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Nieuwsbrief 12 september 2016 

Van de bestuurstafel 

Met gemengde gevoelens 

Dat geeft het beste weer hoe Joop van der Meer en Pieter de Mos zich op maandag  
5 september 2016 voelden bij de bijeenkomst op bouwlocatie De Ruiterij. Bestuur van de dorps-
raad was door Robert Hoekstra van Saltos (die de uitnodiging mede namens aannemersbedrijf 
Draaisma, Sprengenland Wonen en Dijkhof Bouw had gezonden) uitgenodigd voor een feeste-
lijk moment in verband met de voortgang van de bouw van de woningen op De Ruiterij. 
En natuurlijk hebben wij de projectontwikkelaar en de bouwers gecomplimenteerd met de voor-
spoedige bouw van een stel mooie woningen. Mooi qua uitvoering, mooi qua situering en 
perceelgrootte. En het was met een stralend zonnetje goed toeven op de bouwplaats. Zowel 
Robert Hoekstra als wethouder Nathan Stukker gaven aan dat een goede samenwerking tussen 
de projectdeelnemers mede een basis is geweest voor een snelle bouw van duurzame 
woningen. Wethouder Stukker mocht vervolgens bij een van de woningen de buitendeur 
monteren (en dat niet onverdienstelijk). De hapjes en drankjes na deze officiële handeling 
kregen gretig aftrek en smaakten goed. En dan toch gemengde gevoelens. Ja, toch gemengde 
gevoelens. Want we hadden zo graag een soortgelijke bijeenkomst op de bouwlocatie Beek-
vallei gehad of in ieder geval zicht op zo’n bijeenkomst. En die lijkt -op dit moment- verder weg 
dan ooit. De groep BWiBL (Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren) geeft de moed niet op 
en we hebben bewondering voor hun doorzettingsvermogen en hopen met hen dat er stappen 
voorwaarts kunnen worden gezet. 
Laat onverlet dat we de (toekomstige) bewoners van De Ruiterij veel woonplezier toe wensen. 
 
N.B. De fotoserie die John Tanasale had klaar gelegd gaf een goed beeld van alle fasen van de bouw. 
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Cleantech Regio Stedendriehoek 

Op maandag 5 september 2016 werd in het stadhuis van Apeldoorn een bijeenkomst gehouden 
georganiseerd door Cleantech Regio Stedendriehoek. Een organisatie waarin overheden, 
bedrijfsleven en kennisinstellingen samen nadenken over ontwikkelingen op het gebied van 
energieneutraliteit, een circulaire economie en een schone en groene woon-, werk- en leef-
omgeving. Namens de dorpsraad namen Onno Muntinga en Pieter de Mos deel aan het overleg 
op 5 september 2016. 
Op dit moment zijn: 

- cleantech regio development (de doelen zijn: 4000 extra cleantech gerelateerde banen, 
200.000 ton minder CO2 uitstoot per jaar en 20.000 ton minder restafval per jaar) 

- toekomstbestendige binnensteden en dorpskernen (de doelen zijn: een aantrekkelijk 
verblijfsklimaat is een belangrijke voorwaarde voor mensen en bedrijven om zich te 
vestigen. De beleving van binnensteden en dorpskernen speelt daarbij een belangrijke 
rol. Plekken die dreigen te verloederen of leegstand kunnen kennen krijgen prioriteit) 

- schoon en duurzaam mobiliteitssysteem (de doelen zijn: een sterk vestigingsklimaat en 
dat vereist een goede bereikbaarheid. Vermindering van uitstoot van fijnstof en CO2 
moet het aantrekkelijk maken zich in de regio te vestigen) 

- A1 icoon (de doelen zijn: de A1 wordt verbreed van 2 naar 3 rijstroken, een kans om de 
A1 een aantrekkelijke en duurzame snelweg te maken). 

 
Tijdens de behandeling van de bovengenoemde speerpunten in gespreksgroepen werd door 
Willem de Zanger namens de werkgroep N786 in de gespreksgroep “schoon en duurzaam 
mobiliteitssysteem” een pitch (vroeger noemden we dat een drie minuten presentatie ) verzorgd.  
Onderstaand de tekst van deze pitch. 
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N786 Traject Dieren-Apeldoorn 

N786 betekent: 

40-jaar praten, overleggen, uitleggen, gemoederen sussen, trajecten veranderen, weer praten, 
overleggen, uitleggen over de N786 door of rond Loenen de weg die Loenen vaak splitst en 
splijt. 
 
Waarom variant 3a ? 

