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Het Wel en Wee van de dorpsraad in 2017
Ons bestuur is sinds 2017 weer op volle sterkte. Als nieuwe penningmeester hebben wij Jan Lammers
kunnen verwelkomen en Ria Mollink heeft de portefeuille Zorg op zich genomen, nadat Jamone Wagner
deze had afgestoten. Beide nieuwe bestuursleden moeten nog wel officieel worden verkozen op de
algemene ledenvergadering van 24 april 2018.
In mei 2015 hebben wij de rollen (of de portefeuilles, zoals wij die noemen) verdeeld, in lijn met de
capaciteiten en interessegebieden van de bestuursleden. Zij hebben allen verantwoording over het
afgelopen jaar afgelegd in de rapportage die verderop volgt.
De laatste maand van vorig jaar en de eerste maanden van 2018 zijn danig beïnvloed door de val van
onze secretaris Pieter de Mos wegens de gladheid en zijn verblijf in het ziekenhuis met de daarop
volgende revalidatie in Randerode en later thuis. Daardoor heeft hij een flink aantal weken zijn werkzaamheden voor de dorpsraad moeten opschorten. Het samenstellen van de wekelijkse nieuwsbrief en
de secretariële werkzaamheden tijdens zijn afwezigheid zijn door andere bestuursleden waargenomen.
Als vervolg op de plaatsing van een AED in Lieren in 2016 is in Beekbergen bij jongerencentrum
“De Boerderij” vorig jaar eveneens een dergelijk apparaat geplaatst. Ook hiervoor heeft de dorpsraad de
buitenkast gefinancierd. Daarmee is Beekbergen weer een stukje “hartveiliger” geworden.
Tijdens de informatie avond over de Zorg in november 2016 is ons door de toenmalige wethouder
Blokhuis een onderzoek toegezegd naar de mogelijkheden voor plaatsing van een openbaar toilet in
Beekbergen. Ook in 2017 hebben wij in onze contacten met de gemeente Apeldoorn deze zaak met
regelmaat aan de orde gesteld. Wij hopen in 2018 meer zekerheid te krijgen.
De aanleg van een klompenpad is wat dichterbij gekomen. De 1e fase (de conceptroute) is afgerond,
de 2e fase (gesprekken met eigenaren van particuliere terreinen waarover deze route loopt) wordt op dit
moment uitgevoerd.
Positief om te melden is dat het project “Beekvallei” met 33 nieuwe woningen aan de Nieuwe Voorweg
in Lieren nu dan toch doorgaat. Vermoedelijk kan met de bouw nog dit jaar worden gestart.
Verder hebben wij vanzelfsprekend onze ceremoniële verplichtingen uitgevoerd, zoals de herdenkingen
bij de Woeste Hoeve, bij het monument in Lieren en in het Teixeira de Mattos park. Daarnaast waren wij
natuurlijk op het Straatvolleybal Tournooi en bij de intocht van Sinterklaas. Voorts was de dorpsraad
aanwezig bij de opening van de Willem Kolffweg.
Tot slot wil ik een woord van dank richten aan onze kantoormedewerker (en “hoffotograaf”)
John Tanasale voor zijn inzet en aan onze boekhouder Jaap Hertgers voor zijn accuraat uitgevoerde
werkzaamheden.
Joop van der Meer
Voorzitter Vereniging Dorpsraad Beekbergen en Lieren
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Aandachtspunten bij de portefeuille Veiligheid in 2017
Als het om “Veiligheid” gaat, kunnen wij in Beekbergen en Lieren niet zeggen dat zich grote problemen
voordoen. Maar er zijn toch wat zaken die wij wel goed in de gaten moeten houden.Zo hebben wij af en
toe overlast van personen die in een aantal instellingen verblijven. Vaker dan wij zouden willen is er
sprake van openbare dronkenschap, met name in het centrum, juist daar waar zich de openbare basisschool bevindt, maar waar ook ’s zomers veel toeristen verblijven.
Er zijn ook wat kleinere problemen die ons enige zorgen baren. Zo komt het nog wel eens voor dat de
politiepost op de vastgestelde tijd (donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur) onbemand is. Wanneer de
heer Simmelink, onze wijkagent, door ziekte of vakantie afwezig is wordt niet altijd voor vervanging
gezorgd. Natuurlijk is de politie dag en nacht paraat maar een wekelijks spreekuur is toch niet te veel
gevraagd.
Verder zijn er vorig jaar, en dit jaar ook reeds, opvallend veel klachten bij ons binnen gekomen over
hondenpoep in onze dorpen. Dit heeft wel niet direct met veiligheid te maken, maar men kan toch in een
drol trappen, uitglijden en daardoor verwondingen oplopen. En het is zo eenvoudig: gewapend met een
plastic zakje kan de rechtgeaarde hondenliefhebber zorgen dat de buurt schoon blijft. Maar goed, ik ben
beslist niet de eerste die dit aan de orde stelt. In onze wekelijkse nieuwsbrief en in het dorpsvizier valt er
regelmatig over te lezen. Jammer dat sommige hondeneigenaars zo hardleers zijn.
