Nieuwsbrief 13 juni 2016
Van de bestuurstafel
In gesprek met
Op dinsdag 7 juni 2016 heeft het bestuur van de dorpsraad -op hun verzoek- een gesprek
gehad met een vertegenwoordiging van SBNE (Stichting Behoud Natuurwaarden Enken
Beekbergen). SBNE en bestuur dorpsraad hebben enige tijd geleden met elkaar afgesproken
met enige regelmaat (bijvoorbeeld eenmaal per jaar) elkaar te informeren over actuele zaken.
Binnen dat kader past dit gesprek.
Onderstaand een aantal onderwerpen die aan de orde kwamen:
- aanpassing wegdek Engelanderweg/Engelanderholt (tot aan het wildrooster). De
gemeente Apeldoorn heeft tijdens een informatiebijeenkomst aan zowel de dorpsraad
als SBNE meegedeeld dat de street-print wordt verwijderd van genoemde wegen en dat
er aanvullend ook snelheid beperkende voorzieningen in de weg zullen worden aangebracht (extra verkeersdrempels en andere maatvoering van de fietssuggestiestroken).
De nieuwe asfalt laag zal geluidsarm zijn. Dit zal het woongenot van de aanwonenden
zeker ten goede komen. SBNE en de dorpsraad zijn tevreden dat na een aantal jaren tot
deze oplossing is gekomen. Tijdstip van uitvoering september 2016.
- aanpassing verkeersknooppunt Beekbergen en uitbreiding aantal rijstroken A1. Door
SBNE wordt speciale aandacht gevraagd voor het geluidsaspect. SBNE geeft aan dat
-mede afhankelijk van de windrichting en de windsterkte- op het Spelderholt en aangrenzend terrein een continu geluid veroorzaakt door het verkeer op de A1/A50 vaak als
hinderlijk wordt ervaren. Stellige verwachting is dat door de extra rijbanen er door een
toename van het verkeer, door de bewoners in genoemd gebied, alleen maar meer
geluidsoverlast zal worden ervaren. Door de dorpsraad wordt gewezen op de informatiebijeenkomsten, georganiseerd door Royal HaskoningDHV, en waar de dorpsraad
nadrukkelijk het geluidsaspect aan de orde heeft gesteld. Aan SBNE wordt een kopie
overhandigd van de brochure : Geluid aan banden (informatie over geluidsproductieplafonds en het geluidsregister). Een uitgave van Rijkswaterstaat. We zullen nagaan of
de geluidswaarden van de huidige situatie in beeld kunnen worden gebracht (en die
beschouwen we als nulmeting) en te zijner tijd nogmaals -op dezelfde locaties- een
meting kan worden uitgevoerd, zodat een goed beeld ontstaat van de veranderingen in
de geluidsbelasting. Door Royal HaskoningDHV is aan de dorpsraad gemeld dat het
rekenmodel aangeeft dat de geluidswaarden binnen de wettelijke grenzen liggen.
De dorpsraad heeft daarop gereageerd dat er vaak een verschil bestaat tussen de
berekende waarden en de gemeten waarden. Reden genoeg dus om te vragen
metingen uit te voeren.
- verdwijnen van bermstroken door het met grote regelmaat ploegen van een extra voor,
is een volgend punt van gesprek. Een onderwerp dat onder de aandacht van de
gemeente is/moet worden gebracht. Een onderwerp voor de afdeling handhaving.
- SBNE vraagt aandacht voor de verpaupering van het gedeelte van Spelderholt dat
eigendom is van Riant. De in zeer slechte staat verkerende loodsen van het voormalige
onderzoeksinstituut voor de pluimvee, trekt criminelen en ander ongewenst bezoek aan.
Door de bewoners wordt regelmatig de politie gebeld, maar dat heeft niet het gewenste
effect. Ook de dorpsagent is ingeschakeld maar ook dat kan niet voorkomen dat
criminelen bezit nemen van de oude loodsen. Door SBNE wordt aangegeven dat de
gesprekken met de politie in goede sfeer plaatsvinden. De dorpsraad zal dit onderwerp
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bespreken tijdens het reguliere overleg dat zij heeft met de gemeente. Ook het terrein
rond het kasteel en het hotel is op een aantal plaatsen slecht onderhouden. SBNE heeft
daarover overleg gehad met de manager van Spelderholt.

