullen naar verwachting in 2017 verder worden ingericht en in gebruik genomen worden. Bij het project 
De Ruiterij zijn een paar vondsten gedaan van archeologische waarde. Deze vondsten, de locaties en 
omstandigheden zijn gedeeld met u op een open informatieavond. 
In Lieren wordt nog steeds gewerkt aan verschillende bouwplannen. 
We onderkennen het grote belang van een woningen nieuwbouw. Het is nodig om een vitale samen-
leving te houden in Lieren. 
 
Het bestemmingsplan voor ons buitengebied is een stap verder gekomen met het vaststellen van een 
nota van uitgangspunten. 
 
De Beekbergsebroek hoort bij het verzorgingsgebied van Klarenbeeks Belang. Gezien de impact van de 
plannen daar, voor onze dorpen, volgen we de ontwikkelingen nauwgezet en spreken in waar het nodig 
is. 
 
In het jaarverslag over 2015 vermelden we: 
“In het gebied Beekbergsebroek zijn plannen voor een nieuwe bestemming en invulling van de 
gemeentegronden. Ontwikkelingen worden gevolgd, we spraken met initiatiefnemers en betrokkenen, 
ook hebben we ingesproken in de vergadering met de Gemeenteraad. 
Duurzame ontwikkelingen in samenhang met onderwijs en recreatie óf het voortzetten van een 
agrarische bestemming zien we als goede mogelijkheden. Met name de windmolens op deze locatie zijn 
voor ons geen optie.” 
 
Het lijkt erop dat betrokken partijen en de Gemeente Apeldoorn de optie om windmolens te gaan 
plaatsen in de Beekbergsebroek wel open houden. Terwijl er vanaf de eerste initiatief plannen bij 
herhaling is gezegd (en geschreven) dat voldoende maatschappelijk draagvlak een eerste voorwaarde 
is. Op diverse bijeenkomsten blijkt dat dit zeker niet het geval is. 
Gemeente Apeldoorn heeft in dit verband een raadswerkgroep opdracht gegeven om onderzoek te doen 
naar “windenergie”. De raadswerkgroep is onafhankelijk en gaat de mogelijkheid van windmolens in 
geheel Apeldoorn onderzoeken. Het uiteindelijke doel van de raadswerkgroep is om te komen tot een 
kaderstellend document windenergie. Naar verwachting zal in het derde kwartaal van 2017 een rapport 
verschijnen. 
 
Op het gebied van de ruimtelijke ordening is het een (blijvende) grote wens om de hoogspannings-
leidingen in ons dorp ondergronds te krijgen. Dit jaar is daar geen concrete vooruitgang in geboekt. 
 
Aan de gemeente Apeldoorn zijn een aantal voorstellen en verzoeken gedaan om te investeren in de 
parkinrichting voor het gedeelte langs de Wolterbeeklaan en het Freule Hartsenplein. 
Van de wethouder is de toezegging gekregen dat mogelijkheden verder onderzocht worden. 
 
Tijdens een openbare bijeenkomst met de zorginstellingen in de Hoge Weije kwam er de toezegging om 
een openbaar toilet te gaan realiseren. 
 
 
Portefeuillehouder Bouwen, Wonen en Ruimtelijke Ordening 
Gert Wilbrink 
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Grijs en groen 

