Nieuwsbrief 18 april 2016
Van de bestuurstafel
Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren in vergadering bijeen
Op woensdag 13 april 2016 werd in een van de zalen van De Hoge Weye de statutair voorgeschreven Openbare Algemene Ledenvergadering gehouden.
De voorzitter van de dorpsraad, Joop van der Meer, opende de vergadering met een woord van
welkom aan de vertegenwoordigers van de gemeenteraadsfracties, aan de vertegenwoordiging
van de Dorpsraad Oosterhuizen, aan Masja Parlevliet en Sander Diependaal (zij verzorgen een
presentatie over grondonderzoek locatie Ruitersmolenweg/Stichtingsweg), aan Jerry Heezen
(werkgroep N786) en natuurlijk de leden van de vereniging en overige belangstellenden. Voorts
werd meegedeeld dat Gerrit Stufken, in verband met omstandigheden in zijn familie niet aanwezig kan zijn.
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 15 april 2015 (staat sinds eind mei 2015
op de website van de dorpsraad) werd ongewijzigd vastgesteld. Vervolgens werden de rapportages van de portefeuillehouders besproken. Hier wordt volstaan met de vermelding welk
bestuurslid voor welke portefeuille verantwoordelijk is en de rapportage heeft verzorgd.
In het verslag van de vergadering zal daar uitgebreider op worden ingegaan.
- Joop van der Meer; portefeuille veiligheid
- Jamone Wagner; portefeuille zorg, sport en jeugd
- Lucia Albers; portefeuille landschapsontwikkeling en wandelpaden
- Gert Wilbrink; portefeuille bouwen en wonen
- Gerrit Stufken; portefeuille Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren (BWiBL)
- Pieter de Mos; portefeuille grijs en groen, verkeer en bestemmingsplannen
- Johan Boerema; portefeuille financiën
Voorts zijn in het jaarverslag opgenomen de rapportages van de werkgroep N786, van de
werkgroep Oud Beekbergen Lieren en van de Stamtafel.
Al deze rapportages geven een goed beeld van de activiteiten in 2015.
Over de financiële jaarstukken werden door enkele leden vragen gesteld, opmerkingen gemaakt
of voorstellen voor verduidelijking van de rapportage gedaan. De commissie Kascontrole heeft
de financiële administratie (die ook dit jaar weer werd verzorgd door Jaap Hertgers; waarvoor
dank) gecontroleerd en in orde bevonden. De commissie Kascontrole werd bedankt voor het
uitvoeren van de controle. Wal Francken was aftredend. De commissie over het jaar 2016
bestaat uit Henk Oosterhuis en Wijnand Elfers en reserve lid Teun Jochems.
Jamone Wagner en Gert Wilbrink werden bij acclamatie herbenoemd als lid van het bestuur.
Daarmee waren alle statutair voorgeschreven “handelingen” verricht.
Na een korte pauze waren het Masja Parlevliet (gemeente Apeldoorn) en Sander Diependaal
(Ecoconsultancy) die vertelden over het archeologisch grondonderzoek bouwlocatie: De
Ruiterij”. Beide gaven op sprankelende wijze inzicht in de manier waarop het onderzoek werd
uitgevoerd. Wat is er gevonden, welke (voorzichtige) conclusies er getrokken mogen worden op
grond van de gevonden voorwerpen en restanten.
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Als conclusie werd genoemd:
- onder het vondstmateriaal is een fragment handgevormd aardewerk dat gedateerd kan
worden, late bronstijd of vroege ijzertijd
- aan de zuidkant van de Stichtingsweg zijn sporen aanwezig die gerelateerd worden aan
een middeleeuws erf uit de 12e eeuw
- ten noorden van de Stichtingsweg zijn twee door erfgreppels omgeven middeleeuwse
erven aangetroffen die dateren uit de 13e eeuw
- daarnaast zijn er resten van de fundering van een gebouw uit de 16e eeuw aangetroffen
- dierlijke botresten
- een muntje uit de 11e eeuw
Masja Parlevliet en Sander Diependaal werden met applaus en bloemen bedankt voor hun
presentatie.
De bijeenkomst werd afgesloten met een hapje en een drankje.