-

-

Naar aanleiding van het verschijnen van het boek “Verborgen verleden van het
Engelanderholt” wordt gesproken over de rijke historie van het gebied dat voor veel
dorpsbewoners “verborgen is”. Nagegaan zal worden op welke wijze -bijvoorbeeld door
de wekgroep Oud Beekbergen Lieren- daar aandacht aan kan worden gegeven
ten gevolge van de zeer slechte staat van het hekwerk rond Spelderholt lopen wilde
zwijnen (en dan vooral de biggen) op onder andere De Konijnenkamp. SBNE heeft al
een aantal malen aandacht gevraagd voor reparatie (of vervanging) van het hekwerk.
Tot nu toe zonder resultaat. Biggen zijn nog te jong om zelfstandig te overleven en de
moederzwijnen zullen proberen bij de biggen te komen en gaan dan nog verder zwerven
met alle risico’s die daaraan verbonden zijn

Dit is slechts een weergave van enkele gespreksonderwerpen. Bestuur dorpsraad heeft laten
weten periodiek overleg op prijs te stellen.

In en om de dorpen
“Eredag” 2016
Wanneer
Vertrekpunt
Tijdstip vertrek
Waar naar toe

: donderdag 16 juni 2016
: Het Hoogepad
: 10.00 uur
: Partyrestaurant “’t Leersumseveld” (in de buurt van Leersum
: de Ruggestee in Hoenderloo (op de terugweg)
Aankomsttijd
: ongeveer 19.00 uur (vanaf de Hagenbrug met muziek van fanfare
: “Prins Bernhard” rondrit door het dorp
Plaats van aankomst : Het Hoogepad
De organisatoren rekenen op veel belangstelling tijdens de rondgang door het dorp en stellen
het op prijs wanneer u de vlag uithangt.

Teenageparty in de Boerderij
Op zaterdag 24 juni 2016 wordt in de Boerderij een teenageparty (de nieuwe naam is Epic
Fissa) voor jongeren vanaf 10+. Het is een alcoholvrije
avond en de drankjes kunnen met muntjes (80 eurocent
per stuk) worden betaald. De entree is 2,50 euro. Het
belooft weer een spetterende avond te worden met DJ
Thijz Ironez aan de draaitafel en meezingen en springen
gaat vanzelf. De avond begint om 19.30 uur. Wanneer je
moe bent en naar huis wilt gaan bepaal je zelf. Je ouders
komen je dan vast wel ophalen.
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Beekbergen van boven

Nieuwbouwproject “De Ruiterij”

Foto: dhr. Mertens

Foto: John Tanasale

Rommelmarkt Toonkunst zaterdag 11 juni
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Gemeentenieuws
Vastgesteld bestemmingsplan Arnhemseweg 445 - 449
Vanaf 9 juni 2016 ligt gedurende zes weken ter inzage het bij raadsbesluit van 25 mei 2016
vastgestelde bestemmingsplan Arnhemseweg 445 – 449 met identificatiecode
NL.IMRO.0200.bp1238-vas1.
Het plan betreft de omzetting van de bestemming van de bedrijfswoningen Arrnhemseweg 445
en 447 te Beekbergen naar de bestemming Wonen. Het plangebied betreft naast de woningen
ook het bedrijfsperceel Arnhemseweg 447/449 en de aangrenzende groenvoorzieningen. Deze
percelen zijn van een actuele bestemming voorzien, waarbij de gebruiksmogelijkheden van de
bedrijfsbestemming iets zijn verruimd.
Tegen het ontwerp van het plan zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Ook heeft de
gemeenteraad bij de vaststelling van het plan geen wijzigingen 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 21 juli 2016 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast 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.
Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen via de website www.apeldoorn.nl/inzage.
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ook ter inzage in het stadhuis en op het kantoor van de
dorpsraad.