Zowel op het terrein van grijs (asfalt, bestrating en straatmeubilair) als groen (struiken, bomen etc.) is, 
evenals in voorgaande jaren, frequent overleg geweest met de gemeente Apeldoorn. Het gaat dan om 
de stadsdeelmanager voor de dorpen en het buitengebied (de heer Gerritsen), de teammanager 
bovenwijks beheer (de heer Kruis) en de wijkbeheerder dorpen en buitengebied (de heer De Boer). 
Allereerst willen we in dit deel van het jaarverslag opmerken dat de contacten met deze ambtenaren 
plezierig, constructief en vooral steeds oplossingsgericht waren. 
Werd in het vorige jaarverslag specifiek aandacht gevraagd voor ervaren overlast veroorzaakt door 
hangjongeren rond de opslagboxen achter De Hoge Weye en op het parkeerterrein achter de voor-
malige Rabobank, in dit jaarverslag kan worden meegedeeld dat de gemeente -in overleg met aan-
wonenden- een aantal maatregelen heeft getroffen die een duidelijke vermindering van overlast hebben 
bewerkstelligd. Alertheid blijft vereist en met het team handhaving openbare ruimte (THOR) zijn in het 
afgelopen jaar gesprekken gevoerd. In het deel “veiligheid” wordt daar nader op in gegaan. 
Met betrekking tot enkele eerder gerapporteerde onveilige verkeerssituaties moet helaas worden vast-
gesteld dat veelal financiële beperkingen maar ook ruimtelijke beperkingen niet tot een gewenste 
verkeersveilige oplossing hebben geleid (bijvoorbeeld sluipverkeer Hanzegraaf). 
Op de Engelanderweg en de Engelanderholt werden, gelijktijdig met de vervanging van het wegdek 
(streetprint vervangen door “gewoon asfalt”) het wegprofiel aangepast en werden 30 km drempels aan-
gebracht. 
Dit project werd indertijd tijdens een inloopavond aan aanwonenden en belangstellenden uitgelegd. Door 
de bewoners gemaakte opmerkingen zijn -voor zover dat mogelijk was- bij de uitvoering van het project 
meegenomen. 
Ook in 2016 heeft de snelheidsdisplay op een aantal plaatsen in het 30 km gebied gehangen. Waar de 
snelheidsdisplay hangt mindert het verkeer de snelheid. Hangt de display er na een aantal weken niet 
meer, dan gaan de automobilisten weer terug naar het oude rijgedrag en neemt de rijsnelheid weer toe 
tot ver boven de toegestane 30 km. De dorpsraad wil in overleg met politie en THOR nagaan welke 
maatregelen misschien meer blijvend effect hebben. 
Met de gemeente Apeldoorn heeft in 2016 overleg plaatsgevonden over onveilige verkeerssituaties rond 
scholen. Voor Beekbergen is door de dorpsraad aandacht gevraagd voor de situatie op de Kerkweg 
(bushalte ter hoogte van de kerktoren). Staat daar de bus bij de halte dan gaan sommige automobilisten 
via fietspad en voetpad om de bus heen en kunnen absoluut niet zien of een fietser (bijvoorbeeld een 
scholier) hen op het fietspad tegemoet komt. Gemeente onderschrijft de geschetste situatie en zoekt 
naar een oplossing. 
Handhaven zou om te beginnen al afschrikwekkend kunnen zijn. 
In de wekelijkse digitale Nieuwsbrief wordt melding gemaakt van de door bewoners aangevraagde 
omgevingsvergunningen (kappen van bomen, aanpassing woning en dergelijke). Wordt de omgevings-
vergunning verleend dan wordt ook daar melding van gemaakt in de digitale Nieuwsbrief. 
In de afgelopen periode is in het dorp een aantal beeldbepalende bomen of omgewaaid of -om te voor-
komen dat ze gezien de slechte staat waarin de bomen verkeerden alsnog zouden omwaaien- uit voor-
zorg gekapt. 
Met de gemeente heeft overleg plaatsgevonden over herplant. Daarmee komt natuurlijk het oude voor 
het dorp karakteristieke beeld niet terug. Om dat zo goed mogelijk te bewerkstelligen voor de toekomst 
zal de dorpsraad gesprekken gaan voeren over voorzieningen voor bijvoorbeeld de Kerk Allee. 
Ook in dit jaarverslag willen we aandacht geven aan het Milieuteam. Een groep cliënten van Zorginstel-
ling Pluryn (Locatie Hietveld). Zij maken drie ochtenden per de week het gebied rond de Hoge Weye, het 
centrum van het dorp en de route van Hoge Weye naar de sportvelden en directe omgeving vrij van 
zwerfvuil, blikjes en -met name in het centrum van het dorp- bladvrij. 
Dat blijft niet onopgemerkt. Het winkelgebied van Beekbergen is in 2016 door een onafhankelijk onder-
zoeksbureau bekroond met een vierde plaats van de 559 onderzochte winkelgebieden in Nederland. 
 
Het bestuur van de dorpsraad heeft, daartoe uitgenodigd door de gemeente Apeldoorn, in overleg met 
de Werkgroep Oud Beekbergen Lieren, een voorstel gedaan voor de straatnamen in het woningen-
project De Ruiterij. 
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Het bij de gemeente Apeldoorn ingediende voorstel werd daar positief ontvangen. Dat betekent dat de 
straatnamen zullen worden “Dr. Willem Kolffweg” (uitvinder van onder andere kunstnier en kunsthart) en 
“Jan Hendrik Persijnweg” (kunstschilder). 
 
 
Portefeuillehouder grijs en groen 
Pieter de Mos 
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Bestemmingsplannen 

In het jaar 2016 heeft de dorpsraad Beekbergen-Lieren van de gemeente Apeldoorn, ter informatie, de 
onderstaande bestemmingsplannen ontvangen en werd daarvan in de wekelijkse digitale Nieuwsbrief 
melding gemaakt. Tevens werd in die mededeling ook aangegeven waar het betreffende bestemmings-
plan ter inzage lag en op welke wijze en binnen welke termijn door belanghebbenden een zienswijze kon 
worden ingediend. 
 