Als onderdeel van de verkeersveiligheid rouleert in Beekbergen en Lieren een snelheidsdisplay. Zo kan
periodiek het verkeer worden beïnvloed. Inwoners van de dorpen kunnen zelf contact opnemen met de
dorpsraad met suggesties waar het display te plaatsen.
De periodieke contacten met de politie en de groep THOR (team handhaving in de openbare ruimte) zijn
positief te noemen.
Joop van der Meer
Portefeuillehouder Veiligheid
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Zorg
Het afgelopen jaar was voor mij een soort proefperiode, omdat ik op dit moment van schrijven nog niet
verkozen ben in het bestuur.
Op dinsdag 13 juni vond de officiële overdracht plaats van de AED (automatische elektronische defibrillator) aan jongerencentrum “de Boerderij”. De buitenkast die aan de muur van het bakhuis van de
boerderij is opgehangen, werd gefinancierd door de dorpsraad.
Op 18 september ben ik aanwezig geweest bij de bijeenkomst van de gemeente betreffende:
Van beschermd wonen naar begeleid wonen.
Op 22 september tijdens de burendag van de Vier Dorpen werd ter hoogte van de bushalte voor het
Teixeira de Mattospark een flinke hoeveelheid bloembollen geplant. Leerlingen van de basisschool
Beekbergen waren daarbij behulpzaam. Wethouder Kruithof was aanwezig en heeft ook de handen uit
de mouwen gestoken bij het inrichten van een “bijenhotel.”
Op 14 november woonde ik een bijeenkomst bij over de regeldruk in de zorg en op 16 januari een
bijeenkomst van mantelzorgers met als thema: Zorg voor elkaar!Deze bijeenkomsten werden
georganiseerd door Brotherwood.Brotherwood is een burgerinitiatief opgericht in 2009. Aanleiding was
het besef dat burgers, maatschappelijke organisaties, overheid en bedrijfsleven op basis van passende
verantwoordelijkheid ( anders ) met elkaar moeten samenwerken om ( elkaar ) antwoord te kunnen
geven op maatschappelijke uitdagingen.
Op 21 november werd een bijeenkomst gehouden over ondervoeding bij ouderen. Hierin bleek dat 3 op
de 10 kwetsbare ouderen in de thuiszorg ondervoed is. Nederland beschikt over uitstekende richtlijnen
voor de monitoring en behandeling van ondervoeding. Toch wordt ondervoeding vaak niet of te laat
gesignaleerd. Er moet een actievere rol komen in signalering en monitoren van professionals rondom
ouderen.
Op 23 januari waren wij uitgenodigd op de Markenhof met als onderwerp: De ontwikkeling van het
gebouw Immendaal. Daarbij waren ook aanwezig buurtbewoners en een vertegenwoordiger van de
clientenraad. De bestemming van het nieuwe pand zal zijn psycho-geriatrie. Afgesproken is dat wij
periodiek op de hoogte worden gehouden van de verdere ontwikkelingen.
Ria Mollink
Portefeuillehouder Zorg
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Sport
Vanaf het begin ben ik, mede namens de Dorpsraad,betrokken bij de S.O.B.
De leden van de Stichting Omnisport Beekbergen hebben in het afgelopen jaar zeker niet stilgezeten.
Er zijn bijeenkomsten geweest waarin is gesproken over het huidige sportvoorzieningenniveau in ons
dorp en de verwachtingen voor de toekomst. Ook hebben er overleggen plaatsgevonden met gemeente
en zogenaamde andere (mogelijke) “stakeholders”.
Alle gesprekken en inzet hebben er in geresulteerd dat de sport in Beekbergen in het afgelopen jaar
door de Gemeente is bestempeld als een “pilot project” binnen de huidige plannen van de Meerjarenbegroting (Raadsbrief 6 november 2017/ kenmerk 2017-568669).
De wens vanuit de gemeenteraad is om de sport(accomodaties) meer toekomstbestendig te maken, te
zorgen dat de sportsubsidies ook beter gebruikt worden waar ze voor bedoeld zijn èn om meer (sport)mogelijkheden te creëren binnen “Apeldoorn als comfortabele gezinsstad”. Voor Beekbergen ligt de
focus in deze pilot op het zoeken naar meer samenwerking met de diverse zorginstellingen in het dorp.
Aan deze samenwerking kan op verschillende manieren vorm gegeven worden. In de komende tijd zal
de S.O.B. in gesprekken met de diverse zorginstellingen zoeken naar een aantal activiteiten die ook echt
in de praktijk in gang gezet kan worden.
