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Nieuwsbrief 11 april 2016 

Van de bestuurstafel 

Openbare Algemene Ledenvergadering 
Woensdag 13 april 2016 

De Hoge Weye; Dorpstraat 34 Beekbergen 
Aanvang: 20.00 uur 

De agenda en het jaarverslag zijn te raadplegen op de website van de dorpsraad 
www.dorpsraadbeekbergen.nl 

 
Na de pauze zullen Masja Parlevliet (gemeente Apeldoorn) en Sander Diependaal 

(Ecoconsultancy) vertellen over het bodemonderzoek bouwlocatie Ruitersmolenweg 

 
U bent van harte uitgenodigd ! 

 

Verkeersvisie 2016 - 2030 

Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij op 4 april 2016 bericht dat tot 27 april 2016 inspraak 
mogelijk is op de nota Verkeersvisie 2016 – 2030. 
De nota is te raadplegen via de website van de gemeente Apeldoorn. 
In eerdere Nieuwsbrieven werd u geïnformeerd over bijeenkomsten die door de gemeente in 
het afgelopen jaar werden georganiseerd om in gesprek met dorps- en wijkraden en belangen-
groepen de verkeersvisie vorm te geven. 
Namens de dorpsraad Beekbergen-Lieren nam de portefeuillehouder verkeer (Pieter de Mos) 
deel aan de gesprekken.  
De gemeente noemt in de in 2013 vastgestelde “Structuurvisie 2030” vier ambities van waaruit 
de gemeente haar positie kan en wil versterken. 
Dan gaat het om: 

- comfortabele gezinsstad 
- toeristisch toplandschap 
- veelzijdige economie 
- lokale duurzaamheid 

De Verkeersvisie is een uitwerking van de in de Structuurvisie genoemde ambities. 
Wat zijn dan die kernbegrippen waar de Verkeersvisie op is gebaseerd (gefundeerd).  
In de nota worden genoemd: 
1. Apeldoorn fietsstad; meer ruimte voor de fiets 

- stimuleren van het gebruik van de fiets 
- stimuleren van de fiets in het voor- en natransport (na de trein of regionale bus het 

laatste deel van de route naar kantoor per fiets) 
- sneller en directer maken van de fietsroutes in de stad, in het buitengebied en naar 

omliggende gemeenten 
- veiliger maken van het fietsgebruik (veiliger op de fiets voor iedereen) 

2. Van aanbod naar vraaggericht openbaar vervoer 
- ontwikkelen van een nieuw ov-netwerk 
- introduceren van duurzaam en innovatief openbaar vervoer 
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- integreren van het reguliere (volgens dienstregeling) en vraagafhankelijke (bijvoorbeeld 
aanvang scholen en kantoor of evenementen) openbaar vervoer 

- versterken van OV-knooppunten (overstap mogelijkheden) 
- benutten van nieuwe kansen om openbaar vervoer nadrukkelijker in te zetten bij vervoer 

van bezoekers naar en van evenementen 
3. Beter en veilig gebruik van infrastructuur 

- verbeteren van de doorstroming op de hoofdwegen 
- bijdragen aan de doorstroming op regionale en landelijke hoofdwegen 
- versterken van informatie over parkeermogelijkheden en over drukte op de wegen 
- beter herkenbaar maken van de hoofdwegen 
- actualiseren van de parkeernormen en parkeren gebruikersvriendelijker maken 
- financieel gezond maken van het fonds Reserve Bereikbaarheid Binnenstad 
- al het mogelijke doen om deelname aan het verkeer veiliger te maken 

 
Aandacht wordt ook besteed aan oplaadmogelijkheden (oplaadpunten) voor het gebruik van 
elektrische auto’s. Begrippen als mobiliteitsmanagement en restenergiegebruik (dan gaat het 
om bijvoorbeeld de energie die vrijkomt wanneer treinen voor een station afremmen; maar denk 
bijvoorbeeld ook aan de trolleybussen in Arnhem die wanneer ze de heuvel afrijden energie 
terugleveren aan het net) worden in de “Verkeersvisie” besproken. 
Ook wordt aandacht besteed aan de gebiedsgerichte specifieke activiteiten.  
In de Verkeersvisie worden onderscheiden de gebieden: 

- binnenstad 
- hotspots buiten het centrum 
- binnen de bebouwde kom 
- dorpen en buitengebied 

Voor elk van de gebieden worden in de Verkeersvisie de specifieke noodzakelijke 
ontwikkelingsrichtingen aangegeven. 
 
Resumerend: 

- een goed leesbaar rapport 
- de ambities zijn (zeer) hoog 
- er zal nog heel veel overleg moeten plaatsvinden om de ambities te realiseren 
- het financiële aspect zou wel eens een knelpunt kunnen worden 

Nog even voor alle duidelijkheid. In de Verkeersvisie 2016 – 2030 staan ambities (voornemens), 
geen concrete in detail uitgewerkte plannen. Zo is bijvoorbeeld van de ambitie “minder vracht-
verkeer door de dorpen”, niet aangegeven hoe dat in detail zal/kan/moet worden uitgevoerd. 
Dat zal in een later stadium moeten worden uitgewerkt en zullen alle procedures moeten 
worden doorlopen. 