Ontvangen werden: 

Locatie Omschrijving Datum 

Kuiltjesweg 44 Uitbreiding recreatiepark Beekbergen met ca. 3,1 ha 
voor realisering van 90 kampeermiddelen  
(status: vastgesteld) 

januari 2016 

Lierdererf 54 Bouw van een woning op perceel Lierdererf 54  
(status: vastgesteld) 

3 maart 2016 

Henk Vulinkweg 30 Bouwen van een vrijstaande woning (status:ontwerp) maart 2016 

Arnhemseweg 445 - 449 Omzetting van “bedrijfswoning” naar “burgerwoning” 
(status: vastgesteld) 

Mei 2016 

Hoge Bergweg 30 Plan voor de bouw van 11 recreatiewoningen  
(status: ontwerp) 

augustus 2016 

Henk Vulinkweg 30 Bouw van een vrijstaande woning (status: vastgesteld) november 2016 

Kerkeveld naast nr. 6 Bouw van 2 woningen (status: ontwerp) november 2016 

 
Het bouwproject Nieuwe Voorweg Lieren -van de werkgroep Betaalbaar Wonen in Beekbergen en 
Lieren (BWiBL) wordt elders in dit jaarverslag besproken. Dat geldt ook voor het project 
Beekbergsebroek. 
Het bestuur van de dorpsraad is aanwezig geweest bij de oplevering van de eerste woningen in het 
bouwproject “De Ruiterij” en bij de door de gemeente en de projectontwikkelaar gehouden informatie-
bijeenkomst over het project bij de coöperatie in Lieren. 
Ook heeft het bestuur van de dorpsraad een aantal vergadering van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
bijgewoond. 
Het bestuur van de dorpsraad heeft in het afgelopen jaar ook een aantal gesprekken gevoerd met de 
gemeente Apeldoorn over “vervangende bouw” en “inbreidingslocaties”. Dat heeft echter nog niet geleid 
tot het realiseren van gedane voorstellen. Dat ondanks de gewekte verwachtingen. 
 
Tot slot. In de wekelijkse digitale Nieuwsbrief werd steeds mededeling gedaan van de bij de gemeente 
Apeldoorn aangevraagde en de door de gemeente Apeldoorn verleende omgevingsvergunningen. 
 
 
Portefeuillehouder bestemmingsplannen  
Pieter de Mos 
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Landschapontwikkeling en wandelpaden 

Aktie gevoerd naar de gemeente om bos te laten planten om de fabriek bij de Alba, te zien vanaf de enk. 

Wandelpaden 

Voor eigen burgers en voor toeristen is het wenselijk om dagelijkse beweging te hebben in de vorm van 
een wandeling. Daartoe zijn veilige voetpaden en zo nodig nieuwe wandelwegen van belang, nu en in de 
toekomst. 

Wandelpaden langs wegen voor de veiligheid 

Volgens de Dorpsraad is het ook zeer gewenst een wandelpad aan te leggen langs druk bereden 
wegen. In het bijzonder de Engelanderweg, vanaf de stoplichten tot ingang Konijnenkamp en beter nog 
tot parkeerplaats Het Gelders Landschap Bruggelen. 
Van de Dorpstraat tot station Lieren. 
Tullekensmolenweg is ook te gevaarlijk om veilig te wandelen. 
Er dient gewerkt te worden aan een oplossing voor dit probleem, planologisch en in het Onderhouds-
programma wegen. Zo nodig moeten we proberen hier politieke partijen voor te interesseren, aangezien 
het probleem door de ambtenaren nog niet als urgent wordt ervaren. 

Klompenpad 

Overleg met de gemeente en Landschapsbeheer Gelderland heeft geleid tot de mogelijkheid om als 
dorpsgemeenschap de route van een klompenpad te ontwerpen, het te helpen aanleggen en te blijven 
onderhouden. 
29 maart aanstaande is de eerste bijeenkomst. Aanleg, App en bewegwijzering van het pad worden 
betaald door de Provincie en de gemeente, een derde wordt betaald door de Dorpsraad: € 3.100. 

Beleidswerk voor 2017 en verder 

1. Continuering streven naar wandelpaden op diverse manieren, desnoods door de wegbermen. 

2. Er zal door de gemeente nog een inventarisatie karakteristieke panden in het buitengebied 

worden gemaakt. Deze zijn bij sloop vergunningplichtig. Ook kunnen die slechts uitbreiden aan 

de achterkant vanaf de straat bezien. De Dorpsraad wil de vinger aan de pols houden wat betreft 

de karakteristieke panden. 

3. Ontwerp-Bestemmingsplan buitengebied, Groenstructuurkaart en concept-beeldkwaliteitsplan 

worden nu gemaakt: planontwikkeling blijven volgen. 

4. Beplantingselementen in de enken die verdwenen zijn, weer in het veld brengen. Graag aan-

dacht hiervoor door een ieder, meld het aan de Dorpsraad. 