De Stichting wordt in dit proces nu ondersteund door twee onpartijdige adviseurs van de SESAM
academie. Deze adviseurs zijn ervaren deskundigen die vrijwilligersorganisaties kunnen ondersteunen
op verschillende vlakken. De ondersteuning is mogelijk dankzij financiering vanuit de Gemeente
Apeldoorn.
Het mag duidelijk zijn dat de Stichting bezig is met een behoorlijk omvangrijk project. Het beginpunt ligt
vast, maar waar we met zijn allen uiteindelijk zullen uitkomen dat staat nog open. De uitkomst is van veel
factoren afhankelijk: inzichten, wensen, verwachtingen, financiën, en ga zo maar door.
Met passen en meten wordt de meeste tijd versleten…. Een gedateerd gezegde dat echter nog steeds
zeer actueel is. Via de nieuwsbrief en Dorpsvizier zult u op de hoogte worden gebracht als er nieuwe
ontwikkelingen zijn.
In Lieren zijn in het afgelopen jaar weer twee seniorenlunches georganiseerd op de Prinses Julianaschool. Beide bijeenkomsten konden rekenen op zo’n 25 deelnemers. Ontmoeting, gezelligheid en
samen eten zijn de belangrijkste kenmerken van de ouderenlunch. Meester Martin staat garant voor een
gastvrije ontvangst en vaak grappige, maar ook onderhoudende gesprekjes. Pannenkoeken en verse
soepen dragen bij aan een smaakvolle bijeenkomst. Anthoinette en Jannie zijn de gezellige en belangstellende gastvrouwen die het ieder graag naar de zin maken.
Een kleinschalig initiatief op lokaal niveau, maar daarom zeker niet minder waard! Een voorbeeld van
hoe je met bestaande middelen, met een stukje overleg en samenwerking, aangevuld met een beetje
inzet en moeite een leuke ontmoeting kunt organiseren.
Portefeuillehouder Zorg
Jamone Wagner
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Vereniging Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren (BWiBL)
2017 is voor BWiBL onmiskenbaar een jaar van grote veranderingen op diverse fronten; begin van het
jaar werd een diepte punt bereikt; het jaar eindigde in een hoogte punt!
Misschien herinnert u zich de behandeling van dit onderwerp vorig jaar tijdens onze jaarlijkse Openbare
Algemene Ledenvergadering; “BWiBLstopt als de vereniging; tenzij de lokale ontwikkelaar die aan tafel
zit overtuigd wordteen handtekening te gaan zetten”. De kansenleken klein; een absoluut dieptepunt.
Onder druk van de politiek en ook van de dorpsraad wordt alles in het werk gezet om het initiatief
(betaalbare woningen realiseren) te behouden.
Hoewel BWiBL erg terughoudend geworden is in het doen van mededelingen, sijpelen in de loop van
2017 toch voorzichtig positieve berichten naar buiten. Lokale ontwikkelaar Nikkels uit Twello steekt zijn
nek uit, neemt het initiatief over en wordt kartrekker. Alle partijen zijn het er samen over eens dat dit
initiatief wat al 12 jaar loopt niet mag stranden.
De planopzet wordt flink gewijzigd nadat een onderzoeksbureau is ingehuurd en er een adviesrapport op
tafel ligt. De projectomvang van de Beekvallei wordt teruggebracht naar 33 woningen. Het plan komt op
de agenda van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK; dezeonafhankelijke commissie - bestaande uit
deskundigen op het gebied van architectuur adviseert de gemeente Apeldoorn over bouwprojecten).
De CRKdoet een aantal aanbevelingen en wil de open structuur - die karakteristiek is voor Lieren terugzien in plan. De aanbevelingen worden verwerkt en eind 2017 wordt het plan ‘De Beekvallei’ door
de CRK goed gekeurd. Een hoogtepunt die niet eerder bereikt is.
Nog voor procedurele noodzakelijke goedkeuring van de CRK had Nikkels al vertrouwen in een goede
afloop in investeerde in archeologisch vooronderzoek. In onze nieuwsbrief hebben we foto’s geplaatst
van de verschillende proefsleuven die gegraven werden. Nikkels wil vlot kunnen gaan bouwen,
aangezien er veel belangstelling is. Daarvoor moet echter nog wel de hele bestemmingsplanprocedure
doorlopen worden; onderdeel van die procedure is het uitvoeren van diverse onderzoeken.
Halverwege 2017 vindt er binnen BWiBL ook een voorzitterswisseling plaats. Gerrit Stufken doet na
12 jaren kartrekker en voorzitter geweest te zijn om persoonlijke redenen een stapje terug. Herma van
der Harst is gekozen als voorzitter en heeft het stokje overgenomen. Nu Nikkels kartrekker is geworden
is de hoop en verwachting dat vereniging BWiBL zich iets minder met de politiek hoeft bezig te houden
en zich meer kan richten op de realisatie van de woningen. Ten tijde van deze verslaglegging is het
aantal investerende deelnemers al in de twintig gestegen! De dorpsraad heeft altijd gelooft in de
realisatie van dit project en ziet er naar uit dat hopelijk eind 2018 de schop de grond in kan voor de
jongeren.