De hand in handhaving
Van de gemeente Apeldoorn kregen wij bericht dat de evaluatie van het rapport “De hand in
handhaving” was verschenen. Het betreft de evaluatie van de effecten van een rapport uit 2014.
Wat was het plan en wat is het geworden. In de samenvatting staat:
“Sinds 2014 werkt het team Toezicht & Handhaving Ruimtelijke Regelgeving aan de hand van
de vernieuwde handhavingsstrategie uit De Hand in Handhaving. De evaluatie leert ons dat de
vernieuwde strategie onvoldoende uit de verf komt. In de notitie worden conclusies getrokken
en voorstellen gedaan hoe verder te gaan met de ingezette werkwijze voor basistaken. Met het
oog op de Voorjaarsnota 2016 zijn de ambities voor handhaving in het fysieke domein
geschetst. Aan de hand van scenario’s om aanvullende taken uit te voeren wordt om extra
budget verzocht. De gemeenteraad wordt met dit besluit geconsulteerd over het handhavingsbeleid en de uitvoering hiervan. Over welke gebieden van het fysieke domein gaat de nota van
2014 en deze evaluatie. Het gaat om de gebieden veiligheid, ruimtelijke kwaliteit, rechtsgelijkheid en rechtszekerheid en over de capaciteit die beschikbaar is voor handhaving.
Het bevorderen van naleefgedrag door handhaving op het gebied van bouwen en ruimtelijke
ordening op basis van vertrouwen in de samenleving. Anders gezegd, handhaving samen met
de samenleving”.
In het rapport staat een overzicht van de geplande en de gerealiseerde capaciteit in de jaren
2014 en 2015. Daarbij valt op dat in 2014 slechts 40% van de voor wijkgerichte werken
geplande capaciteit is besteed. In 2015 was dat 65%.
Kijken we binnen de categorie wijkgericht werk naar de dorpen dan is in 2015 slechts 40% van
de geplande capaciteit besteed aan handhaving.
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Binnenkort wordt het document besproken tijdens de Politieke Markt Apeldoorn. Ben benieuwd
hoe de reactie van de gemeenteraadsfracties is op de grote verschillen tussen geplande en
gerealiseerde inzet.

Sport en cultuur overleeft bezuinigingen
Dat is de titel van het persbericht dat wij op 14 april 2016 van de gemeente Apeldoorn hebben
ontvangen. Drie jaar geleden werd door de gemeenteraad het plan aanvaard om fors te
bezuinigen op de sport- en cultuursubsidies. De rekenkamercommissie (van de gemeente
Apeldoorn) heeft recent de effecten van dat besluit onderzocht en in een rapport met de titel
“Knokken op eigen kracht” vastgelegd.
De rekenkamercommissie heeft vastgesteld dat:
- verenigingen en instellingen een grote variatie aan maatregelen hebben ingezet om de
bezuinigingen op te vangen
- inkomstenverhoging door bijvoorbeeld verhoging van de contributie en de entreeprijzen
er voor gezorgd hebben dat activiteiten in stand konden blijven
De rekenkamercommissie adviseert:
- de gesubsidieerde instellingen en verenigingen staan voor de uitdaging om (meer)
toekomstgericht te gaan denken
- de gemeente kan zelf onderzoeken of zij resterende subsidiebudgetten beter kan
inzetten voor de gewenste doelen; in de sportsector blijven er middelen ongebruikt
- verenigingen kunnen meer betekenen voor de samenleving op wijkniveau, en
omgekeerd meer ruimte bieden voor mensen die zich via vrijwilligerswerk of een
participatieplek verdienstelijk willen maken
- de gemeente moet zich meer bewust zijn van de zware financiële last die het vastgoed
voor de grote gesubsidieerde instellingen teweeg brengt. Het minste dat de gemeente
kan doen is te zorgen voor een consistent beleid -ook hier weer- met een duidelijke visie
op het toekomstig gebruik.
Het rapport werd op 14 april 2016 door de rekenkamercommissie aangeboden aan de
gemeenteraad. Binnenkort wordt het rapport besproken tijdens de Politieke Markt Apeldoorn.

Ontwerp bestemmingsplan Henk Vullinkweg 30
Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij het bovengenoemde ontwerp bestemmingsplan.
Aanleiding voor dit bestemmingsplan is het voornemen van de Emmausparochie om een
vrijstaande woning te realiseren op het perceel Henk Vullinkweg 30. Het betreft de locatie van
de voormalige Willibrorduskerk die in 2007 is afgebrand. Sindsdien ligt het terrein braak zonder
bebouwing. Het plangebied betreft uitsluitend de locatie waar in het verleden de kerk heeft
gestaan en omvat een tweetal onbebouwde percelen. De percelen zijn kadastraal genummerd
sectie M nummers 999 en 2024.
Het ontwerp bestemmingsplan ligt van 14 april tot en met 25 mei 2016 ter inzage op het stadhuis. Het is ook te raadplegen via www.apeldoorn.nl/inzage.

