Nieuwsbrief 4 juli 2016
Van de bestuurstafel
Aanpassing Algemene plaatselijke verordening (APV)
In de openbare raadsvergadering van 26 mei 2016 is de aanpassing van de tekst van artikel
2.57 (loslopende honden) en van artikel 2.58 (verontreiniging door honden) van de APV 2014,
vastgesteld.
Omdat, is gebleken dat er nogal wat verschil bestaat over de geldigheid van de beide artikelen
in het buitengebied, onderstaand de volledige tekst van genoemde artikelen. De artikelen zijn
van kracht vanaf 8 dagen na de bekendmaking (13 juni 2016).
Artikel 2.57; loslopende honden.
1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten
lopen:
a. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of een andere door het college aangewezen plaats;
b. binnen de bebouwde kom op een openbare plaats indien de hond niet is aangelijnd
c. buiten de bebouwde kom op door het college aangewezen plaatsen indien de hond niet
is aangelijnd
d. op een openbare plaats indien de hond niet is voorzien van een halsband of een ander
identificatiemerk dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen
2. Het eerste lid, aanhef en onder b is niet van toepassing op door het aangewezen plaatsen.
3. Het eerste lid, aanhef en onder a tot en met c zijn van toepassing op de eigenaar of houder
vaneen hond.
a. die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat
begeleiden, of
b. die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleide hond of sociale hulphond
Artikel 2.58 Verontreiniging door honden
1. De gene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft is verplicht ervoor te zorgen
dat de uitwerpselen van de hond onmiddellijk worden verwijderd.
2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid is degene die zich met een hond binnen de
bebouwde kom op een openbare plaats begeeft verplicht.
a. een zakje, schepje of een ander ten behoeve van het verwijderen van de uitwerpselen
ontworpen hulpmiddel bij zich te hebben en
b. dit hulpmiddel op eerste vordering te laten zien aan de toezichthouder
3. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing buiten de bebouwde kom op door het
college aangewezen plaatsen.
4. Het eerste tot en met derde lid zijn niet van toepassing op de eigenaar of houder van een
hond die zich vanwege zijn handicap door een geleide hond of sociale hulphond laat
begeleiden.
5. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen
plaatsen.

Stand van zaken AZC en noodopvang
Dat was de titel van de bijeenkomst op donderdag 30 juni 2016 als onderdeel van de Politieke
Markt Apeldoorn (PMA). Voorafgaand aan de PMA kreeg het comité “Passend AZC” in de
Burgerzaal van het stadhuis de gelegenheid om een petitie aan te bieden aan burgemeester
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Berends. Daarin werd bepleit om de huisvesting van asielzoekers op de locatie GGNet te maximeren op 400 en dat voor een maximale duur van 10 jaar. Het comité maakte van de gelegenheid gebruik om bij het begin van de PMA in de raadzaal in te spreken en hun zienswijze kenbaar te maken.
Tijdens de PMA, waar de portefeuillehouder (burgemeester Berends) de raad informeerde over
de stand van zaken AZC en noodopvang.
Dit nadat de vertegenwoordigers van de raadsfracties hun vragen en gevoelens over de
ontwikkelingen rond opvang van asielzoekers kenbaar te maken.
Wat werd genoemd:
- in veel gemeenten wordt, mede op grond van ervaringen met de weerstand die een
groot AZC bij de bevolking oproept, gekozen voor een kleinschalige opvang van asielzoekers. Waarom worden in Apeldoorn geen initiatieven die dat nastreven genomen?
- heb aandacht voor de sociaal maatschappelijke aspecten. Kijk niet alleen naar kille
cijfers (aantallen vluchtelingen en kosten voor inrichting van locaties)
- dring bij COA aan op snelheid bij de evaluatie van de mogelijkheid (haalbaarheid en
keuze) van de eventuele inrichting van de nevenlocatie(s); Kleiberg en Het Immendaal.
Hoe langer dat uitblijft des te meer het draagvlak wordt aangetast.
- geef duidelijkheid wat wel en wat niet mogelijk is voor huisvesting van statushouders op
Vrijland.
- draag zorg voor een adequate rapportage aan de Raad. Het is niet goed wanneer de
Raad de informatie eerder in de krant leest dan in een officieel gemeentelijke mededeling
Door burgemeester Berends werd, in antwoord op de vragen/opmerkingen van de raadsleden
en fractievertegenwoordigers meegedeeld dat:
- voortdurend overleg met COA plaatsvindt, dat in dat overleg het belang van het beschikbaar krijgen van de resultaten van haalbaarheidsonderzoeken essentieel is
- de toestroom van vluchtelingen op dit moment een andere is dan een jaar geleden en
dat heeft onder andere gevolgen voor het in gebruik nemen van de noodopvang
- de Raad periodiek (bijvoorbeeld per kwartaal) zal worden geïnformeerd over de actuele
stand van zaken en eventuele knelpunten
- het op dit moment ontbreken van voldoende huisvesting van statushouders een knelpunt
is in de doorstroming in de rest van de keten
- de evaluatierapporten (Kleiberg en Het Immendaal) in september 2016 worden verwacht
en dat de gemeente qua snelheid geen invloed op heeft