Gerrit Stufken
Portefeuillehouder BWiBL
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Bouwen, Wonen, Ruimtelijke Ordening
Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan voor ons buitengebied is in het jaar 2017 verder behandeld,
maar nog niet vastgesteld. Er is aanzienlijke vertraging opgetreden, de belangrijkste oorzaken:
• Bij gemeente Apeldoorn zijn ambtenaren vertrokken (Teus van Essen en Maarten Voortman).
Dat betekent dat het project moest worden overgedragen aan anderen, die zich eerst moeten inlezen
en verdiepen in de dossiers.
• Het verwerken van de meeliftende initiatieven vergt meer tijd dan vooraf was ingeschat. Dit moet op
een zorgvuldige wijze gebeuren (aanleveren onderzoeken e.d.), wat de nodige tijd kost in aanleveren,
beoordelen en afstemmen daarover.
• Ook moet beoordeeld worden in hoeverre de meeliftende initiatieven nog consequenties hebben voor
de opgestelde milieu effect rapportage (MER).
• De provincie Gelderland heeft het zogenaamde Plussenbeleid in de provinciale Omgevingsverordening
opgenomen. Het Plussenbeleid geeft belangrijke randvoorwaarden voor het opnemen van
uitbreidingsmogelijkheden voor niet-grondgebonden veehouderijen in bestemmingsplannen.
Uitbreiding kan alleen als er ook aanvullende investeringen in maatregelen voor dierwelzijn, milieu
en/of ruimtelijke kwaliteit worden opgenomen. En daarbij is een goede dialoog met de omgeving over
de uitbreiding van groot belang.
• De wijze waarop dit vertaald moet worden naar het bestemmingsplan is nog volop in discussie.
De inspraak met betrekking tot de Nota van Uitgangspunten is afgerond.
Naar verwachting kan men in 2018 tot een concept ontwerpbestemmingsplan komen.
De Beekbergsebroek hoort bij het verzorgingsgebied van Klarenbeeks Belang. Gezien de impact van de
plannen daar, voor onze dorpen, volgen we de ontwikkelingen nauwgezet en spreken in waar het nodig
is.
Een raadswerkgroep deed onderzoek inzake windenergie in Apeldoorn, uitkomsten zijn besproken.
Naar verwachting zal in de Beekbergsebroek geen windpark worden gerealiseerd.
Er zijn allerlei varianten van invulling voor dit gebied voorbij gekomen.
Met betrekking tot bestaande woningen is er in 2017 een nieuw energieloket geopend bij gemeente
Apeldoorn onder de naam “energiek wonen”.
Doelstelling is om met woning eigenaren stappen te zetten naar duurzaam wonen. Aan dit loket zijn
adviseurs en coaches verbonden. Twee coaches wonen in Beekbergen.
In Beekbergen en Lieren werd ook burgerinitiatief BLOEM opgezet (Beekbergen Lieren Oosterhuizen
energie neutraal).
Op het gebied van de ruimtelijke ordening is het een (blijvende) grote wens om de
hoogspanningsleidingen in ons dorp ondergrond te krijgen. Dit jaar is daar geen concrete vooruitgang
in geboekt.
Aan de gemeente Apeldoorn zijn een aantal voorstellen en verzoeken gedaan om te investeren in de
parkinrichting voor het gedeelte langs de Wolterbeeklaan en het Freule Hartsenplein.
Van de wethouder is de toezegging gekregen dat mogelijkheden verder onderzocht worden.
Er is een gesprek geweest met jongeren, dorpsraad en een delegatie van Gemeente Apeldoorn, daarin
is aangegeven dat er zeker mogelijkheden zijn, die wellicht wat tijd vragen.
Ook zijn er gespreken geweest over de uitwerking en locatie van het openbaar toilet die gerealiseerd
gaat worden.
Gert Wilbrink
Portefeuillehouder Bouwen, Wonen en Ruimtelijke Ordening

8

Grijs en groen
Ook in 2017 heeft er met enige regelmaat overleg plaatsgevonden met de wijkbeheerder dorpen en
buitengebied van de gemeente Apeldoorn, de heer Sj. De Boer, over grijs (asfalt, bestrating) en groen
(onderhoud beplanting).
Voor wat betreft de wegen ging het met name over het onderhoud van de onverharde wegen in het
buitengebied. Bewoners die, ongeacht het jaargetijde de weg in goede staat (geen kuilen en geen
afkalving van bermen) willen houden en de gemeente die voor het uitvoeren van het onderhoud het
optimale jaargetijde in de besluitvorming betrekt. De gemeente Apeldoorn heeft in een gesprek met de
bewoners van bedoelde wegen uitleg gegeven dat “schaven” van het wegdek in belangrijke mate
weersafhankelijk is en om die reden niet direct aan de vraag van de bewoner kan worden voldaan.