In en om de dorpen
Beekbergen-Lieren Energie Neutraal
Op dinsdagavond 12 april 2016 werd de eerste bijeenkomst gehouden van de werkgroep
“Beekbergen-Lieren Energie Neutraal”. Initiatiefnemers zijn Roel van Swam en Gerard
Brugman. Begonnen werd met een voorstelrondje en een korte inventarisatie van de
verwachtingen (resultaten) op de korte en op de lange termijn. De samenstelling van de werkgroep bleek een breed spectrum te omvatten. Van technische tot financiële expertise, van
kennis van procedures en voorschriften tot ervaringsdeskundigheid. Afspraak werd gemaakt dat
contact zal worden opgenomen met de groep die actief is in het project Loenen Energie
Neutraal om -waar mogelijk- gebruik te maken van de daar opgedane ervaring. Ook zal contact
worden opgenomen met de groep die enkele jaren geleden bezig is geweest met het verduur-
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zamen van de sporthal en gebouw van de voetbalvereniging. Voor de lange termijn mag het
doel de gebruikelijke stip op de horizon zijn. Voor de korte termijn, om mensen en verenigingen
enthousiast te maken, moeten aansprekende doelen worden nagestreefd. Zodra het verslag
van de bijeenkomst beschikbaar is zal daar in de Nieuwsbrief aandacht aan worden besteed.

Varia

Bloesems en lammetjes

“Ladies Only Giro Donna Toertocht”, een toertocht voor dames over een afstand van 95 km,
kwam zondag 17 april door Beekbergen.

Gemeentenieuws
Aanvraag omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum besluit

Achterste Kerkweg 89

Oprichten van een veestal

2016-04-08

Nieuwe Voorweg 13

Oprichten van een woning

2016-04-02

Het betreft een kennisgeving van een ingediende aanvraag. De aanvraag ligt niet ter inzage. Er
kunnen geen reacties (zienswijze of bezwaar) worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum besluit

Arnhemseweg 520

Kappen van een kastanjeboom

2016-04-06

Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis. Belanghebbenden
kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken. Een
bezwaarschrift dient binnen zes weken na de aangegeven datum gestuurd te worden naar het
college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn ter attentie van de afdeling Juridische
zaken en veiligheid, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn.
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Aangevraagde evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum besluit

Arnhemseweg 603

Borrelnood (17 juni 2016)

2016-04-13

Schoolplein Beekbergen

Kinderkleedjesmarkt (18 juni 2016)

2016-04-13

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na “datum besluit” op grond van artikel 7.1 van de
Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Apeldoorn.

Onherroepelijk bestemmingsplan
Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van bestemmingsplan Kuiltjesweg 44,
Beekbergen met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1256-vas1 is op 25 maart 2016 onherroepelijk geworden.
Het bestemmingsplan ligt ter inzage in het stadhuis en is ook digitaal te raadplegen via de
website www.apeldoorn.nl/inzage.

Agenda Politieke Markt Apeldoorn 21 april 2016
Raadzaal
19.00 – 21.00 uur

Realisatie duurzaamheidsambitie

21.00 – 21.15 uur

Pauze

21.15 – 22.15 uur

Gemeentelijk rioleringsplan Apeldoorn 2016 – 2020
Het Rode Hert

19.00 – 21.00 uur

Concept verkeersvisie 2016 - 2030

21.00 – 21.15 uur

Pauze

21.15 – 22.15 uur

Lange termijn agenda gemeenteraad
De Rode Leeuw

19.00 – 20.00 uur

Evaluatie Hand in Handhaving (Handhavingsplan bouwen en ordening)

20.00 – 21.00 uur

Evaluatie gebiedsoverstijgende kosten

21.00 – 21.15 uur

Pauze

21.15 – 22.15 uur

Vaststelling bestemmingsplan Zwitsallocatie

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.
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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 18 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
15.45 tot 16.45 uur Zingen
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 19 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 20 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
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 21 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
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Vrijdag 22 april
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 23 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 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 24 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/
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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