Nieuwsbrief 28 november 2016
Van de bestuurstafel
Beekbergsebroek
Er is in de afgelopen maanden met enige regelmaat gerapporteerd over de besluitvorming over
de mogelijke plaatsing van windmolens in het gebied Beekbergsebroek. Vanaf het allereerste
begin dat over ontwikkelingen in het gebied Beekbergsebroek werd gesproken heeft het bestuur
van de dorpsraad gesteld dat windmolens in dat gebied niet passend is. Dat betekende niet dat
het bestuur van de dorpsraad tegen “groene energie” is. Zeker niet! Maar niet, zoals aangegeven, een aantal windmolens in dat Beekbergsebroek.
Op 24 november 2016 heeft de gemeenteraad van Apeldoorn tijdens de raadsvergadering aangegeven nader onderzoek te willen doen alvorens zij een besluit kan/wil nemen.
Onderstaande de volledige tekst van het bericht dat wij van de gemeente hebben ontvangen.
“Gemeenteraad wil nader onderzoek naar haalbaarheid windmolens. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 24 november heeft de gemeenteraad besloten dat zij, naar aanleiding van
de duurzaamheidsambities voor het gebied Beekbergsebroek, een nader onderzoek willen naar
de haalbaarheid van windmolens in Apeldoorn.
Onderzoek
De gemeenteraad wil hiermee meer inzicht krijgen in de kansen en kaders van windenergie, als
bijdrage aan een snellere energietransitie. In Apeldoorn is er een initiatief voor de bouw van drie
windmolens in het kader van de concept visie gebiedsontwikkeling Beekbergsebroek. Echter,
nadere kaders voor windenergie in Apeldoorn ontbreken nog. Wat is de opbrengst? Waarom
een bepaalde locatie? Welke impact hebben windmolens op omwonenden?
Gebleken is dat er veel weerstand is tegen het plaatsen van windmolens. De raad wil dan ook
zowel de technische als de maatschappelijke aspecten verder onderzoeken.
Werkgroep
Voor dit onderzoek wordt een werkgroep samengesteld waarin raadsleden vertegenwoordigd
zijn, die ambtelijke ondersteuning krijgen. Zij zullen worden bijgestaan door een extern bureau.
Planning
Het onderzoek vindt voor de zomer van 2017 plaats.”
Wij houden u van eventuele ontwikkelingen op de hoogte.

Nieuwe welstandsnota gericht op gemak en inspiratie
Dat was de koptekst van het persbericht waarmee de dorps- en wijkraden -en eventuele andere
belangstellenden- werden uitgenodigd voor het bijwonen van een informatiebijeenkomst en
waar de nieuwe werkwijze zou worden toegelicht. De informatiebijeenkomst was op maandag
21 november 2016 in het stadhuis. De belangstelling voor deze bijeenkomst, waarvan je toch
mocht verwachten dat veel burgers van doen hebben of krijgen met de welstandsbepalingen,
was zeer matig. De helft van de belangstellenden kwam uit Beekbergen en dat waren vijf
personen.
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Wethouder Stukker opende de bijeenkomst en gaf een overzicht van het hoe en vooral van het
waarom een aanpassing van de huidige werkwijze noodzakelijk is. Kort gezegd: dichter bij de
burger staan, gebruik maken van de moderne communicatiemiddelen.
“Nog niet zo lang geleden begon elke verbouwing met een bezoek of verzoek aan de
gemeente. Voor vrijwel iedere verbouwing was een bouwvergunning nodig, met een
bijbehorend welstandsadvies. Dat is, zo vervolgde de wethouder, al lang niet meer zo.
Inmiddels kunnen woningeigenaren meestal verbouwen zonder dat ze een vergunning nodig
hebben”. Op plekken waar een verbouwing invloed heeft op het straatbeeld blijft een welstandstoets noodzakelijk.
Het was vervolgens de projectleider die een toelichting gaf op de “digitale kaart” waarmee
iedere bewoner middels een computerprogramma kan vaststellen welke regels er gelden voor
het voorgenomen bouwwerk. In de toelichting had wethouder Stukker al aangegeven dat “De
welstandsnota bekijkt de gemeente Apeldoorn op drie niveaus, waarbij de verantwoordelijkheid
steeds meer verschuift van de gemeente naar de inwoners. De gemeente is (en blijft) verantwoordelijk voor de grote infrastructuur, de wegen en het openbaar groen. Elke inwoner is er
verantwoordelijk voor dat zijn woning past binnen het karakter van de straat. En op wijkniveau is
het een gezamenlijke verantwoordelijkheid (gemeente en bewoner).
Tijdplan:
- 1december 2016, consultatie van de gemeenteraad
- 14 december 2016, eind van de inspraaktermijn
- december 2016/januari 2017, aanbrengen eventuele aanpassingen in de nota
- februari/maart 2017, vaststellen nota. Vanaf die datum is de website voor het publiek
toegankelijk
Vervolgens kregen de aanwezigen de gelegenheid met het computerprogramma te oefenen.
Dat ging niet helemaal vlekkeloos. Het netwerk was snel overbelast en de computer blokkeerde.
Wij, drie Beekbergenaren, hadden het geluk dat een van de leden van de gemeentelijke projectgroep met een laptop toch een concrete vraag of er wel of geen bouwvergunning vereist zou
zijn voor een bouwwerk, kon uitleggen. Absoluut een onderwerp dat zeker vaker in de Nieuwsbrief zal worden besproken.

