Nieuwsbrief 21 maart 2016
Van de bestuurstafel
Maandag 28 maart 2016 verschijnt er geen Nieuwsbrief

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
(de agenda zal ruim voor de vergadering in de Nieuwsbrief en op de website worden
gepubliceerd). Na de pauze zullen mevr. 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) is 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 drankje.

Het Hietveld de cliënten en de samenleving
Op donderdagavond 17 maart 2015 waren Joop van der Meer en Pieter de Mos te gast bij
Het Hietveld. Ook de agent voor de instellingen in Apeldoorn, Frans Jan Derks, nam aan het
gesprek deel. Doel was tweeledig. Het Hietveld wilde graag vertellen welke ambitie zij hebben
om, bij een qua zorgbehoefte veranderende groep cliënten, zo optimaal mogelijk in te spelen op
een mogelijke inpassing van die cliënten in de maatschappij. Onderkend wordt dat het in
belangrijke mate maatwerk zal zijn en dat niet voor iedereen een plek zal kunnen worden
gevonden. Maar dat het kan bewees de video die werd getoond en waar cliënten lieten zien en
vertelden wat het voor hen betekende, deel te nemen aan het arbeidsproces. Prachtig weergegeven en het geluk straalde er af. Het Hietveld wilde omgekeerd van de dorpsraad weten:
waar zien jullie kansen om te participeren. Gerefereerd werd aan het Milieuteam, de waardering
die deze groep van de dorpsbewoners ervaart en ook daar is duidelijk dat het de mannen van
het team goed doet als ze een vriendelijk woord krijgen wanneer ze op ronde zijn in het dorp en
zwerfvuil opruimen. Joop van der Meer en Pieter de Mos hebben toegezegd na te zullen
denken welke andere taken in het dorp wellicht door cliënten van Het Hietveld zouden kunnen
worden gedaan.
Een bijzondere indruk maakte de video die liet zien hoe een groep cliënten na een zeer
intensieve training per fiets de Mont Ventoux (1912 meter) bedwong. Ontroerend om te zien hoe
een van de (jonge) deelnemers op een bepaalt moment er helemaal doorheen zat en nog maar
een woord kon uitbrengen “ik stop”. Toen zag je een stuk motivatietraining in de praktijk.
Geweldig hoe de jongen op zijn kracht werd aangesproken en (weer) overtuigd raakte van zijn
capaciteiten. Onvergetelijk de brede glimlach toen hij de top had bereikt.
Cliënten zo begeleiden, zo motiveren, tot zo’n prestatie aanzetten, dan moet het mogelijk zijn
om een plek in de samenleving voor deze jongeren te vinden. Gaat er dan nooit iets mis.
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Natuurlijk wel. Worden alle doelen bereikt, nee niet altijd. Zijn er soms niet situaties die
negatieve aandacht trekken en die bij de bewoners van Beekbergen de wenkbrauwen doen
fronsen. Zeker wel, maar daar met elkaar open over spreken kan veel bijdragen om accenten te
verleggen. Dat was de conclusie van de bijeenkomst, elkaar informeren en bij de les houden.
N.B. Op 5 april a.s. is er op Het Hietveld een “Giro Italia” dag waar wethouder Kruithof
aanwezig zal zijn.

Verleende omgevingsvergunning Dorpstraat 53 te Beekbergen
Op donderdag 17 maart 2016 ontvingen wij van de gemeente Apeldoorn de mededeling
“Verleende omgevingsvergunning Dorpstraat 53 te Beekbergen”.
De omschrijving luidt: het gebruik van het gebouw voor huisvesting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen.
Enkele dorpsbewoners hadden deze aankondiging van de gemeente ook gelezen en vroegen
nadere informatie bij de dorpsraad. Wij hadden, tot onze teleurstelling geen nadere informatie.
Op grond van gesprekken met de gemeente in de afgelopen maanden zou dat wel mogen
worden verwacht. Die teleurstelling is ook uitgesproken naar de gemeente. Na het plegen van
enkele telefoontjes werd duidelijk waar het mis was gegaan. De verlening heeft betrekking op
het huisvesten van maximaal 12 jongeren in de leeftijd van 14 tot 18 jaar en het betreft jongeren
die een verblijfstatus hebben. Er is een 24-uurs begeleiding. De gemeente Apeldoorn zal er
alsnog voor zorgen dat de naaste buren worden geïnformeerd.
Elders in deze is de procedure aangegeven.