CRK positie over Coöperatiehof in Lieren
Op donderdag 30 juni 2016 behandelde de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit het ontwerp voor de
tweede keer het ontwerp voor de bouw van 18 woningen aan de Tullekensmolenweg in Lieren.
De projectontwikkelaar had na de vorige behandeling in de CRK het plan op een aantal punten
aangepast. De CRK had na de door de ontwikkelaar gegeven toelichting nog enkele
opmerkingen die verwerkt zullen worden. Met de projectontwikkelaar is afgesproken dat hij een
voorstel doet voor een inloopbijeenkomst, waar bewoners uit Lieren en Beekbergen kennis
kunnen nemen van de bouwplannen.
Mededelingen zullen in de Nieuwsbrief worden gedaan.

In en om de dorpen
Straatvolleybal
Het zit er weer op. De organisatoren kunnen terugkijken op een geslaagd toernooi dat -evenals
vorig jaar- zo nu en dan een klein beetje in de war werd gestuurd door regen. De foto’s geven
een mooi beeld van dit jaarlijks terugkerende evenement.
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Snel, sneller, snelst
Communicatie vereist steeds meer een snelle verbinding. Enerzijds omdat we dat verwachten.
Hoe vaak hoor je internetgebruikers niet verzuchten “wat is de verbinding traag”, en dan heeft
het enkele seconden geduurd om verbinding te krijgen. Het moet dus snel en steeds sneller.
Maar er zijn gebieden, ook in het buitengebied van Apeldoorn waar de internetverbinding trager
(iets minder snel) is dan in stedelijk gebied. Daar kan verbetering in komen. Er is een plan van
een aantal gemeenten om ca. 40.000 adressen in het buitengebied van de Veluwe in 2018 op
de op dit moment snelst mogelijke voorziening aan te sluiten (glasvezelkabel). Er is wel een
belangrijke voorwaarde. In elk gebied met 3000 (mogelijke) aansluitingen moet 50% van de
adressen meedoen. Dat is een heel strenge eis. Bij 49,9 % gaat het niet door, zeggen de
aanbieders. De techniek staat niet stil. Digitaal consult (tussen arts en patiënt, tussen thuiszorgorganisatie en cliënt) wordt steeds vaker toegepast en dat alleen al vereist een snelle
verbinding. Alle reden dus om, ook al lijkt het nu niet relevant, na te denken over deelname aan
het project. Wel laat CIF (Communication Infrastructure Fund) weten dat wegens de hoge aanlegkosten per aansluiting een vastrechtvergoeding van 9,95 euro per maand in rekening wordt
gebracht.

Vakantie kinderfeest
Van maandag 8 tot en met zaterdag 13 augustus 2016 organiseert de Boerderij de vakantieweek. Vanaf 09.00 uur zijn de kinderen vanaf 4 jaar welkom in De Boerderij en kunnen meedoen aan spelactiviteiten en voor de wat grotere aan het bouwen van hutten.
Deelname kost 25 euro (voor de hele week).

