Nieuwsbrief 31 mei 2016
Van de bestuurstafel
Ingehaald via de vluchtstrook
Wordt BWIBL (een groep enthousiaste jongeren uit Beekbergen en Lieren) die al vele jaren
bezig is met een project voor betaalbare (starters-)woningen weer gepasseerd? BWiBL heeft
weer contact gezocht met de fracties in de gemeenteraad nu bekend is geworden dat een
projectontwikkelaar gestart is met het ontwikkelen van een plan voor de bouw van woningen op
en rond het terrein van de coöperatie in Lieren. In een vorige Nieuwsbrief werd gemeld dat de
commissie Ruimtelijke Kwaliteit zich over dit plan heeft uitgesproken en dat de plannen moeten
worden aangepast. Bij BWiBL ligt nog vers in het geheugen de ontwikkelingen bij het bouwplan
Ruitersmolenweg. Dat passeerde het bouwplan van BWiBL(terwijl er steeds aan alle vragen en
verlangde onderzoeken was voldaan en de gemeenteraad zich meer dan eens positief had
uitgelaten over het plan) binnendoor. Om dat te voorkomen heeft BWiBL zich nu wederom tot
de politiek gewend.
Door de SGP en VVD fractie zijn tijdens de raadsvergadering van 26 mei 2016 vragen gesteld
aan het college van B&W.
Door de verantwoordelijke wethouder werd gemeld dat het twee afzonderlijke bouwprojecten
betreft, dat er geen sprake is van “voortrekken” en dat beide plannen zijn en zullen worden
getoetst of aan de wettelijke eisen is voldaan en of het plan voldoet aan de door de gemeente
geformuleerde regels op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling.
Ook nu bleek in de wandelgangen weer dat er bij de politiek grote sympathie bestaat voor de
initiatieven en het doorzettingsvermogen van de jongeren die zich inzetten voor Betaalbare
Woningen in Beekbergen en Lieren.
Het bestuur van de dorpsraad zal, waar dat kan, dit onderwerp ook ter sprake brengen bij de
contacten met de gemeente. Want het wordt hoogtijd om na ruim tien jaar noeste arbeid te gaan
oogsten.

Statushouders opnieuw thuis
Dat is de titel van de nota die de gemeente Apeldoorn recent voor ter inzage legging heeft
vrijgegeven.
In de aankondiging meldt het college van B7W dat het concept beleidskader en uitvoeringsprogramma “Statushouders opnieuw thuis, de Apeldoornse aanpak 2016-2019” ter inzage ligt.
In de mededeling van de gemeente staat: Het plan formuleert ambities en draagt oplossingen
aan voor een integrale aanpak om de toegenomen aantallen vluchtelingen die met een verblijfstatus in Apeldoorn mogen blijven, passende woonruimte en een snelle integratie te bieden.
Investeren in kennis van onze samenleving en onze taal staat daarin centraal. Er is ruimte voor
experimenten en er wordt nauw samengewerkt met maatschappelijke partners”.
De nota is opgebouwd rond een aantal gedefinieerde prioriteiten.
Prioriteit 1.
- Iedere nieuw toegelaten statushouder heeft woonruimte en maakt deel uit van de
buurt/wijk waar hij woont.
Prioriteit 2:
- Iedereen spreekt de Nederlandse taal en is ingeburgerd.
Prioriteit 3:
- Iedereen doet mee in de Apeldoornse samenleving.
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Prioriteit 4:
- Talenten worden benut en iedereen heeft gelijke kansen op het behalen van minimaal
een startkwalificatie.
Prioriteit 5:
- Het verhogen van arbeidsparticipatie van statushouders.
Prioriteit 6:
- Verbeteren van de fysieke en psychische gezondheid.
Ook is er in de nota een hoofdstuk waar nader wordt ingegaan op de kosten. Wat komt ten laste
van de rijksoverheid, wat moet de gemeente betalen en wat wordt er van COA gevraagd.
Bij elke prioriteit is de doelstelling en de maatregelen om die doelstelling te bereiken aangegeven.
Het collegebesluit “Statushouders opnieuw thuis” ligt gedurende vier weken (gerekend vanaf
20 mei 2016) ter inzage bij de receptie in het stadhuis en is ook te raadplegen via de website
www.officielebekendmakingen.nl.
Inwoners en andere belanghebbenden kunnen in de periode dat de nota kan worden ingezien
hun zienswijze schriftelijk richten aan het college t.a.v. mevrouw E.V. Schmitz, o.v.v. inspraakreactie Statushouders opnieuw thuis, Postbus 9033, 7300 ES of per mail aan
gemeente@apeldoorn.nl.