Najaarsoverleg
In de Nieuwsbrief van 21 november 2016 werd dit aangekondigd en werd ook aangegeven wie
namens de gemeente Apeldoorn aan dit overleg deelnemen. Er werden in een open en constructief gesprek een veelheid aan onderwerpen besproken. Bestemmingsplannen en bouwplannen kwamen aan de orde. Maar ook speeltoestellen voor de jeugd in het Freule Hartsenplantsoen. Aanpassingen in de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) voor gebiedsaanduiding. Sponsoring door de dorpsraad van AED’s in Lieren en actie om ook in Beekbergen een
AED netwerk te realiseren en te zorgen voor voldoende AED-gecertificeerden. Ook de tijdens
de themabijeenkomst met de zorginstellingen geopperde openbare toiletvoorziening in het
centrum van Beekbergen kwam ter sprake en zo een halt toe te roepen aan het wildplassen.
Ervaren overlast in dorp en buitengebied, voorstellen om te inventariseren wat de knelpunten
zijn en wat daar -binnen de wettelijke mogelijkheden en acceptabele beperkingen- aan gedaan
kan worden. De door aanwonenden ervaren gevaarlijke verkeersituaties op de Arnhemseweg
ter hoogte van de Holleweg en sluipverkeer op een aantal locaties aan de rand van
Beekbergen.
Kort wordt ook gesproken over het door het bestuur van de dorpsraad opgestelde Jaarplan
2017 (inclusief begroting) en het Integraal Veiligheidsplan Beekbergen-Lieren (gebaseerd op
het Integraal Veiligheidsplan Apeldoorn). Ook werd aandacht gevraagd voor het in stand
houden van de groenvoorzieningen in het dorp. Lange termijn visie voor bijvoorbeeld de
karakteristieke bomen (die beeldbepalend zijn) op de Kerk Allee.
De activiteiten in 2017 zullen, aannemende dat de gemeenteraad binnenkort instemt met de
nota, moeten worden uitgevoerd binnen de kaders vastgelegd in de nota “Helder in ambitie,
flexibel in uitvoering”.
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In en om de dorpen
Veluwse wintermarkt
Op donderdag 1 december 2016 van 16.00 tot 21.00 uur organiseren de Stichting Veluwse
Avondmarkt en de ondernemersvereniging Bemivo een Wintermarkt. Door de organisatie is
nadrukkelijk aangegeven dat het geen Kerstmarkt is (daar zijn er in de omgeving al genoeg van,
aldus de organisatie) maar een Wintermarkt. Het aanbod zal zeer divers zijn. Zowel de ondernemers uit Beekbergen als -evenals dat bij de Veluwse Avondmarkt in juli en augustus het
geval is- ook kraampjes die door ondernemers uit de regio worden bezet.
Horecaondernemers zullen hun decembermenu’s laten proeven en voor kinderen is er in een
“ijspaleis” het sprookje Frozen te zien zijn.