 
 
Portefeuillehouder Landschapsontwikkeling 
Lucia Albers 
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N786 Jaarverslag 2016 

Half februari is door de gezamenlijke organisaties ( VNO NCW Midden, EVOA, TLN, BKA, IKEL, GMF, 
Gemeente Apeldoorn, Brummen, Rheden, Dorpsraad Beekbergen en Lieren, Dorpsraad Oosterhuizen, 
Soerens Belang, Dorpsraad Loenen, Klarenbeeks Belang, Eerbeek-Hall, Eerbeek-Zuid een brief 
gestuurd naar provinciale staten en de gedeputeerde. 
Daarin werd nadrukkelijk gewezen op de noodzaak om -zeker nu de economie weer aantrekt en het 
verkeer over de huidige N786 intensiever zal worden- het N786 tracé zodanig aan te passen dat 
verkeerstromen de dorpen zullen mijden en de industrie goed bereikbaar blijft. 
Tevens is vermeld dat de voorkeur van de maatschappelijke organisaties uitgaat van variant 3A ( voor 
de coalitie “Verbeteren kanaalroute”) omdat deze variant in fasen is uit te voeren. Tevens heeft de 
coalitie gevraagd om een Maatschappelijke Kosten-Baten analyse (MKBA). 
Op initiatief van de wethouders de heren Kruithof (Apeldoorn), Tuiten (Brummen) en Haverkamp 
(Rheden) is er op 13 april 2016 een gesprek geweest met de gedeputeerde Mevrouw Bieze. De wet-
houders hebben het gezamenlijke standpunt van de regio aan haar toegelicht. Dit naar aanleiding van 
de brief (half februari) van de deelnemende partijen. 
Tijdens het voorjaarsbegrotingsoverleg van de Commissie Bereikbaarheid, Openbaar vervoer en Cultuur 
(BOC) werd vastgesteld dat er en Kosten-Baten Analyse zal worden uitgevoerd. 
Begin juni 2016 is er een verzoek gedaan aan de raadsleden van de drie gemeenten (Apeldoorn, 
Brummen en Rheden) om hun partijgenoten in de Provinciale Staten te vragen om het verzoek van de 
maatschappelijke organisaties om de continuïteit van het onderzoek van de N786 te verzekeren. 
De provincie heeft zich goed verdiept in de problematiek en is zich aan het voorbereiden om in 2017 het 
Kosten-Baten Analyse uit te voeren. 
 
 
Namens Werkgroep N786 
Onno Muntinga 
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Werkgroep Oud Beekbergen en Lieren (WOBL) in 2016 

De werkgroep zet zich in voor het vastleggen en bewaren van de geschiedenis van onze dorpen. 
Het afgelopen jaar zijn wij doende geweest met de volgende zaken: 
 

• Het voorbereiden van onderwerpen die kunnen worden geplaatst in het Dorpsvizier 

Daarvan zijn inmiddels 2 geplaatst. Wij hebben ons bezig gehouden met artikelen over Willem 

Kolff en Jan Hendrik Persijn (mede onder invloed van de nieuwe straten die naar deze personen 

zijn vernoemd). Verder is een verhaal over eethuis De Roseboom in de maak. 

 

• Het inscannen van foto’s en afbeeldingen uit de verzamelingen van mevrouw Fringsen van de 

heer Wolters. Deze verzamelingen bevinden zich bij CODA in Apeldoorn en worden daar ter 

plaatste ingescand. De afbeeldingen worden opgenomen in de zgn. Beeldbank en zijn uiteraard 

ook ter beschikking van de WOBL 

In 2016 hebben we twee nieuwe leden mogen verwelkomen in onze werkgroep, en wel mevrouw Ans 
Mostert, woonachtig in Apeldoorn, maar geboren en getogen Beekbergense en John Keus. Verdere 
leden zijn de heren Jan Hogeweij, Teun Jochems, Joop van der Meer, Huib van Mastrigt en Onno 
Muntinga. Voor ondersteuning kunnen wij een beroep doen op de Apeldoornse historicus Huub Ummels. 
 