In en om de dorpen
“Zwarte Droeven”
Op vrijdag 1 en zaterdag 2 april 2016 wordt
u door Het Beekbergens Toneel uitgenodigd
voor de voorjaarsuitvoering in dorpshuis
De Hoge Weye; aanvang 20.00 uur.
Uitgevoerd wordt een blijspel in
3 bedrijven, getiteld “Zwarte Droeven”
van Herman van der A.
Korte inhoud van het blijspel in 3 bedrijven.
Willem Kers heeft een druivenkwekerij en in
het hoogseizoen heeft hij extra personeel
nodig. Maar staan deze mensen ook
allemaal op de loonlijst, of zijn het
zwartwerkers ?
In 3 bedrijven krijgt u het antwoord.
Kaarten zijn vanaf 19 maart 2016 te koop
bij:
- DIO drogist Beekbergen
- De echte bakker, Gerrits in Lieren
- ’s avonds aan de zaal
De kaarten kosten 5 euro.
U weet vast wel hoe Het Beekbergens
Toneel in staat is een blijspel op
voortreffelijke wijze op de planken kan
zetten. Dus 1 of 2 april naar de Hoge Weye.
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De Wereldwinkel wordt verbouwd
Velen van u zullen het vast wel gezien hebben,
de Wereldwinkel wordt verbouwd.
Maar 25 maart a.s. is de klus geklaard en kunt u weer
inkopen doen die zo karakteristiek zijn voor de Wereldwinkel en natuurlijk het aangepaste interieur bekijken.

Stamtafel 17 maart 2016
Op donderdag 17 maart 2016 was er een bijzondere bijeenkomst van de Stamtafel. Uitgenodigd
was Jeroen van den Berg audiciën bij Beter Horen. Aanwezigen kregen in een heldere
presentatie de informatie over degeneratie van het gehoor bij het ouder worden. Maar ook
andere oorzaken kunnen leiden tot vermindering van het gehoor. Beschadiging door langdurig
verblijf in ruimten met een hoog geluidsniveau. Beschadiging door ongeval Ook werd aandacht
besteed aan de acceptatie dat men een gehoorondersteunend toestel nodig heeft. Een bril is
breed geaccepteerd, een hoortoestel nog niet. In de afgelopen jaren is veel onderzoek verricht
om hoortoestellen steeds kleiner en minder zichtbaar te maken. Dankzij de door de heer
De Weerd van Accres opgestelde geluidsinstallatie en de door John Tanasale geïnstalleerde
beamer was de presentatie voor alle aanwezigen goed te volgen.

Leerlingen gaan voor een schonere stad
De leerlingen van PCBO Prinses Juliana in Lieren doen op maandag 21 maart 2016 mee aan
de actie “een schonere stad”. De leerlingen gaan -evenals ongeveer 1500 andere leerlingen in
Apeldoorn- de strijd tegen zwerfvuil aan. Een prijzenswaardig initiatief.

Opendag
Op woensdag 6 april 2016 heeft OBS Beekbergen een opendag.
Een unieke gelegenheid om kennis te nemen van de door deze
school gevolgde onderwijsmethodiek en wellicht een steun bij de
keuze van de school voor uw kinderen.

Concert Toonkunst
De Gemengde Zangvereniging Toonkunst heet u van harte welkom op haar jaarlijkse concert,
welke gehouden wordt op zaterdagmiddag 9 april a.s. in de Nederlands Hervormde kerk van
Beekbergen.

Aanvang is 15.30 uur – Kerk open 15.00 uur – Toegang is vrij
Voor dit jaar is er wederom een gezamenlijke keuze gemaakt tussen oude en nieuwe muziek,
waardoor er een gevarieerd programma te voorschijn is gekomen.
Het concert staat onder leiding van Ingeborg van Dokkum, dirigent van het koor.
Voor de piano begeleiding van het koor zal Fons Kronenberg zorg dragen.
De intermezzo's worden verzorgd door de, in Frankrijk zeer bekende, harpspeler,
Dimitri Boekhoorn.
Dimitri Boekhoorn is Nederlander, maar woont sinds 17 jaar in Bretagne, Frankrijk.
Hij speelt traditionele muziek uit Keltische landen (Ierland, Schotland, Bretagne, Wales...),
oude muziek (Middeleeuwen, Renaissance, Barok ; vaak met persoonlijke interpretaties),
maar tevens steeds meer zijn eigen uitgesproken persoonlijke composities, en dit sinds 1988.
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Dimitri beschouwt zich als vooral autodidact, al was het maar omdat hij sinds 1998 met nagels
speelt, zoals de Ierse, Schotse en Welse 'harpers', o.a. op harpen met metaalsnaren. Door
deze 'ontdekking' van een techniek die zowel erg oud als ook traditioneel is, heeft hij sinds jaar
en dag een heel persoonlijke speelstijl, heel licht, snel en met veel versieringen. Mede hierdoor
is hij in enkele jaren uitgegroeid tot één van de toonaangevende harpisten in Bretagne.
Dimitri speelt regelmatig als solist met tal van moderne en ook oude harpen met veel
verschillende snaarsoorten (meerdere metalen, moderne of oude darmsnaren, paardenhaar,
synthetische snaren...). Hij werkt samen met meerdere harpbouwers die hem unieke
instrumenten maken. Dankzij hen is in 2014 zijn solo CD met 11 unieke harpen uitgekomen.
Meer over Dimitri kunt u vinden op www.harpes-dimitri.eu.