“Het nuttige en het aangename”
Op donderdagmiddag 24 november 2016 werd dat op voortreffelijke wijze tijdens de bijeenkomst van De Stamtafel met elkaar verbonden.
U heeft er vast wel eens iets over gehoord of over gelezen dat jongeren van de Hervormde Kerk
Beekbergen en PKN kerk Lieren in de zomermaanden een aantal weken naar de Oekraïne
gaan en daar opbouwwerk doen. De reis- en verblijfkosten betalen de jongeren en de begeleiders zelf, maar voor de materialen is geld, veel geld nodig. Streefbedrag is 10.000 euro. En dat
proberen ze bij elkaar te krijgen door sponsoring en giften.
In dat kader was er op donderdag 24 november een mooie combinatie met De Stamtafel. Gerda
Ooms, Anjo Ooms, Anja Welner en Henny Schraa verzorgden namens de jongeren (want die
zaten op school of aan het huiswerk) een bingomiddag voor de bezoekers van de Stamtafe en
zo hadden de senioren een gezellige (aangename) middag. De Stamtafel op haar beurt gaf een
gift aan de organiserende “bingogroep” en sponsorde dus het project van de jongeren (het
nuttige).
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Dat het gezellig (aangenaam) was blijkt wel uit de foto’s.. Te zijner tijd zullen we ook wat foto’s in
een Nieuwsbrief plaatsen van de werkzaamheden in Oekraïne.
En wilt u het Oekraïne -project
project van de jongeren sponsoren neem dan even contact op met
Gerda Ooms.

P.S. De middag van de Stamtafel werd afgesloten met het nuttigen van erwtensoep en bruinebonensoep.
bruine

Gemeentenieuws
Minder grijs, meer groen, blauw en oranje
Dus afval meer gescheiden aanleveren. Zorgen dat een groter deel van het aanbod
aan
recyclebaar
is. Dat is kort gezegd de doelstelling die gemeente Apeldoorn in de nota Recycleservice 2025
heeft beschreven. In de afgelopen jaren is in Apeldoorn al veel gedaan aan afvalscheiding. Die
lijn wordt doorgezet naar de komende jaren. Dat heeft
heeft wel, aannemende dat de gemeenteraad
akkoord gaat met de nota, consequenties. In de nota staat: “Drie grondstofcontainers (oranje,
blauw en groen) aan huis zal de norm worden. Dat er een vraag naar een grijze container is en
blijft, is bekend. Een petitie heeft hier nadrukkelijk aandacht voor gevraagd. Daarom wordt ook
de mogelijkheid geboden om een grijze 140 litercontainer aan te vragen (tegen kostprijs).
kostprijs) Deze
wordt op aanmelding (binnen circa 2 weken) en tegen servicekosten (naast variabel tarief)
geleegd.”
De nota is te raadplegen op de website van de gemeente Apeldoorn:
Apeldoorn
https://recycleservice.apeldoorn.nl
https://recycleservice.apeldoorn.nl.
Aangevraagde
gevraagde evenementenvergunning
evenementenvergunn
De burgemeester maakt bekend dat de onderstaande aanvraag voor het houden van een groot
evenement bij hem is ingediend.
diend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen.
Locatie

Omschrijving

Datum evenement

Tullekensmolenweg 22a

Paasvuur

2017-04-16

Tullekensmolenweg 22a

IJsbaan (5 dec 2016 t/m 27 febr 2017

----------------

Verleende evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum evenement

Kerkallee/Papenberg

Wintermarkt

2016-12-01
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Bezwaar
U en eventuele andere belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht
tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient u binnen 6 weken na de in het
besluit genoemde datum te sturen 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. Wanneer u het bezwaarschrift per post verstuurt wordt u aangeraden een
kopie van het besluit mee te sturen.
Aangevraagde omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum indiening

Hulhorstweg 28

Kappen zilverspar

2016-11-20

Hulleweg 34

Kappen van 2 beuken

2016-11-22

De gemeente neemt eerst een besluit over de ingediende aanvraag, dit besluit wordt dan
gepubliceerd. Op dat moment kunt 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 verlening