 
Werkgroep Oud Beekbergen en Lieren 
Joop van der Meer 
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Verslag Stamtafel over 2016 

Het nieuwe jaar werd op 7 januari zoals gebruikelijk weer geopend met een gezellige nieuwjaarsbijeen-
komst, die goed bezocht werd. De maand januari werden geen bijzondere activiteiten meer ontplooid. 
Alleen op de donderdagmiddag en de dinsdagmorgen waren er de normale activiteiten. 
In februari hebben we een boerenkoolmiddag georganiseerd met medewerking van de Gemeente 
Apeldoorn en Wisselwerk. Deze middag was net zoals alle middagen toegankelijk voor iedereen echter 
wel tegen betaling van € 10 voor dekking van de kosten van boerenkool en koffie met cake en het 
optreden van het Oosterhuuzens Dialectkoor. Deze middag werd door ca. 60 personen bezocht. 
De audiciën van Beter Horen heeft in maart een presentatie gegeven. Dit was voor veel mensen een 
eyeopener want hieruit bleek dat er wel veel maar ook lang niet alles mogelijk is. Ook de vergoedingen 
van de zorgverzekeraars kwamen hierbij aan bod. 
Na deze drukke periode hebben we in april en mei alleen maar weer de reguliere ochtenden en mid-
dagen gehad want men wil toch ook bijzonder graag hun spelletjesmiddag houden. 
De laatste donderdag in juni werd het seizoen weer afgesloten met een buffet dat goed verzorgd werd 
door de Heksenketel. Hierna kon voor de meesten van ons de zomervakantie weer beginnen. De vrij-
willigers van de Stamtafel hebben echter in de maanden april tot en met juli ook nog op de woensdag-
avonden koffie en thee gezet voor de groepen wandelaars van de Bas van de Goor foundation. Hier 
werd dankbaar gebruik van gemaakt. 
Na de vakantieperiode zijn we in september weer gestart met de ochtenden en middagen en hebben in 
september en oktober geen bijzondere activiteiten ontplooid. 
In november hebben we een gezellige middag gehad met een bingo voor de jeugdgroep van de kerk 
voor hun Ukraine reis en deze middag werd besloten met erwten- en bruine bonensoep heerlijk met 
roggenbrood en katenspek. 
Dan hebben we in december weer de jaarafsluiting gehad met wat hapjes en drankjes en na deze 
gezellige middag zijn we weer uit elkaar gegaan nadat we een ieder goede feestdagen en een voor-
spoedig 2017 gewenst hadden. 
 
 
Stamtafel 
Ton en Dinie Tijhof 
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 Jaarrekening 2016 
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  Begroting 2017 
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Rapport kascontrole 
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Activiteiten 2017 

Inleiding 

De Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren heeft, gelet de demografische samenstelling van de 
bevolking, in de afgelopen jaren aandacht gegeven aan activiteiten voor ouderen. Zowel op 
organisatorisch als ook op financieel gebied werd ondersteuning verleend aan bijeenkomsten die zich 
specifiek richten op senioren. Daarnaast werd actief deelgenomen aan activiteiten in de dorpen die 
vallen onder het sociaal-maatschappelijk domein. Daarmee werd een bijdrage geleverd aan het in stand 
houden en waar mogelijk uitbreiden en verbreden van de kwaliteit van leven in de dorpen. 
Ook werd, waar mogelijk en gewenst, het initiatief van jongeren die al jaren bezig zijn met het mogelijk 
maken van de bouw van starterswoningen (de groep Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren) in 
Lieren ondersteunt. 
Meegewerkt werd aan de opstart van het zorgteam Beekbergen-Lieren-Oosterhuizen. De dorpsraad 
verzorgt hiervoor de faciliteiten voor de vergaderingen, het voorzitterschap van dit team en -samen met 
Oosterhuizen- de secretariële ondersteuning. 
Het bestuur van de dorpsraad heeft deelgenomen aan door de gemeente Apeldoorn geïnitieerde bijeen-
komsten met betrekking tot de ontwikkelingen voor het gebied Beekbergsebroek, de verkeersvisie (en 
dan met name voor de dorpen). Bestemmingsplannen, voorstellen op het gebied van ruimtelijke ontwik-
keling en huisvesting werden nauwgezet beoordeeld en gevolgd. 
Recent werd mede door de dorpsraad het initiatief genomen voor het in kaart brengen van AED-gecerti-
ficeerden in Lieren en de locatie(s) waar in Lieren een AED apparaat is opgehangen. 
Het bestuur van de dorpsraad heeft -zoveel als dat mogelijk was- geparticipeerd in door derden 
(verenigingen die in de dorpen actief zijn) georganiseerde bijeenkomsten. 
 
Dat gezegd hebbende spreekt het bestuur van de vereniging dorpsraad Beekbergen-Lieren uit dat zij in 
2017 dit wil voortzetten. 
Het onderstaande overzicht geeft daar een beeld van. 

