Nieuwsbrief 23 januari 2017
Van de bestuurstafel
Energiek Wonen
Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij een persbericht met betrekking tot “Energiek
Wonen”.
Op 18 januari 2017 heeft wethouder Sandmann in de Kavels & Panden winkel (Marktplein 33)
de start gegeven voor het nieuwe energieloket.
Hij deed dat met een verwijzing naar eerder gebruikte argumenten:
- dat het besef groeit dat iedereen steentje bij moet dragen om de geformuleerde
klimaatdoelstellingen te realiseren
- Apeldoorn al lang de wens heeft om een energie neutrale gemeente te worden
- besparen op het verbruik en meer duurzame energie opwekken
Energiek Wonen kan de inwoners helpen om zelf een aantal stappen op de weg naar verduurzaming te zetten. De adviseurs van Energiek Wonen geven burgers kosteloos advies op maat,
zodat zij hun woning duurzamer kunnen maken.
Bij Energiek Wonen kunnen woningeigenaren die in de gemeente Apeldoorn wonen kosteloos
terecht met hun vragen over energie. De adviseurs van Energiek Wonen hebben veel kennis
van het zelf opwekken van energie, van energiebesparende maatregelen in de woning en van
subsidieregelingen en leningen speciaal voor verduurzaming.
De adviseurs maken samen met de woningeigenaar een plan. De adviseurs van Energiek
Wonen werken intensief samen met energiecoaches. Deze vrijwilligers gaan bij mensen thuis
de huidige situatie bespreken en doen voorstellen voor aanpassing en verduurzaming. In heel
Apeldoorn zijn op dit 8 energiecoaches beschikbaar. Daarvan wonen er twee in Beekbergen.
Daar gaan wij dus in het kader van Beekbergen en Lieren energie neutraal goed gebruik van
maken.
In een volgende Nieuwsbrief zullen wij u nader informeren.

Minima-effectrapportage gemeente Apeldoorn 2016
Door het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) werd in opdracht van de
gemeenteraad van Apeldoorn onderzoek gedaan naar de invloed van landelijke en gemeentelijke ondersteuning op de financiële positie van inwoners met een laag inkomen.
In het NIBUD rapport wordt op een overzichtelijke wijze voor een aantal huishoudentypen de
koopkracht inzichtelijk gemaakt.
NIBUD heeft in overleg met de gemeenteraad de onderstaande huishoudtypen onderzocht:
- alleenstaande onder de AOW- gerechtigde leeftijd
- alleenstaande oudere (AOW-gerechtigd)
- eenoudergezin met twee jonge kinderen (3 en 5 jaar)
- eenoudergezin met twee oudere kinderen (14 en 16 jaar)
- paar zonder kinderen
- ouder paar (AOW-gerechtigd)
- paar met twee jonge kinderen (3 en 5 jaar)
- paar met twee oudere kinderen (14 en 16 jaar)
- alleenstaande onder de AOW-gerechtigde leeftijd met zorgvraag
- alleenstaande oudere (AOW-gerechtigd) met zorgvraag
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-

paar onder de AOW-gerechtigde leeftijd met zorgvraag
ouder paar (AOW-gerechtigd) met zorgvraag
paar met twee oudere kinderen (14 en 16 jaar) met zorgvraag

Voor elk van deze huishoudtypen is een berekening gemaakt bij:
- netto minimum inkomen (norm Participatiewet of AOW (100%)
- 110% van netto minimum inkomen
- 120% van netto minimum inkomen
- 150% netto minimum inkomen
Voorts heeft het NIBUD gekeken naar de situatie wanneer er uitsluitend uitgaven worden
gedaan voor het basispakket (dan gaat het om de primaire levensbehoeften) en wanneer ook
uitgaven voor het restpakket (uitgaven die gerelateerd kunnen worden aan het sociale leven
(contributies, abonnementen, vakantie e.d.). En om het overzicht helemaal compleet te maken
kijkt het NIBUD ook nog naar de gevolgen wanneer men te maken heeft met “zorgvraag”
(maaltijdvoorziening, aangepast vervoer, bijdrage aan CAK e.d.).
Wat iedereen al weet (denkt te weten) dat het voor de genoemde groepen moeilijk is de eindjes
aan elkaar te knopen wordt hard zichtbaar in de overzichten die in het rapport zijn opgenomen.
Benieuwd wat de gemeenteraad met dit rapport gaat doen, hoe invulling wordt gegeven aan de
12 adviezen die het NIBUD geeft en wat daarvan de uitwerking is voor de groep die het betreft.
Het volledige rapport van het NIBUD is te raadplegen op de website van de gemeente
Apeldoorn (www.apeldoorn.nl/gemeenteraad).

In en om de dorpen
Voortgang nieuwbouw De Ruiterij
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De Boerderij Beekbergen
90’s & 00’s Party 28 januari

KinderVakantieSpel Weekend 25/26 februari

Terugblik
Schaatsbaan De Boerderij in Beekbergen, 20 januari 2010
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Gemeentenieuws
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie

Omschrijving

Datum

Engeland 13

Kappen van een lindeboom

2017-01-10

Veldbrugweg 19

Vergroten van een woning (aanbouw)

2017-01-13

Papenberg 24

Vervangen van het dak

2017-01-17

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 privacy van de aanvrager wordt
gerespecteerd.

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie

Omschrijving

Datum

Kanaal Zuid 386

Kappen van 40 bomen

2017-01-13

Kanaal Zuid 386

Aanleggen van een tijdelijke bouwweg

2017-01-16

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.

Agenda Politieke Markt Apeldoorn (PMA)
Tijd

Omschrijving
Raadzaal

19.00 – 20.30 uur

Bedrijfsplan DOOR naar werk

21.15 –22.15 uur

Coördinatiebesluit bouwmarkt/tuincentrum; Laan van Erica 50
Het Rode Hert

19.00 – 20.30 uur

Implementatie Omgevingswet in Apeldoorn
De Rode Leeuw

19.00 – 20.00 uur

Uitvoeringsplan digitale transformatie

Toelichting:
- met de omgevingswet moet de inzichtelijkheid en het gebruiksgemak van het
omgevingsrecht groter worden
- de fysieke leefomgeving zowel in beleid, besluitvorming als regelgeving samenhangend
benaderd worden
- de lokale bestuurlijke afwegingsruimte groter worden, zodat doelen voor de fysieke
leefomgeving bereikt kunnen worden
- de besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving sneller en beter worden
Met de omgevingswet worden in feite de WRO en de WABO samengevoegd, waarbij gekozen
wordt voor de termijnen in de WABO. Dat betekent dat een omgevingsvergunning binnen
8 weken afgehandeld moet worden.
WRO – Wet Ruimtelijke Ordening
WABO – Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
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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.

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), activiteiten week 4
Maandag
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 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 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 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
Woont u niet in de Vier Dorpen maar wilt u wel deelnemen aan activiteiten?
U bent van harte welkom!
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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