Overheveling JGZ van GGD naar CJG
Op 26 mei 2016 werden de leden van de gemeenteraad geïnformeerd over de ontvlechting
Van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de GGD en de stand van zaken van dit proces.
Het JGZ gaat onderdeel worden van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). CJG is er voor
jongeren tot 18 jaar. Het is soms noodzakelijk/wenselijk om, wanneer het behandeltraject bijna
succesvol is afgehandeld, even door te behandelen bij het CJG.
Aan de hand van bijgevoegd schema wordt duidelijk welke actoren in het proces een rol spelen.
Tijdens de presentatie werd
ingegaan op het beoogde doel
van de ontvlechting, namelijk
concentratie van deskundigheid
en één aanspreekpunt voor de
cliënt. Een belangrijk deel van
de gemeenten is op dit moment
nog niet gestart met deze
ontvlechting en andere aanpak
van de JGZ naar CJG.
De in de buitenste ring
genoemde instellingen hebben
een signaalfunctie. Het CJG kan
externe deskundigheid inroepen
wanneer daar behoefte aan is.
Streven is dat in 2017 de
nieuwe werkwijze kan worden in
werking kan gaan.
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In en om de dorpen
Opgeruimd staat netjes
Zwerfvuil is van alle tijden. Zestig jaar geleden stonden er in de Waterleidingduinen rond
Bloemendaal al borden met de tekst:
“Laat niet als dank voor het aangenaam verpozen, ons de schillen en de dozen”
Het mag dan een fenomeen zijn van alle tijden, maar daar berusten wij niet in.
Geruime tijd geleden werd in een Nieuwsbrief al aandacht besteed aan het opruimen van
zwerfvuil in het dorp door cliënten van Pluryn. Zij doen dat nu al ruim vier jaar en dat tot
tevredenheid van de bewoners. Zij hebben er mede aan bijgedragen dat Beekbergen in de top
van de netste winkelgebieden staat.
Op bijgaande foto staat een deel van de “Pluryn-ploeg” en ziet u de opbrengst van een rondje
door het dorp en naar de sportvelden. En het mes snijdt aan twee kanten. In het kader van de
actie “Apeldoorn is Rein” geeft de gemeente Apeldoorn aan verenigingen/instellingen een kleine
vergoeding voor elk ingeleverd blikje of plastic flesje. En dat geld gaat in de “kantine-pot” van
Pluryn.

v.l.n.r. Arnold, Savoy, en de begeleiders Willem en Judithjah.

Varia
Jongerenreis 2017
Zaterdag 28 mei 2016 organiseerden de jongeren van de PKN Beekbergen-Lieren een pannenkoekenmiddag. Doel van deze activiteit was geld in te zamelen voor de jongerenreis 2017 naar
een Romakamp bij het Oekraïense plaatsje Balazher. De jongeren gaan daar van 18 juli tot
1 augustus 2017 aan de slag met bouwwerkzaamheden om vaak erbarmelijke omstandigheden
wat te verbeteren. Ook zal worden meegewerkt aan het kindervakantiebijbelfeest. Sponsor-
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acties als deze pannenkoekenmiddag en een high tea op 5 juni a.s. en natuurlijk spontane
giften moeten (voldoende) euro’s opleveren om de reis mogelijk en tot een succes te maken.
In 2015 is een groep jongeren uit de Oosterkerk in Zwolle naar dit kamp geweest . Daar kunnen
de jongeren dus informatie verkrijgen om de reis zo optimaal mogelijk voor te bereiden.
Op bijgaande foto’s is duidelijk dat jong en wat minder jong zich de pannenkoeken goed lieten
smaken. Het is wel heel speciaal dat onze fotograaf nu eindelijk eens zelf op een foto staat.
Ook hij liet zich de spekpannenkoek goed smaken.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de website www.jongerenreis.jimdo.com.

Ballonvaarders zien Beekbergen
Op vrijdag 27 mei 2016 om ongeveer 20.15 uur hingen er boven Beekbergen 7 luchtballonnen.
Opvallend was dat 6 ballonnen door de wind gedreven in oostelijke richting Beekbergen
verlieten, maar de ballon met het logo van de Keurslager minuten lang boven de Dorpstraat en
dan precies ter hoogte van slagerij Wilbrink bleef hangen. Onverklaarbaar maar een betere
reclame is bijna niet mogelijk.
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De Ruiterij
De vaart zit er goed in bij de bouw van de woningen van het bouwproject De Ruiterij
(Ruitersmolenweg – Stichtingsweg).

Accommodatie door innovatie
Aan de agenda van de Raadsvergadering van donderdag 26 mei 2016 was toegevoegd “Motie
Vreemd, accommodatie door innovatie”. Waar slaat het woord “vreemd” op? Niet op de inhoud
van de motie, want die was verre van “vreemd”.
“Vreemd” heeft betrekking op het gegeven dat de motie gaat over een onderwerp waarover op
dat moment in de Reed geen beraadslagingen plaatsvonden.
De inhoud van de (zeer breed gedragen) motie:
De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op donderdag 26 mei 2016
Constaterende dat:
-

het kabinet op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst, er mee heeft
ingestemd om het wetsvoorstel dat de automatische voorrang van statushouders bij de
toewijzing van een huurwoning afschaft, in te dienen bij de Tweede Kamer
de gemeente Apeldoorn in 2016 aan 437 statushouders onderdak moet bieden
dit grote druk zet op de wachtlijsten en de mogelijkheden om snel goede woonruimte
aan woningzoekenden te kunnen bieden

Roept het college op om:
- innovatieve oplossingen te zoeken, omarmen, faciliteren en te helpen implementeren
teneinde statushouders en andere woningzoekenden snel woonruimte te kunnen bieden
- in overleg te gaan met de provincie Gelderland teneinde een ruimer contingent voor de
bouw van deze woningen te verkrijgen
- de raad voor 1 oktober 2016 te informeren over de voortgang op dit dossier
En gaat over tot de orde van de dag.
De motie werd zonder noemenswaardige discussie unaniem aanvaard.