De dorpsraad is in een aantal gevallen als intermediair opgetreden.
De dorpsraad, in persoon vertegenwoordigt door de heren Muntinga, Poortvliet en De Mos, heeft overleg
gehad met een delegatie van het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Kerk Beekbergen.
Onderwerp van gesprek was het voorstel van de dorpsraad om in de tuin van de pastorie - evenwijdig
aan de bomenrij in de Kerk-Allee - een bomenrij te planten. Dit om voor de toekomst zeker te stellen dat
het karakteristieke dorpsgezicht - wanneer de huidige bomenrij over “X-jaar” aan het eind van de levensduur is- blijft bestaan.
Hoewel na een eerste gesprek de indruk bestond dat de vertegenwoordigers van het College van Kerkrentmeesters begrip had voor het voorstel en niet afwijzend stond voor het voorstel, bleek later dat het
College van Kerkrentmeesters en de gemeente Apeldoorn niet tot overeenstemming zijn gekomen.
In 2017 werden, evenals in voorgaande jaren, door bewoners kapvergunningen aangevraagd en werden
deze ook verleend door de gemeente Apeldoorn. Voor het buitengebied betrof het in een aantal gevallen
“dunning”. Voor aanvragen die betrekking hadden op “bebouwd gebied” betrof het veelal “velling”.
Evenals in voorgaande jaren waren de contacten met de gemeente Apeldoorn constructief en plezierig.
Pieter de Mos
Portefeuillehouder grijs en groen
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Bestemmingsplannen
In 2017 werd in de wekelijkse digitale nieuwsbrief van de vereniging dorpsraad Beekbergen – Lieren
mededeling gedaan wanneer het bestuur van de gemeente Apeldoorn een bestemmingsplan had
ontvangen.
In een enkel geval werd door een inwoner van de dorpen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het
bestemmingsplan op kantoor dorpsraad in te zien.
Door de projectontwikkelaars is, op voorstel van de gemeente Apeldoorn, door hen een aantal malen
een informatiebijeenkomst georganiseerd voor belangstellenden waar zowel de gemeente als de
projectontwikkelaar nadere toelichting gaf over de voorgenomen bouwontwikkeling.
Het bestuur van de dorpsraad is, als toehoorder, aanwezig geweest bij de openbare vergadering van de
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit wanneer daar een project dat betrekking had op Beekbergen of Lieren,
werd besproken.
Pieter de Mos
Portefeuillehouder bestemmingsplannen
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Landschapontwikkeling en wandelpaden
Ter voorbereiding van een klompenpad - een idee van de Provincie - kwam in april 2017 voor het eerst
een werkgroep bijeen onder leiding van Christien van der Zwart, Landschapsbeheer Gelderland. Aanleg
en aanwijzing van het pad worden betaald door de Provincie en Gemeente, een tiende wordt betaald
door de Dorpsraad €3100,-.
De werkgroep is bezig een geschikte route voor te bereiden en teksten voor de bijbehorende routeuitleg
en App te schrijven. Op zijn vroegst in oktober 2018, maar meer waarschijnlijk in 2019 zal het klompenpad geopend kunnen worden.
Op 13 februari 2018 was een bespreking bij de gemeente over het concept-Opgaven Groenplan.
Momenteel (maart 2018) ligt dit concept ter visie voor inspraak, waarna de nieuwe Gemeenteraad het
plan zal vaststellen.
Vooruitlopend op dit plan is voor de 9 dorpen van de gemeente € 100.000 beschikbaar gesteld voor
meer kleur in de dorpen, een project dat beoogt voor de komende 10 jaar het aanzien van het dorp te
verbeteren, liefst in en dicht bij het dorp en langs de invalswegen, zodat velen daar plezier van hebben.
Hebt u ideeën meldt ze dan bij de Dorpsraad.
In dit kader zijn in het najaar door de schoolkinderen vele krokusbolletjes geplant rond een nieuw bloemperk in het Texeira de Mattospark (van de muziektent). Deze staan nu in bloei.
Bomen die zijn verdwenen uit de enken dienen te worden herplant. Ook elders kunnen beplantingen
worden aangebracht. Laat de Dorpsraad weten welke beplanting u mist.
Als leden van de Klankbordgroep Bestemmingsplan Buitengebied Beekbergen en Loenen woonden Gert
Wilbrink en ondergetekende de bijeenkomst voor het Concept Bestemmingsplan bij, 13 maart 2018.
Bij de gemeente hebben personeelswisselingen plaats gevonden, wat het proces heeft vertraagd. De
huidige drie personen zijn: bij de gemeente is Robert Halfwerk bereikbaar op R.Halfwerk@apeldoorn.nl,
landschapsontwerper bij de gemeente Michel van Unen en Henk Veldhuis van Bureau Bugel Hajena.