- Rondweg om Loenen, verbreding kanaal, aansluiting op A1. 
- Verbetering infrastructuur industrie. 
- Levensader voor de (papier)industrie. 
- Behoud- en groei werkgelegenheid in de regio. 
- Verkeersdruk neemt jaarlijks toe o.a. door: 

o nieuwe investeringen papier- en overige industrie. 
o groei toerisme. 

- Toekomstperspectief jeugd (wegtrekken uit de regio), waardoor verdere vergrijzing en 
waardoor dorp in een economisch en in de zorg negatieve spiraal geraakt. 

- Belasting door uitstoot op Veluwse bossen (N786 gaat door natuurgebied, natura 2000) 
- Oversteken in dorp door ouderen en schoolgaande kinderen (Eerbeekseweg) en bij 

toeristische trekpleisters (Loenense waterval, 200.000 bezoekers/jaar) is gedurende de 
spits vrijwel onmogelijk. 

- Leefbaarheid in Loenen door doorsnijden dorp van twee provinciale wegen in gevaar! 
- Er ligt een unieke consensus tussen de dorpen (Beekbergen/Lieren, Klarenbeek, 

Oosterhuizen en Loenen) de Milieugroepering GNMF, de steden Apeldoorn, Brummen 
en Rheden de regionale ondernemers en de Industrie-kern Eerbeek/Loenen (IKEL) over 
de N786. 

- Regio is graag bereid om het traject gefaseerd aan te leggen, zolang er maar een 
perspectief in de regio is voor nieuwe investeringen, dus werkgelegenheid, behoud van 
jongeren en verbetering van de leefbaarheid voor bewoners en toeristen. 

- Om een gezond ondernemersklimaat voor de toekomst te kunnen waarborgen bestaat 
het centrumplan Eerbeek met de duurzame logistieke hub (Schotpoort, Mayr-Melnhof en 
DS Smith) 

- Dit houdt wel in dat ook daarvoor geld nodig is en een aansluiting op de kanaalvariant 
3a. 

- Het verzoek is derhalve om een tweede fasering van de N786, naast de reeds begrote  
7 miljoen van de provincie, voor dit project te begroten en te richten op de logistieke 
ontsluiting van Eerbeek. 

 
Wat willen we? 

- Iedere beschikbare €uro om te starten met het voorgestelde traject! 
- De inwoners en toeristen gerust stellen over de toekomst. 
- De ondernemers laten doen waar ze goed in zijn: n.l. “Ondernemen” 

 
Laten we niet onderschatten wat een goede infrastructuur betekent 

voor de chemische-, papier- en toeristische industrie en dus 
het welzijn van de regio! 

 
De essentie van deze pitch zal worden opgenomen in de omgevingsagenda. 
Het was een avond waar(veel) aandachtspunten werden aangereikt, belangrijke vraag is en 
blijft: hoe nu verder. 
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In en om de dorpen 

Wereldwinkel in een nieuwe outfit! 

 
Op zaterdag 17 september 2016 om  
11.00 uur wordt de Wereldwinkel na een 
verbouwing weer (officieel) geopend. 
 
In de volgende Nieuwsbrief zullen we daar 
zeker verslag van doen. 
 
U bent van harte uitgenodigd om bij de 
heropening van de Wereldwinkel aanwezig 
te zijn! 
 
 
 
 

Gemeentenieuws 

Aangevraagde omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum  

Freule Hartsenplein 14 Vergroten woning 2016-08-31 

Tullekensmolenweg/Wolterbeeklaan Oprichten woning 2016-08-31 

Datum = datum indiening aanvraag 

 
De gemeente neemt eerst een besluit over de ingediende aanvraag, dit besluit wordt dan 
gepubliceerd. Op dat moment u de gehele aanvraag en het besluit op verzoek inzien. Ook kunt 
u dan eventueel een bezwaar of zienswijze indienen. Zolang de gemeente nog geen besluit 
heeft genomen over de ingediende aanvraag worden geen nadere details over de aanvraag of 
over de aanvrager verstrekt, omdat de gemeente de privacy van de aanvrager respecteren.  

Verleende omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Koningspage 54 Vergroten woning (dakkapel) 2016-09-01 

Datum = datum verlening 

 
Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis. De openingstijden van 
het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u 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 verleende 
omgevingsvergunning genoemde datum gestuurd te worden aan 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 de website van de 
gemeente Apeldoorn. 

Bestemmingsplan Hoge Bergweg 30 te Beekbergen 

Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij -ter kennisname- een exemplaar van het ontwerp 
bestemmingsplan Hoge Bergweg 30 te Beekbergen. Het gaat om de bouw van 11 groeps-
recreatiewoningen op het verblijfsrecreatieterrein Heideheuvel. 
In het ontwerp bestemmingsplan is aangegeven dat de 11 nieuwe groepsrecreatiewoningen 
worden gerealiseerd op een tweetal locaties binnen de grenzen van het verblijfsrecreatiepark. 