Bericht van de dorpsagent
In verband met vakantie is er op de donderdagen 2, 9 en 16 juni 2016 geen spreekuur.
U kunt voor al uw politiezaken terecht aan de Europaweg 79 te Apeldoorn of u belt 0900-8844.
Voor zaken waarvoor u normaal de dorpsagent zou willen spreken, kunt u 0900-8844 bellen en
vragen om contact met iemand van het cluster de dorpen. Een van mijn collega’s zal dan
contact met u opnemen.
Enkele tips voor de vakantie en de veiligheid rond uw woning.
Laat de woning “bewoonbaar” achter. Het mooist is het wanneer er een ander in uw woning
woont (familie/vakantiewoningruil)
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Anders goede buren, die zijn overal goed voor! Zij hebben misschien wel 2 auto’s en mogen er
1 op uw oprit zetten. Vervolgens geven zij uw planten water, ruimen de post op en als het
helemaal mooi is, doen ze af en toe een raam open (en sluiten dat natuurlijk ook weer), leggen
een open krant op tafel en een beker. Kortom, bedenk gewoon van alles!
Gaat u op vakantie naar het buitenland, weet dan dat daar van alles te koop is wat wellicht in
Nederland verboden is. Denk vooral aan mooie, zeer echt lijkende wapens. Kinderen zijn er gek
op en het is toch maar speelgoed? Ja, maar eenmaal over de grens terug naar Nederland zijn
ze strafbaar. Deze spullen ben je zeker kwijt (in beslagname)en mogelijk loop je tegen een
beste boete op. Daar kun je waarschijnlijk veel ijs voor kopen. Denk ook aan het kopen van
ivoor en planten en dieren. Er wordt voldoende voor gewaarschuwd.
Fijne vakantie
Theo Simmelink
(dorpsagent Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen en Loenen)

Harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen en Fanfarekorps Voorst
geven op zaterdag 4 juni 2016
een concert in De Hoge Weye.
De aanvang is om 20.00 uur
Toegang 5 euro per persoon.
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Gemeentenieuws
Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Locatie

Omschrijving

Datum

Loenenseweg 42

Een brandveilig gebruik

20160520

Lierderdrift 7

Oprichten van een woning

20160520

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

Aangevraagde evenementen vergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Kaapbergweg 45

5 en 6 augustus 2016 kastelen evenement

20160520

De burgemeester maakt bekend dat de bovenstaande aanvraag voor het houden van een groot
evenement bij hem is ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen.
Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de 20 mei 2016 op grond van artikel
7.1 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaar bij de burgemeester indienen.

Politieke Markt Apeldoorn (PMA) donderdag 2 juni 2016
Tijd

Omschrijving
Raadzaal

19.00 – 21.00 uur

Welkom in Apeldoorn op de Veluwe (toeristisch toplandschap)

21.00 – 21.15 uur

Pauze

21.15 – 22.15 uur

Hoorzitting voorjaarsnota 2016
Het Rode Hert

19.00 20.00 uur

Oprichting stichting Veilig Thuis NO Gelderland

20.00 – 21.00 uur

Basismobiliteit

21.00 – 21.15 uur

Pauze

21.15 – 22.15 uur

Jaarmonitor Sociaal Domein 2015
De Moriaen

21.15 – 22.15 uur

Pilot projecten ondernemersfonds
De Rode Leeuw

19.00 – 20.00 uur

Veiligheidsbrief IVA resultaat 2015

20.00 – 21.00 uur

Gemeenschappelijke regeling VNOG

21.00 – 21.15 uur

Pauze

21.15 – 22.15 uur

Zienswijzen: 1. Concept programmabegroting 2017 GGD
2. Jaarstukken 2015 Feluagroep
3. Ontwerp jaarverslag Leerplein
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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 donderdag middag 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
Ontmoetingsplek De Vier Dorpen (Loenenseweg 39)
Maandag 30 mei
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 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel
Dinsdag 31 mei
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
14.00 tot 16.00 uur Creatief
14.30 tot 16.00 uur Meer bewegen voor ouderen
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining
Woensdag 1 juni
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom
10.00 tot 11.30 uur Hobbyochtend
10.00 tot 10.30 uur Bewegen
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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 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel
Donderdag 2 juni
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
14.00 tot 16.00 uur Soos
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining
Vrijdag 3 juni
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
Zaterdag 4 juni
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
18.30 tot 20.00 uur Koffie inloop
Zondag 5 juni
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
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(niet op 2, 9 en 16 juni 2016) 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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