Benadrukt werd dat het een conserverend bestemmingplan is, dat uitgaat van de bestaande legale
situatie. De gele plekken op de plankaart betekenen burgerwoningen met erf en tuin. Indien de plek is
voorzien van een driehoek zijn er uitzonderingen op de standaard maatregels.
In het kader van het bestemmingsplan is een inventarisatie gemaakt van karakteristieke panden. Deze
zijn bij sloop vergunningplichtig. Ook kunnen zij alleen aan de achterkant uitbreiden en in mindere mate
dan de andere panden. Deze bijlage is nog niet door ons bestudeerd.
Gert Wilbrink wees de gemeente erop dat de Plankaart nog niet overeenkomstig de actuele kadastrale
grenzen is en nog daarop dient te worden bijgewerkt. Aangezien het bestemmingsplan buitengebied na
aanname door de Gemeenteraad de komende tien jaar zijn werking behoud, is het van belang dat de
laatste kadastrale gegevens worden vastgelegd.
Voor het Bestemmingsplan is een Milieu Effect Rapportage (MER) verplicht. Die is uitgevoerd door
bureau TAUW. Zij wezen er nogmaals op dat elke toename van stikstof- en ammoniakdepositie door
(intensieve) veehouderij bij het Europees Natura 2000 gebied ongewenst is. Zij voorzagen geen
problemen in het kader van dit Bestemmingsplan Buitengebied.
Alle bewoners in het buitengebied zullen een uitnodiging ontvangen voor inzage en bespreking van het
ontwerp-bestemmingsplan tussen 14-18 mei. Tot onze verbazing ontvingen de eigenaren van percelen
waarvoor een nieuwe bestemming niet een melding daarvan per brief. Antwoord was dat het ieders
verantwoording is daar zelf op te letten. Of zij op ons verzoek alsnog een brief daarover zullen
ontvangen, werd niet eenduidig beantwoord door de gemeente.
Lucia Albers
Portefeuillehouder Landschapsontwikkeling
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Voortgang N786 in 2017
In 2016 is besloten om de MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten analyse ten behoeve van integrale
gebiedsontwikkeling) uit te gaan voeren.
Na veel onderzoek door de provincie is het Bureau Buck Consultants Internationaal uit gekozen om deze
analyse uit te voeren.
In april heeft de dorpsraad samen met Loenen het eerste gesprek gehad met de Consultant.
Buck Consultants heeft met vele burgers en maatschappelijke organisaties gesprekken gevoerd.
Dit heeft geresulteerd in het rapport MKBA N786 probleemstellende notitie. Hierop is door een kleine
commissie uit ons midden commentaar geleverd en aan de provincie verzonden.
Ook is dit rapport in een drietal themabijeenkomsten besproken waar de genodigden hun visie konden
geven. De bijeenkomsten hadden de volgende onderwerpen:
1. Industrie &economie
2. Natuur recreatie & cultuurhistorie.
3. Leefbaarheid, middenstand & dorpskernen bijeenkomsten.
De volgende varianten zijn beoordeeld: 2A, 2B, 3Aen 5A.
Zoals besproken in het rapport van de Royal HaskoningDHV.
I.K.E.L. (Industriekern Eerbeek-Loenen) heeft samen met BKA (Bedrijvenkring Apeldoorn) ook commentaar geleverd.
I.K.E.L heeft een positionpaper ingediend:

Maakindustrie Eerbeek Loenen
Industrie in het groen: waar werken, wonen, natuur en recreëren samengaan
Hierin wordt gekeken naar de groei van de Papierindustrie.
De drie ambtenaren van de drie gemeenten (Apeldoorn, Brummen, Rheden) hebben enkele keren
overleg gehad met de provinciale ambtenaar en de Consultant. Ook de wethouders van de drie
gemeenten hebben in de loop van het jaar een aantal gesprekken gehad met de gedeputeerde.
Onno Muntinga
Namens Werkgroep N786
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Werkgroep Oud Beekbergen en Lieren (WOBL) in 2016
De werkgroep zet zich in voor het vastleggen en bewaren van de geschiedenis van onze dorpen.
Het afgelopen jaar zijn wij doende geweest met de volgende zaken:
• Het voorbereiden van onderwerpen die kunnen worden geplaatst in het Dorpsvizier. Zoals men heeft
kunnen zien zijn wij daarmee verder gegaan en met enige regelmaat zijn artikelen te lezen over onze
voorgeschiedenis. Een deel daarvan is gebaseerd op teksten van voormalig WOBL-lid Gerrit Muller.
Na plaatsing zijn deze artikelen ook bereikbaar op de website van de WOBL.