Aangevraagde evenementenvergunning
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een groot
evenement bij hem is ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen.
Omschrijving

Locatie

Datum

Straatvolleybal toernooi

Park nabij Wolterbeeklaan/Keizersmantel

27/6 – 2/7

Aanvraag omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Tullekensmolen-/Ruitersmolenweg

Oprichten van 2 woningen

2 juni 2016

Stoppelbergweg 41A

Kappen van 2 bomen

7 juni 2016

Hagenweg 13

Plaatsen van een garage

1 juni 2016

De aanvragen liggen niet ter inzage. Er kunnen geen reacties (zienswijze of bezwaar) worden
ingediend.

Mededeling van de Provincie Gelderland
Het betreft de Natuurbeschermingswet 1998 locatie Henk Vulinkweg 30 te Beekbergen.
Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij hebben besloten een vergunning
ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 te verlenen voor het bouwen van een woning met
twee bijgebouwen op de Henk Vulinkweg 30 te Beekbergen.
Tegen het voornemen zijn geen zienswijzen ingebracht. Het besluit is ten opzichte van het
ontwerpbesluit niet gewijzigd.
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage. Kopie van de
stukken wordt op verzoek toegestuurd. Hiervoor contact opnemen met het Provincieloket
telefoon 024 359 99 99.
De ter inzage gelegde stukken zijn op afspraak ook in te zien in het Provinciehuis (zaaknummer
2016-004811).

4

Agenda Politieke Markt Apeldoorn (PMA) donderdag 16 juni 2016
Tijd

Omschrijving
Raadzaal

19.00 – 20.00 uur

Jaarmonitor 2015 Woningbouw Apeldoorn

20.00 – 21.00 uur

Zienswijzen Jaarstukken 2015 en ontwerpbegroting 2017 Omgevingsdienst
Veluwe – IJssel

21.00 – 21.15 uur

Pauze

21.15 – 22.15 uur

Regionale Transformatieagenda huiselijk geweld/kindermishandeling
Het Rode Hert

19.00 – 20.30 uur

Heruitgiftebeleid openbaar groen

20.30 – 21.00 uur

Zienswijzen jaarstukken 2015 en conceptbegroting 2017 Stedendriehoek

21.00 – 21.15 uur

Pauze

21.15 – 22.15 uur

Invoeren reclamebelasting t.b.v. Binnenstadsfonds
De Moriaen

19.00 – 21.00 uur

Samenwerkingsregeling GGD – NOG

21.00 – 2115 uur

Pauze

21.15 22.15 uur

Krediet voor voormalig Theehuis park Berg en Bos
De Rode Leeuw

19.00 – 21.00 uur

Huis van de stad

21.00 – 21.15 uur

Pauze

21.15 – 22.15 uur

Evaluatie WGR Stedendriehoek

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 (niet op donderdag 16 juni 2016)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. In de maanden juli en augustus is het infopunt
WSG gesloten. De infopuntmedewerkers zijn: Rita Stok en Ann Korthuis.

Seniorenbijeenkomsten
Dorpshuis De Hoge Weye (Dorpstraat 34)
- dinsdagochtend, 10.00 tot 12.00 uur, biljarten
- donderdagmiddag (niet op 16 juni 2016 en niet in de maanden juli en augustus),
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
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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 13 Juni
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 14 Juni
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 15 Juni
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 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel
Donderdag 16 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
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining
Vrijdag 17 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
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Zaterdag 18 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 19 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 (niet op 16 juni 2016) 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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