Uitgangspositie voor het jaarplan 2017 

Uit de demografische overzichten van Beekbergen en Lieren van de afgelopen jaren blijkt dat de 
vergrijzing toeneemt en de ontgroening doorzet. Voor de OBS Beekbergen heeft dat er toe geleid dat 
enkele klaslokalen enige tijd geleden zijn afgestoten en zijn omgebouwd tot appartementen. Het aantal 
leerlingen van de Prinses Juliana school in Lieren was de afgelopen jaren stabiel en laat op dit moment 
zelfs een lichte toename zien. 
Een evenwichtige demografische opbouw van de bevolking van de dorpen is een voorwaarde voor een 
vitaal dorp. Reden waarom in de afgelopen jaren de dorpsraad heeft aangedrongen op het bouwen van 
voor starters op de woningmarkt betaalbare woningen. Het project “Betaalbaar Wonen in Beekbergen en 
Lieren (BWiBL)” van een groep jongeren uit Lieren is daarom de afgelopen jaren door het bestuur van 
de dorpsraad ondersteund. De voorzitter van BWiBL is lid van het bestuur van de dorpsraad. Het 
bestuur van de dorpsraad heeft aan BWiBL laten weten dat zij ook in 2017 -en indien nog nodig ook- in 
volgende jaren op steun van de dorpsraad kan en mag rekenen. 
 
De activiteiten die De Boerderij jaarlijks voor jong en oud organiseert zijn een belangrijke schakel in de 
keten van sociaal maatschappelijke activiteiten. Voor jongeren is er de zomervakantiespelweek, de 
ijsbaan (als dat mogelijk is) en voor de niet meer zo jeugdigen is er een inloopmogelijkheid om elkaar te 
ontmoeten en worden er feestavonden georganiseerd. Wij als bestuur van de dorpsraad juichen deze 
activiteiten toe en hebben respect voor het bestuur van De Boerderij die veel tijd en energie steekt in het 
organiseren en in goede banen leiden van de activiteiten. 

BSV 

Wij prijzen ons gelukkig dat de Beekbergse Sportvereniging (BSV) actief is op een aantal sportgebieden 
en zich -als participant in Omnisport Beekbergen- inzet voor een zodanige aanpassing van de sporthal 
en omliggende ruimten dat deze energiezuiniger worden. Een bestuurslid van de dorpsraad heeft zitting 
in de overleggroep “Omnisport Beekbergen”. 
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Senioren 

De wekelijkse bijeenkomsten voor senioren voorzien duidelijk in een behoefte. Dat is op donderdag-
middag in de Hoge Weye en op dinsdagmiddag in Het Hoogepad. Ook in Lieren vindt enkele malen per 
jaar in samenwerking met de leiding van de Prinses Julianaschool een bijeenkomst voor senioren plaats. 
Bestuur van de dorpsraad ondersteunt de e activiteiten omdat ze bijdragen aan het voorkomen 
(verminderen) van sociaal isolement. Ook de wekelijkse biljartochtend (dinsdagochtend) in de Hoge 
Weye valt in deze categorie van activiteiten. 
Deze seniorenbijeenkomsten in Beekbergen en Lieren zullen ook in 2017 financieel worden onder-
steund. 
Ook wordt in nauwe samenwerking met de activiteiten begeleiders in zorg- en verpleeghuis De 
Vier Dorpen een aantal activiteiten ondersteund. 

Herdenkingen 

In de afgelopen jaren heeft het bestuur van de dorpsraad de contacten met de Stichting 4 en 5 mei 
Beekbergen en met het Comité Bevrijding Beekbergen-Lieren-Oosterhuizen geïntensiveerd en financieel 
ondersteund. Het bestuur van de dorpsraad is van oordeel dat deze activiteit past binnen de scope van 
werkzaamheden en aandachtsgebieden van een dorpsraad. Ook in 2017 is het bestuur van de dorps-
raad voornemens beide herdenkingen financieel te ondersteunen, deel te nemen aan de plechtigheden 
(kranslegging, stille tocht naar het monument en bijwonen van de dienst in de kerk in Beekbergen). Ook 
is het reeds een aantal jaren traditie dat de dorpsraad vertegenwoordigd is bij de herdenking Woeste 
Hoeve en ook daar wordt een bloemstuk gelegd bij het monument. 
Het bestuur van de dorpsraad ziet het als haar maatschappelijke taak om op deze manier uiting te geven 
aan een eerbetoon aan bevrijders en gesneuvelden. Juist in een tijd waar zij die het hebben mee-
gemaakt er niet meer zijn om het te doen. 

Veiligheid (algemeen) 

Het onderwerp veiligheid kent vele gedaanten. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om fysieke veiligheid 
maar ook om verkeersveiligheid om maar een tweetal hoofdgroepen te noemen. 
Met betrekking tot de verkeersveiligheid gaat het om het verkeer dat dagelijks over de N786 door het 
dorp rijdt en over de Loenenseweg richting de snelweg gaat. Ook de N788 -de Arnhemseweg- is vooral 
in de ochtend- en avondspits erg druk en naar het oordeel van de dorpsraad niet passend voor een 
dorp. Aandacht heeft de dorpsraad voor het sluipverkeer dat steeds weer een alternatieve route weet te 
vinden als op de geëigende route congestie optreedt. Overleg met belanghebbende partijen, gemeente 
en provincie vergt veel tijd en doorzettingsvermogen van de aan het project deelnemende vertegenwoor-
diger van de dorpsraad, die tevens optreedt als coördinator van de bij het project N786 betrokken dorps-
raden. 