• Het inscannen van foto’s en afbeeldingen uit de verzamelingen van mevrouw Fringsen van de heer
Wolters. Deze verzamelingen bevinden zich bij CODA in Apeldoorn en worden daar ter plaatse
ingescand. De afbeeldingen worden opgenomen in de zgn. Beeldbank en zijn uiteraard ook ter
beschikking van de WOBL
Aan het begin van dit jaar hebben wij twee schenkingen ontvangen, te weten: een aantal boeken van de
Provinciale Melkcontroledienst Gelderland, ter beschikking gesteld door de heer Hendriks, alsmede twee
fotoboeken die werden aangeboden door de heer Wim Hali. Beide zaken hebben wij zeer verheugd in
ontvangst genomen en toegevoegd aan de archieven.
De WOBL bestaat op dit moment uit mevrouw Ans Mostert en de heren Jan Hogeweij, Teun Jochems,
John Keus, Huib van Mastrigt, Joop van der Meer en Onno Muntinga. Voor ondersteuning kunnen wij
een beroep doen op de Apeldoornse historicus Huub Ummels.
Joop van der Meer
Werkgroep Oud Beekbergen en Lieren
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Verslag Stamtafel over 2017
Donderdag 5 januari 2017 zijn we weer gestart met de Stamtafel.
De nieuwjaarsbijeenkomst werd goed bezocht en het werd een gezellige middag met hapje en drankje
en daarna nog de nodige sjoel-, kaart- en biljartspelen.
De weken hierna werden de middagen ook goed bezocht (gemiddeld zo’n 30 personen).
Ben Linssen had zich bij ons aangeboden om wat klusjes te doen. Hij dacht zelf aan wat reparaties aan
klein huishoudelijke apparatuur. Na goed overleg hebben we besloten om als start 1x per maand en wel
de laatste donderdag dit op te starten. Op de eerste dag kwam ook Harry Kleinleugenmors met Ben mee
om ook wat hand en spandiensten te verlenen. Het liep uiteraard nog niet direct storm maar de apparatuur die ter reparatie werd aangeboden is allemaal weer bruikbaar.
Omdat Wisselwerk en de Gemeente Apeldoorn geen boerenkoolmaaltijden in de dorpen organiseren
hebben wij met de vrijwilligers van de Stamtafel de gok gewaagd om dit te organiseren. Dat dit toch in
een behoefte voorziet bleek wel uit het aantal bezoekers (75 personen) die de kaarten in voorverkoop
hadden gekocht bij de adressen die op de flyers vermeld waren.
De middag werd opgeluisterd door het Oosterhuuzens Dialectkoor en de boerenkool met toebehoren
werd verzorgd door De Heksenketel.
Voor de Pasen hadden we het idee opgepakt een brunch te verzorgen. Deze brunch startte om
13.00 uur en iedereen liet het zich goed smaken. Ook hebben we toen een bingo gedraaid voor een
stukje aanvulling op een elektrische duo-fiets voor o.a. een dochter van één van onze vaste bezoekers.
De meeste prijzen werden beschikbaar gesteld door de vrijwilligers zodat er toch nog een behoorlijk
bedrag geschonken kon worden aan dit goede doel.
De weken hierna hadden we weer nodig om wat bij te komen en ons voor te bereiden op het volgende
festijn n.l. de laatste donderdag van juni.
We hebben toen een leuke spelletjesmiddag gehad met na afloop een uitstekend buffet verzorgd door
ons plaatselijk Chinese Restaurant LIN WAH. Iedereen heeft dit goed laten smaken en na de maaltijd
hebben we afscheid van elkaar genomen i.v.m. de zomerstop.
Helemaal 2 maanden rust hebben we niet genomen want bijna iedereen wil zo spoedig mogelijk weer
beginnen en dus startten we op 31 augustus weer. Ook het Repair Café begon het steeds drukker te
krijgen en ook bijna alle reparaties werden vaak zonder problemen uitgevoerd.
De volgende weken zijn we weer op de gewone toer gegaan met het sjoelen kaarten en biljarten en niet
te vergeten het rummikub.
In oktober hebben we weer eens een herfsttochtje gemaakt, met particuliere auto’s (die deze middag
ook nog eens gratis hebben gereden) via Hoog Soeren naar Assel, Kootwijk, Harskamp, Hoenderloo
met een stop daar bij het Pannenkoekenhuis en daar een heerlijk soepje, pannenkoek en ijsje na
gegeten hebben. We hebben onze weg vervolgd via Woeste Hoeve, Loenen weer naar de thuisbasis
De Hoge Weye. John Tanasale heeft hiervan een heel stuk gefilmd en diverse foto’s gemaakt, deze op
een dvd gezet en deze dvd is door vrij veel bezoekers gekocht.
De laatste stamtafel in 2017 was op 21 december. We hebben toen wat extra boodschappen gedaan en
iets lekkers bij de koffie genomen en elkaar heel fijne feestdagen en een voorspoedig nieuw jaar toegewenst en hiermede ons jaar afgesloten.