Jan Hendrik Persijnweg 14

Plaatsen van in-/uitrit

2016-11-18

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.
Vastgesteld bestemmingsplan
Vanaf 24 november 2016 ligt gedurende zes weken ter inzage het bij raadsbesluit van
10 november 2016 vastgestelde bestemmingsplan Henk Vulinkweg 3 te Beekbergen met
identificatienummer NL.IMRO.0200.bp 1291-vas1. Het plan betreft de realisatie van een vrijstaande woning ter plaatse van de door brand verwoeste kerk aan de Henk Vulinkweg 3 in
Beekbergen. Het bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld.
Tegen het ontwerp van het plan zijn zienswijzen naar voren gebracht. Daarom kunnen beroep
instellen:
- een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft
gebracht
- een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen
Tot 5 januari 2017 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 voorziening
(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 van de gemeente Apeldoorn
onder het kopje “ter inzage”.
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Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ook ter inzage in het stadhuis. De medewerkers van het
Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over het bestemmingsplan. Het digitale bestemmingsplan kunt u ook bekijken op de internetzuil in het stadhuis. De openingstijden van het stadhuis
en het omgevingsloket staan op de website van de gemeente Apeldoorn.

Politieke Markt Apeldoorn 1 december 2016
Tijd

Omschrijving
Raadzaal

19.00 – 21.00 uur

Structurele verkeerskeuze Apeldoorn West

21.00 – 21.15 uur

Pauze

21.15 – 22.15 uur

Evaluatie Giro
Het Rode Hert

19.00 – 21.00 uur

Concept Welstandsnota

21.00 – 21.15 uur

Pauze

21.15 – 22.15 uur

Werkgebouw Noord
De Rode Leeuw

19.00 – 21.00 uur

Verwarde mensen

21.00 – 21.15 uur

Pauze

21.15 – 22.15 uur

Voorbereiding aanvraag vangnet uitkering

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
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Ontmoetingsplek De Vier Dorpen (Loenenseweg 39)
Maandag
10.00 tot 20.00
10.00 tot 11.30
10.00 tot 10.30
12.00 tot 13.30
14.00 tot 16.00
14.00 tot 17.00
15.45 tot 16.45
16.00 tot 17.00
17.00 tot 20.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Altijd Welkom
Hobby-ochtend
Koffie drinken/Bewegen
Gezamenlijk aan tafel
Stamtafel
Handvaardigheid
Zanguurtje
Geheugentraining
Eetcafé/aanschuiftafel

Dinsdag
10.00 tot
10.00 tot
10.00 tot
12.00 tot
14.30 tot
16.00 tot

20.00
10.30
12.00
13.30
16.00
17.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Altijd Welkom
Bewegen
Groenactiviteit buiten
Gezamenlijk aan tafel
Meer bewegen voor ouderen
Geheugentraining

Woensdag
10.00 tot 20.00
10.00 tot 11.30
10.00 tot 10.30
12.00 tot 13.30
14.00 tot 16.00
13.30 tot 16.00
16.00 tot 17.00
17.00 tot 20.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Altijd Welkom
Hobbyochtend
Koffie drinken/Bewegen
Gezamenlijk aan tafel
Oneven week themamiddag
Ontmoeting en ondersteuning
Geheugentraining
Eetcafé/aanschuiftafel

Donderdag
10.00 tot 20.00
10.00 tot 10.30
10.00 tot 11.30
12.00 tot 13.30
14.30 tot 16.00
16.00 tot 17.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Altijd Welkom
Koffie drinken/Bewegen
Creatief
Gezamenlijk aan tafel
Soos
Geheugentraining

Vrijdag
10.00 tot
10.00 tot
10.00 tot
10.00 tot
12.00 tot
13.00 tot
14.30 tot
14.30 tot
14.00 tot
16.00 tot

20.00
10.30
11.30
11.30
13.30
16.30
16.00
16.00
16.30
17.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Altijd Welkom
Koffie drinken/Bewegen
even week Mannenochtend
Hobbyochtend
Gezamenlijk aan tafel
Bakken
Even week Jeu de Boules
Oneven week Filmmiddag
Ontmoeting en ondersteuning
Geheugentraining

Zaterdag
10.00 tot 20.00
10.00 tot 10.30
10.00 tot 11.30
12.00 tot 13.30
15.00 tot 17.00
18.30 tot 20.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Altijd Welkom
Bewegen
Gezellige koffieochtend
Gezamenlijk aan tafel
Met de mantel aan de wandel
Koffie-inloop

Zondag
10.00 tot
12.00 tot
14.30 tot
14.30 tot
15.00 tot

uur
uur
uur
uur
uur

Altijd Welkom
Gezamenlijk aan tafel
Weet je nog van toen
Gezellig samenzijn
Luisteren vanuit je luie stoel

20.00
13.30
16.30
17.00
16.00
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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
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