In en om de dorpen 

Bouwlocatie “De Ruiterij” 

De contouren worden zichtbaar, de fundering is gelegd en de opbouw kan beginnen. Wanneer 
je de bouwlocatie “De Ruiterij” (Ruitersmolenweg) bezoekt krijg je, (nog) beter dan alleen met 
bouwtekeningen, nu een duidelijk beeld van de toekomstige indeling van de locatie. 
Regelmatig een bezoekje brengen en je ziet de voortgang. 
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Kleurenblind ? 

Gemeentenieuws 

Onderhoudswerkzaamheden Engelanderweg 

Op dinsdag 19 april 2016 is er tijdens een inloopavond in de Hoge Weye (van 18.00 tot 20.00 
uur) gelegenheid om kennis te nemen van het plan van de gemeente met betrekking tot 
vervanging, verbetering van het asfalt van onder andere de Engelanderweg. Aanwonenden 
hebben recent een brief van de gemeente over dit onderwerp ontvangen. Medewerkers van de 
gemeente zijn tijdens deze inloopavond aanwezig om de plannen toe te lichten. 

            

Verleende vergunning alcoholvrij bedrijf 

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2.33A van de Algemeen 
Plaatselijke Verordening 2014 de volgende vergunning heeft verleend: 
Omschrijving: vergunning alcoholvrij bedrijf 
Naam onderneming: Huize Bloem 
Locatie: Tullekensmolenweg 80 
Datum vergunning: 29 maart 2016 
Vergunningsnummer: A/46622 
Bezwaar: 
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit 
bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na genoemde datum gestuurd 
worden 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 de website van de 
gemeente Apeldoorn. 
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Verleende omgevingsvergunningen: 

Locatie Omschrijving Datum 

Veldbrugweg 10 Oprichten van een woning 1 april 2016 

De Hoeven 9A Kappen van 5 eikenbomen 29 maart 2016 

Veendijk 2 Plaatsen van een duiker 29 maart 2016 

Lierderstraat 35 Kappen van 2 berken 30 maart 2016 

Albaweg 50 Plaatsen van een houten berging met veranda, 
gemetselde penanten, mongoolse tent, 
zeecontainer en boomstammen in een cirkel 
t.b.v. paddock voor pony’s 

4 april 2016 

Standplaatsvergunning Kerkallee Beekbergen 

De burgemeester maakt bekend dat jij op grond van artikel 5.18 van de Algemene plaatselijke 
verordening 2014 de volgende vergunning heeft verleend. 
Omschrijving : exploiteren van een standplaats 
Locatie : Kerkallee Beekbergen 
Activiteit : verkoop van aardappels, groenten en fruit 
Datum : op woensdagen van 09.00 tot 15.00 uur 
Datum vergunning : 4 april 2016 

Verleende evenementenvergunning 

De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunning heeft verleend: 
Omschrijving : herdenking met stille tocht en intocht en ontsteken van bevrijdingsvuur 
Datum : 4 en 5 mei 2016 
Locatie : Teixeira de Mattospark Beekbergen 
Datum vergunning : 4 april 2016 
 
Bovengenoemde besluiten liggen ter inzage in het stadhuis. De openingstijden van het stadhuis 
en het omgevingsloket staan vermeld op de website van de gemeente Apeldoorn. 
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit 
bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de bij de vergunnungverlening 
genoemde datum gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van 
Apeldoorn, t.a.v. de afdeling Juridische Zaken en Veiligheid, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. 
Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl. 

Agenda Politieke Markt en Raadsvergadering donderdag 14 april 2016 

 Het Rode Hert 

19.00 – 19.45 uur Naar een binnenstadfonds Apeldoorn 

 De Moriaen 

19.00 – 19.45 uur Stand van zaken ontwikkeling Zuidbroek 

 Het Rode Hert 

19.00 – 19.45 uur Presentatie: Effecten bezuinigingen sport- en cultuursubsidies 

  

 Raadzaal 

20.00 uur 1. Vaststelling raadsagenda 

2. Vragenuurtje 

3. Actualiteitsvragen 

4. Vaststelling bestemmingsplan Hoog Soeren naast 16, Hoog Soeren 

5. Tussenstand 10 jaar bekenbeleid Apeldoorn 

6. Gebiedsprofiel voor Zwitsal Apeldoorn 

7. Vaststelling bestemmingsplan Handelstraat 2 (Westpoint) 

8. Sluiting 

 Drankje in de Burgerzaal 
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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 
Ontmoetingsplek De Vier Dorpen (Loenenseweg 39) 

Maandag 11 april 
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 

Dinsdag 12 april 
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 

Woensdag 13 april 
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 (Trapjes maken) 
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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Donderdag 14 april 
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 15 april 
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 – Bossen- in Nederland 
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 16 april 
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 

Zondag 17 april 
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/ 
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 

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 