 
 

 5 

Het plangebied bestaat uitsluitend uit de twee locaties waarop de groepswoningen worden 
gebouwd. Beide locaties zijn omringd door recreatieverblijven in een bosachtige omgeving en 
liggen tegen de zuidelijke rand van het verblijfsrecreatiepark.  
Het ontwerp bestemmingsplan ligt van 8 september tot en met 19 oktober 2016 in het stadhuis 
ter inzage.  
Er kunnen tijdens deze periode zienswijzen worden ingediend. 
Dat kan op de volgende manieren: 

- schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES 
Apeldoorn, onder vermelding van “zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Hoge 
Bergweg 30 Beekbergen. De zienswijzebrief moet door u ondertekend zijn en ten minste 
uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten 

- mondeling; maak een afspraak met de heer M. Voortman telefoon 055 – 5802369 
- digitaal: vul het formulier in op de website van de gemeente Apeldoorn (inloggen met 

DigiD) 
Het indienen van een zienswijze via e-mail is niet mogelijk 

Agenda PMA en Raadsvergadering 15 september 2016 

Tijd Omschrijving 

 Het Rode Hert 

19.00 – 19.45 uur Presentatie regionaal risicoprofiel en beleidsplan VNOG 

 De Moriaen 

19.00 – 19.45 uur De nieuwe vrijwilliger Presentatie Present Apeldoorn 

 De Rode Leeuw 

19.00 – 19.45 uur Presentatie Juniperbos (onder voorbehoud) 

 Raadzaal 

20.00 – 21.00 uur   1. Vaststellen raadsagenda 

  2. Vragenuurtje 

  3. Actualiteitsvragen 

  4.a Vaststelling bestemmingsplan Wolvenbos 

  4.b Bestemmingsplan Hoenderloseweg 145A 

  4.c Informeel tarief persoonsgebonden budget 

  4.d Casus participatie 

  4.e Afronding ESF actie 

  4.f Verordening kwaliteit vergunningverlening toezicht en handhaving  
     omgevingsrecht gemeente Apeldoorn 

  5. Beeldkwaliteistplan bedrijvenstrip Elspeterweg Uddel 

  6.Vaststelling bestemmingsplan Hameinde Loenen 

  7. Vaststelling m.b.t. karakteristieke panden 

  8. Vaststellen economische activiteit 

  9. Meerjaren perspectief vastgoed exploitaties 

10. Sluiting met drankje in de Burgerzaal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Varia 

Indië Herdenking 

10 september herdenking Indi

Ook enkele inwoners van Beekbergen waren bij deze plecht

 

Wat extra zorg en aandacht

Voor de boombakken in deze warme en droge weken is in goede handen bij de groep 
het Hoogeland. 

10 september herdenking Indië veteranen op de begraafplaats Soerenseweg.

Ook enkele inwoners van Beekbergen waren bij deze plechtigheid aanwezig.

 

 

Wat extra zorg en aandacht! 

Voor de boombakken in deze warme en droge weken is in goede handen bij de groep 

6 

veteranen op de begraafplaats Soerenseweg. 

heid aanwezig. 

 

 

Voor de boombakken in deze warme en droge weken is in goede handen bij de groep “tuin” van 
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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 
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 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 11.30 uur Hobby-ochtend 
10.00 tot 10.30 uur Koffie drinken/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 Zanguurtje 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 
17.00 tot 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel  

Dinsdag 
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 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 11.30 uur Hobbyochtend 
10.00 tot 10.30 uur Koffie drinken/Bewegen 
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
14.00 tot 16.00 oneven week themamiddag 
13.30 tot 16.00 uur Ontmoeting en ondersteuning 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 
17.00 tot 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel 
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Donderdag 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 10.30 uur Koffie drinken/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 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 10.30 uur Koffie drinken/Bewegen 
10.00 tot 11.30 uur even week 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 even week Jeu de Boules 
14.30 tot 16.00 uur oneven week Filmmiddag 
14.00 tot 16.30 uur Ontmoeting en ondersteuning 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 

Zaterdag 
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 
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/ontmoetingsplek 
 https://dagbesteding.apeldoorn.nl/dagbestedingsplek 
 
Voor informatie kunt u bellen: 
Activiteitenbegeleiding De Vier Dorpen telefoonnummer 055-5066870 
 
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 
 
 