Fysieke veiligheid 

Bij een ouder wordende bevolking is ook het aspect fysieke veiligheid een belangrijk onderwerp. 
Ouderen voelen zich vaker en sneller geïntimideerd door mensen die zich in de openbare ruimte te 
buiten gaan aan drank en drugs. Ook toeristen ervaren deze overlast en dat is voor een dorp waar de 
middenstand het van de jaarlijkse stroom toeristen moet hebben om “het hoofd boven water te houden” 
een slechte zaak. Zij hebben in toenemende mate te maken met winkeldiefstal, intimidatie van winkel-
personeel en hinderlijk gedrag in en rond de winkel. Het maakt geen goede indruk op toeristen (uiteraard 
ook niet op dorpsbewoners) wanneer met enige regelmaat de politie bij de supermarkt staat omdat er 
weer een winkeldiefstal heeft plaatsgevonden. Het bestuur van de dorpsraad heeft dit probleem 
besproken met de leiding van de instellingen waar deze overlast gevende personen zijn ondergebracht. 
Daarbij was hetstandpunt van de dorpsraad naar de zorginstelling “uw verantwoordelijkheid voor uw 
cliënten houdt niet op bij het hek dat om de instelling is aangebracht”. De betreffende zorginstelling 
denkt daar anders over en heeft aangegeven geen maatregelen te kunnen nemen. Het bestuur van de 
dorpsraad heeft daarover overleg gehad met politie, stadsdeelmanager voor de dorpen en buitengebied 
en met de zorgmanager van de gemeente Apeldoorn. In een onderhoud met de burgemeester van 
Apeldoorn is aangedrongen op het inzetten van BOA ‘s (Buitengewone Opsporing Ambtenaren van het 
team handhaving). In 2017 zal dit overleg worden gecontinueerd en zal ook indringender met de zorg-
instelling worden gesproken. 
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Ook de verschuiving van intramuraal naar extramuraal geeft in een aantal gevallen problemen in het 
dorp. Het begeleid wonen vereist in een aantal gevallen meer begeleiding dan nu door de zorginstelling 
wordt gegeven. Omwonenden van een huis waarin cliënten van een zorginstelling woonachtig zijn 
klagen met enige regelmaat bij de dorpsraad over onder andere extreem geluidsoverlast. De actie die 
dan op de klacht wordt ondernomen heeft een beperkte houdbaarheid. Recent is door de gemeente het 
voorstel gelanceerd “Zorg en wonen in de wijk”. 
Het bestuur van de dorpsraad heeft met nadruk gewezen op de bereikte grens aan spankracht. Daarbij 
is ook genoemd dat 1000 zorgvragenden op een bevolking van ca. 4000 (de huidige situatie) moet 
worden gezien als het maximum wat een dorp aankan. 
Het bestuur van de dorpsraad heeft de 5 veiligheidsthema’s -genoemd in het Integraal Veiligheidsplan 
Apeldoorn- vertaald naar een veiligheidsplan Beekbergen-Lieren (bijgevoegd bij deze notitie). De in die 
notitie genoemde acties respectievelijk aandachtsgebieden zullen leidend zijn voor 2017. 

Duurzame energie; project Beekbergsebroek 

Het project Beekbergsebroek vereist en krijgt -hoewel dit ligt op het grondgebied waar de Vereniging 
Klarenbeeks Belang en dus de eerst aanspreekbare is- ook de volle aandacht van het bestuur van de 
Dorpsraad Beekbergen-Lieren. Daarbij gaat het dan zowel om de activiteiten die enkele bedrijven in het 
gebied willen gaan starten en die naar het oordeel van de dorpsraad niet passen in een gebied dat een 
belangrijke natuurwaarde heeft. Dan gaat het, naast windmolens, om activiteiten op het gebied van sport 
en recreatieve activiteiten die een grote verstorende werking hebben op de bestaande ecologische rust. 
Ook wordt gevreesd dat de infrastructurele aanpassingen niet gewenste verkeersstromen in Beekbergen 
en vooral Lieren tot gevolg zullen hebben. Met betrekking tot het voorstel van deA (duurzame energie-
coöperatie Apeldoorn) om in het gebied een paar windmolens te plaatsen, met een totale hoogte (mast-
lichaam plus wiek) van 150 meter heeft niet de instemming van de dorpsraad. De dorpsraad heeft dat in 
enkele overlegbijeenkomsten meegedeeld. Ook is die mening kenbaar gemaakt bij Klarenbeeks Belang. 