Gemeentenieuws
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

Dorpstraat 53

Gebruik van het pand voor huisvesting alleenstaande
minderjarige vreemdelingen (8 maart 2016)

2

Hoge Bergweg 25

Oprichten van een woning (11 maart 2016)

2

Verklaring code
2. Bezwaar
Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis. De openingstijden zijn
elders in deze Nieuwsbrief vermeld.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit
bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de datum vermeld tussen
haakjes achter de omschrijving van de vergunningaanvraag te worden gestuurd naar het
college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, t.a.v. het team Advies, Verweer &
Veiligheid, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Een bezwaarschrift kan ook ingediend worden
via het formulier op www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift.

Ontwerp omgevingsvergunning voor het in afwijking van het bestemmingsplan
Stuwwal rand Parkzone Zuid op het perceel L2603 Beekbergen, Zomeroord 9
Op 22 december 2015 werd bericht ontvangen van de gemeente Apeldoorn dat een aanvraag
was ingediend voor het vergroten van een woning en splitsen in twee woningen. Aangegeven
werd toen dat er geen zienswijze of bezwaar konden worden ingediend en dat de stukken niet
ter inzage lagen.
Op 17 maart 2016 ontvingen wij het onderstaande bericht van de gemeente:
Ontwerp-omgevingsvergunning voor het in afwijking van het bestemmingsplan Stuwwalrand
Parkzone Zuid op het perceel L2603, Beekbergen, Zomeroord 9.
Burgemeester en wethouders zijn van plan om, met toepassing van artikel 2.12 eerste lid,
aanhef en onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, een omgevingsvergunning te verlenen voor het vergroten van een woning en het opsplitsen in twee wooneenheden, daarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan Stuwwalrand Parkzone Zuid op het
perceel L2603, Zomeroord 9, Beekbergen. De afwijking bestaat daaruit dat er 1 extra woning
wordt toegevoegd binnen het bouwvlak.
Van 17 maart tot en met 28 april 2016 ligt voor iedereen ter inzage het ontwerpbesluit met
bijbehorende stukken, te weten de aanvraag en de ruimtelijke onderbouwing.
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Tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze over het
ontwerpbesluit geven.
- Schriftelijk: stuur uw zienswijze naar burgemeester en wethouders, Postbus 9033,
7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van “zienswijze over ontwerpbesluit
omgevingsvergunning D15/012334. De zienswijzebrief moet door u worden ondertekend
en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw
telefoonnummer bevatten
- Mondeling: maak een afspraak met C.G. van der Plas, telefoon 14055
- Indienen van een zienswijze per mail is niet mogelijk

Vastgesteld bestemmingsplan Lierdererf 54, Lieren
Vanaf 17 maart 2016 ligt gedurende 6 weken ter inzage het bij raadsbesluit van 3 maart 2016
vastgestelde bestemmingsplan Lierdererf 54 te Lieren met identificatiecode NL.IMRO.0200 bp
1267-vas1. Het plan voorziet in de planologische mogelijkheid voor de bouw van een woning op
het perceel Lierdererf 54 te Lieren. Het bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld.
Tegen het ontwerp van het plan zijn geen zienswijzen ingediend. Ook heeft de gemeenteraad
bij de vaststelling geen wijzigingen in het plan aangebracht. Daarom kan alleen een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de
gemeenteraad naar voren te brengen, beroep instellen.
Tot en met 28 april 2016 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State. Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.
Degene die beroep instelt kan ook een verzoek om voorlopige voorzieningen (schorsing)
indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.
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, Stadhuis
Raadzaal
19.00 – 20.00 uur

Bestemmingsplan Hoogspanning Zuid

20.00 – 21.00 uur

Vervolg overleg huisvesting statushouders Wenum Wiesel
Het Rode Hert

21.15 – 22.15 uur

Voorziening en evaluatie stimuleringsmaatregelen volkshuisvesting
De Rode Leeuw

19.00 – 21.00 uur

Vaststelling bestemmingsplan Koningin Julianatoren en parkeerterrein

21.00 – 21.15 uur

Pauze

21.15 – 22.15 uur

Presentatie takenpakket GGD, Dialoog met directeur GSD
Bedrijfsrestaurant

19.00 – 21.00 uur

Vaststellen bestemmingsplan Westpoint
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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
De Vier Dorpen (Loenenseweg 39)
Maandag 21 maart
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom
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
Dinsdag 22 maart
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom
10.00 tot 10.30 uur Beauty-ochtend
10.00 tot 12.00 uur Groenactiviteit buiten
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining
17.00 tot 18.30 uur Gezamenlijk aan tafel
18.30 tot 20.00 uur Koffie inloop
Woensdag 23 maart
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom
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
18.30 tot 20.00 uur Koffie inloop
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Donderdag 24 maart
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom
10.00 tot 10.30 uur Bewegen
10.00 tot 11.30 uur Creatief
10.00 tot 11.30 uur Hen A modeshow
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 25 maart
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 26 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 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 27 maart
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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