Orgelconcerten 2016

Zomeravondzang 2016
Deze zomer kunt u weer genieten van
6 avonden Zomeravondzang in de dorpskerk
van Beekbergen.
De zangavonden zijn op 13, 20 en 27 juli en
op 3, 10 en 17 augustus 2016
De samenzang wordt begeleid door orgelspel
op het in 1779 door Johann Gustav Schilling
gebouwde orgel. Het orgel heeft tot 1842 in
de Oude Kerk van Apeldoorn dienst gedaan.
Toen daar een nieuwe kerk werd gebouwd en
daar een nieuw (groter) orgel werd geplaatst,
werd het Schilling orgel door Koning Willem I
aan Beekbergen geschonken. Het orgel
draagt het wapen van Oranje-Nassau en van
Pruisen.
De aanvang van de zangavonden is
19.30 uur (kerk open om 19.00 uur).
U bent van harte uitgenodigd.
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Open Imkerijdagen
Op zaterdag 9 juli 2016 kunt u kennisnemen van alles wat met
bijen, honing en de imkerij te maken heeft. Er wordt uitleg gegeven
door Gerard Wagemans en William Klomp bij het bijenstalletje aan
de Veldhofweg Beekbergen (wanneer alles gaat zoals in de
planning is opgenomen, is de Veldhofweg weer opnieuw
geasfalteerd en is het bijenstalletje goed bereikbaar). Ook kunt u
een bezoek brengen aan Marrys Kruidenhuis (Engeland 23) waar
Ab Tromp u kan informeren over het houden van bijen. Pluryn
heeft “bijenhotels” gemaakt. Deze zijn op de bovengenoemde
adressen te koop.

Gemeentenieuws
Mededeling Activiteitenbesluit milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben op 15 september 2015 een melding op
grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen van Bloemendal Vis voor het oprichten
van een visverkoopwagen aan de Kerk-Allee (ongenummerd) te Beekbergen.
Zaaknummer: DOS-2015-048695.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Veluwe IJssel, telefoon 055 580
1705. Bij correspondentie, bij voorkeur per mail (info@ovij.nl) het zaaknummer vermelden.
Dagtekening mededeling 29 juni 2016.

Aangevraagde omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Wittekruisweg 11, A, B, C

Samenvoegen van 3 wooneenheden naar 2 wooneenheden en plaatsen van 2 dakkapellen

22062016

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

Engelanderweg 23

Kappen van een es

29062016

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit
bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na 29 juni 2016 gezonden te
worden naar de burgemeester van Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid en Recht, Postbus
9033, 7300 ES Apeldoorn. Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het
formulier op de website van de gemeente Apeldoorn.

Aangevraagde evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Boerderij Beekbergen

Kindervakantiespel Beekbergen (8 t/m 13
augustus)

28062016

Hulleweg 21

Trouwfeest op 27 augustus 2016

29062016

Kuiltjesweg 1

Landelijke sportdag Korsakov op 9 september 2016

28062016

Lierderstraat/Molenvaart

Muziek en catering op 15 augustus 2016

29062016
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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.

Verleende evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Centrum Beekbergen

Zo smaakt Beekbergen en Korenfestival, datum
evenement 16 juli 2016

24062016

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit
bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na 24 juni 2016 gestuurd te
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.

Politieke Markt Apeldoorn en Raadsvergadering op donderdag 7 juli 2016
Tijd

Omschrijving
Raadzaal

19.00 – 19.45 uur

Ontwikkelingen Beekbergsebroek
Het Rode Hert

19.00 – 19.45 uur

Wijkraad Centrum
De Moriaen

19.00 – 19.45 uur

Serious Request
De Rode Leeuw

19.00 – 19.45 uur

Koersbepaling stadsdeelaanpak

Raadsvergadering aanvang 20.00 uur
1.
2.
3.
4.a
4.b
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vaststelling raadsagenda
Vragenuurtje
Actualiteitsvragen
Vaststelling bestemmingsplan Grevenhout 21 Uddel
Financiering explosievenruiming project Hoog Soeren
Vaststelling bestemmingsplan Uttilochweg 7 Uddel
Coördinatiebesluit horecabedrijf Klarenbeekseweg 93-95
Spoeddebat BEST tas
Vaststelling inspraaknota en verkeersvisie 2016 -2030
Toetsingskader compensatie maatschappelijk vastgoed 2016
Huis van de stad
Jaarstukken 2015
Sluiting met drankje in de Burgerzaal

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.
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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.

In de maanden juli en augustus is het Infopunt WSG gesloten
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

In de maanden juli en augustus zijn er in de Hoge Weye geen
seniorenbijeenkomsten
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 seniorenbijeenkomsten in Het Hoogepad gaan in de maanden juli en
augustus door
Ontmoetingsplek De Vier Dorpen (Loenenseweg 39)
Maandag 4 juli
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
15.45 tot 16.45 uur Zingen liedjes van de oude doos
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining
17.00 tot 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel
Dinsdag 5 juli
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
Woensdag 6 juli
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
14.30 tot 16.00 uur Themamiddag
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining
17.00 tot 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel
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Donderdag 7 juli
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
Vrijdag 8 juli
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
14.00 tot 16.30 uur Ontmoeting en ondersteuning
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining
Zaterdag 9 juli
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
Zondag 10 juli
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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