Zorgteam Beekbergen-Lieren-Oosterhuizen 

De eerder beschreven vergrijzing van de dorpen Beekbergen en Lieren vereisen, naast een goed 
functioneren van seniorenbijeenkomsten, ook een Zorgteam waar deskundigen op (para-)medisch 
gebied elkaar in vertrouwelijkheid informeren over waargenomen sociaal-maatschappelijke situaties 
waar hulp en ondersteuning, die niet door betrokkene of zijn/haar directe omgeving wordt onderkend. 
De dorpsraad verzorgt het bijeenroepen van het overleg en treedt tevens op als voorzitter van het Zorg-
team. Dorpsraad Oosterhuizen heeft om praktische redenen (is aangewezen op medische voorzieningen 
in Beekbergen en is eigenlijk te klein voor een eigen Zorgteam). Het Zorgteam komt eenmaal per kwar-
taal bijeen. Als eerste is een zorgkaart voor de dorpen samengesteld. Zo weet ieder, die werkzaam is in 
de 1ste lijn gezondheidzorg welke deskundigheid beschikbaar is en geraadpleegd kan worden. 
In dit verband is het ook vermeldenswaard dat er vanuit de bevolking van Lieren zeer positief is 
gereageerd op een oproep in de wekelijkse digitale Nieuwsbrief van de dorpsraad “waar is in Lieren een 
AED beschikbaar en wie is bevoegd om dat apparaat te bedienen?”. 
Bestuur van de dorpsraad heeft een gepensioneerd huisarts bereid gevonden deze activiteit te coördi-
neren. De dorpsraad zal dit project financieel ondersteunen. Voornemen is om in 2017 door te gaan met 
deze activiteit en waar dat gewenst en mogelijk is ook de financiële bijdrage aan deze activiteit 
voortzetten. 

Buurtbus 

Steeds meer ouderen uit Lieren maken gebruik van de buurtbus. De buurtbus is een belangrijke schakel 
in het voorkomen van eenzaamheid en om die reden een activiteit die door de Dorpsraad Beekbergen-
Lieren financieel wordt ondersteund. 

Groenvoorziening en meubilair openbare ruimte 

Zeker in een leefomgeving waar het aantal senioren stijgt is het belangrijk dat er in het dorp voldoende 
en veilige wandelpaden zijn. Reden waarom de dorpsraad vraagt om het in goede staat houden van 
bijvoorbeeld het Freule Hartsenplantsoen en het daar aanwezige straatmeubilair. Het aller belangrijkste 
is dat de ouderen zich in dat gebied veilig voelen. Dat betekent onder andere dat zij daar niet geconfron-
teerd worden met personen die zich daar schuldig maken aan overmatig drank gebruik. Maatregelen -
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bijvoorbeeld frequente controle door medewerkers van THOR- is een mogelijke oplossing. De dorpsraad 
zal dit onderwerp sterk in de gaten houden en bespreken met zowel de gemeente als ook met de politie. 

Speeltoestellen voor de jeugd 

Enige tijd geleden hebben een aantal jongeren een voorstel ingediend bij de dorpsraad voor speel-
toestellen in het Freule Hartsenplantsoen (nabij de Wolterbeeklaan). De dorpsraad heeft dit initiatief 
ondersteund en door gezonden aan de gemeente. Overleg zal door de dorpsraad worden gestart. 

Bureau dorpsraad 

Om de veelheid aan taken die aan de dorpsraad zijn toegekend goed te kunnen uitvoeren is een goede 
ondersteuning vanuit het bureau van de dorpsraad noodzakelijk. 
De medewerker op het bureau dorpsraad vervult die taak naar tevredenheid en ontvangt daarvoor de 
vrijwilligersvergoeding. De bestuursleden hebben -naast hun baan- geen gelegenheid dagelijks op 
bureau dorpsraad aanwezig te zijn en actuele vragen af te handelen. 
In jaarverslagen hebben wij een aantal keren geschreven dat het bestuur niet had kunnen functioneren 
als zij heeft gefunctioneerd, wanneer de bureaumedewerker niet aanwezig zou zijn geweest. Ook in 
2017 hopen wij als bestuur een beroep te mogen doen op de inzet van de bureaumedewerker. 
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding. Gemaakte kosten kunnen, conform de in het Huishoudelijk 
Reglement beschreven regels, worden gedeclareerd. Daarvan wordt nauwelijks gebruik gemaakt. 

Tenslotte 

Wanneer in de loop van 2017 daartoe aanleiding bestaat zullen de leden van de vereniging Dorpsraad 
Beekbergen-Lieren worden geïnformeerd middels de digitale Nieuwsbrief of door het organiseren van 
thema avonden. Dit naast de Statutair voorgeschreven jaarvergadering. 