Rest ons nog om alle vrijwilligers in welke vorm dan ook te bedanken voor hun tomeloze inzet en goede
verzorging op onze bijeenkomsten.
Ook dank aan de Dorpsraad waar we altijd op terug kunnen vallen voor wat raad en /of advies.
Ton en Dinie Tijhof
Coördinatoren Stamtafel
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Jaarrekening 2017
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Begroting 2018
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Jaarplan 2018 van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren
Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren, in lijn met de in de statuten van de
vereniging beschreven doelstellingen en taken, voor het jaar 2018 een jaarplan opgesteld dat passend is
binnen de financiële middelen van de vereniging.
Het bestuur heeft bij de keuze van de te sponseren activiteiten een afweging gemaakt die tot doel had
recht te doen aan een maatschappelijke relevantie.
Zo zijn in de begroting bedragen opgenomen voor de wekelijkse bijeenkomsten voor senioren in de
Hoge Weye (Stamtafel) en in Het Hoogepad (’t Proathuus) en de bijeenkomsten voor senioren in Lieren.
Ook de Buurtbus Oosterhuizen, die ook door een deel van Lieren rijdt en voor senioren in Lieren een
verbinding met Apeldoorn verzorgt, zal een bedrag worden toegekend.
In 2017 is de dorpsraad gestart met het, in samenwerking van de Stichting Landschapsbeheer
Gelderland, ontwikkelen van een “Klompenpad” in en rond Beekbergen en Lieren.
Dit in navolging van vele andere dorpen die inmiddels hebben aangetoond dat toeristen (maar ook de
eigen bewoners) graag gebruik maken van een “klompenpad” dat hen brengt naar mooie en vaak ook
ongerepte natuur. Het bestuur van de dorpsraad is van oordeel dat, omdat de aanleg van een
“klompenpad” past binnen de door de gemeente Apeldoorn geformuleerde speerpunten - Apeldoorn
toeristisch toplandschap -, verantwoord is in 2018 een substantieel deel van de beschikbare financiële
middelen te besteden aan het ontwikkelen, aanleggen en in stand houden van een “klompenpad” dat
aansluit op reeds bestaande (door andere dorpen ontwikkelde) “klompenpaden”.
In 2017 heeft het bestuur van de dorpsraad reeds een bedrag gereserveerd voor het voor een deel
betalen van de aan de Stichting Landschapsbeheer Gelderland in te dienen declaratie.
Beekbergen is een toeristendorp en in dat kader past een fraaie uitstraling van de Dorpstraat. Bij de
reconstructie van de Dorpstraat enkele jaren geleden is met de gemeente Apeldoorn overeengekomen
dat in de Dorpstraat “boombakken” werden geplaatst waarvan het onderhoud voor rekening van de
dorpsraad kwam. Het bedrag voor dat onderhoud is ook weer in de begroting van 2018 opgenomen. Het
onderhoud werd en wordt door een van de zorginstellingen die in Beekbergen zijn gevestigd. Daarmee
wordt een belangrijk sociaal aspect vorm gegeven. De wederkerigheid die tijdens een gehouden themabijeenkomst “Beekbergen en de zorginstellingen; de zorginstellingen en Beekbergen” wordt met het
verzorgen van de boombakken en het schoon en netjes houden van de Dorpstraat in praktijk gebracht.
Resumerend:
• het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren heeft voor het jaar 2018 een begroting
opgesteld die naar haar oordeel recht doet aan de doelstellingen van de vereniging
• er is ook in 2018 aandacht voor de sociaal maatschappelijke aspecten voor de dorpen, de bewoners
en de toeristen
In de begroting voor het jaar 2018 wordt van de door de gemeente Apeldoorn (voorlopig) toegezegde
subsidie
• 20% besteed aan ontwikkelen “klompenpad”
• 10% besteed aan onderhoud boombakken
• 16% besteed aan sociaal maatschappelijke activiteiten
• 34% besteed aan huur kantoor dorpsraad
• 14% besteed aan jaarvergadering en themabijeenkomsten
• 6% besteed aan overige kosten
De voorzitter van de dorpsraad Beekbergen-Lieren neemt deel aan de bijeenkomsten van het dorpenplatform (worden door de stadsdeelmanager voor de dorpen georganiseerd). Tevens vertegenwoordigt
de voorzitter de dorpsraad bij de jaarlijkse bijeenkomsten op 4 en
5 mei en op 17 april (herdenking bevrijding Beekbergen en Lieren) en op 8 maart herdenking Woeste
Hoeve.
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De portefeuillehouder Zorg neemt namens de dorpsraad deel aan de bijeenkomsten van het Zorgteam
Beekbergen-Lieren-Oosterhuizen.
Het bestuur van de vereniging dorpsraad Beekbergen-Lieren zal ook in 2018 zich inzetten voor de
dorpen, de bewoners en de toeristen en al datgene doen dat van een bestuur van een dorpsraad mag
worden verwacht.

