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Nieuwsbrief 27 februari 2017 

Van de bestuurstafel 

Al g e m e n e  L e d e n v e r g a d e r i n g  
 Wanneer : Dinsdag 11 april 2017 

 Aanvang : 20.00 uur 

 Waar   : Zaal Trefpunt, achter de kerk in Lieren 

Agenda voor deze vergadering wordt binnenkort in de Nieuwsbrief gepubliceerd. 

Groenstructuur Apeldoorn 

Dat was de titel van de presentatie die op 
dinsdag 21 februari 2017 werd verzorgd door 
Petra Bennink en Ernst Jan Mulderij van de 
gemeente Apeldoorn. Dat was tijdens een 
door de Dorpsraad Beekbergen-Lieren en de 
Buurtcommissie Zomeroord georganiseerde 
informatiebijeenkomst. In voorgaande 
Nieuwsbrieven werd al aangegeven dat de 
nieuwe groenstructuurvisie op het 
gemeentehuis ter inzage lag en dat 
zienswijzen konden worden ingediend. De 

materie is echter dusdanig ingewikkeld dat een toelichting door de gemeente gewenst was. 
Goed om als dorpsraad en buurtcommissie in een gezamenlijke bijeenkomst nader te worden 
geïnformeerd. 
Wat was eigenlijk voor de gemeente Apeldoorn de aanleiding om met deze groenstructuurvisie 
te komen? Op een van de sheets die tijdens de presentatie werden getoond is dat als volgt 
verwoord: 

- het prioriteren van investeringen bij gebiedsontwikkelingen en gemeentelijk groenbeheer 
en onderhoud (ontwikkelprogramma’s en meerjarenonderhoudsprogramma’s) 

- uitgiftemogelijkheden gemeentegronden 
- een consequente beoordeling van ruimtelijke plannen op landschappelijke en groene 

kwaliteit 
- concretiseren van de begrenzing van de Groene Mal 
- actualiseren van de Boswetgrens van 1964 

En dat in het kader van: 
- behoud, herstel en versterking van samenhangend groennetwerk van hoofdgroenstruc-

turen op regionaal, stads-, dorps- en wijkniveau 

Goed om tijdens de presentatie dit even de gelegenheid te geven dit te laten indalen in de 
verbeeldingskracht van de aanwezigen. Dat was wel nodig om een goed beeld te krijgen van de 
essentie van de geformuleerde visie. 
Uitgaande van het gegeven kader is natuurlijk de vraag “wat valt nu wel en wat valt niet onder 
de groenstructuurvisie? Wanneer is wel en wanneer is geen kapvergunning nodig? Zijn er 
uitzonderingen en zo ja, welke?” 

GROENSTRUCTUUR

APELDOORN

ERNST JAN MULDERIJ & PETRA BENNINK
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De groenstructuurkaart zegt iets over: 
- welke groenstructuren zijn van belang op dorps- en wijkniveau en zijn dorp- of wijk-

overstijgend? 
- wat betekent dat voor uitgifte van snippergroen kapaanvragen, functieverevening, 

compensatie etc.? 
 
Maar de groenstructuurkaart zegt niet iets over 

- de vorm en invulling van de dat groen 
- het eigenaarschap 
- planologische en juridische bestemming/bescherming 

 
En dan de verschillen tussen binnen en buiten de bebouwde kom: 

Bescherming bomen en bossen buiten de bebouwde kom: 
- voor kleinere boomstructuren, solitaire bomen en bomen in tuin en erf is de APV-

kapverordening van toepassing 
- bij boomstructuren van 20 of meer bomen op een rij of bos(jes) groter dan 10 are geldt 

de Wet natuurbescherming, hoofdstuk 4, houtopstanden, hout en houtproducten. De 
bijzondere bomen zijn daarnaast ook beschermd in het bestemmingsplan 

Bescherming bomen en bossen binnen de bebouwde kom: 
- op alle bomen is de APV-kapverordening van toepassing, m.u.v. bomen die zich in de 

witte gebieden bevinden 
- bijzondere bomen vallen in alle gebieden onder de APV-kapvergunning en zijn 

beschermd in het bestemmingsplan 
Veel informatie werd op een plezierige wijze over de aanwezigen (ca. 45 personen) verstrekt. 
Maar weten we nu alles wat de grenzen en de eisen zijn waaraan we ons hebben te houden? 
Dat is nog niet eenduidig vast te stellen. In mei 2017 komt de groenstructuurkaart op straat-
niveau beschikbaar en dan zal het mogelijk zijn om een eenduidig antwoord op een vraag te 
krijgen. 
 
Vervolgens was het Ernst Jan Mulderij die de 5 principes bomenbeheer en ontwikkeling nader 
uitwerkte. 

- maximaliseer de kwaliteit en omlooptijd van bomen 
- ga uit van bedekkingsgraad i.p.v. aantallen 
- kies voor diversiteit in het assortiment 
- vervang gefaseerd 
- geef het frame prioriteit, binnen de franje is ruimte voor flexibiliteit 

   
                                     Frame                                                                                 Franje 

 
Als voorbeeld wordt ook gewezen op het gegeven dat geen nieuwe bomen geplant moeten 
worden onder “de kroon” van bestaande bomen. De nieuwe aanplant krijgt te weinig licht en 
ruimte om te groeien. 
In dat verband werd aandacht gevraagd voor het treffen van een vroegtijdige voorziening van 
het vervangen van de karakteristieke bomenrij in de Kerk-Allee. 
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            Joop van der Meer                           Petra Bennink                           Ernst Jan Mulderij                  Diderik Tjeenk Willink 

Het was een informatieve bijeenkomst, Petra Bennink en Ernst Jan Mulderij hebben de strek-
king van de groenstructuurkaart duidelijk gemaakt, maar detailinformatie over specifieke 
situaties zullen in een nader overleg moeten worden uitgewerkt. Een bijeenkomst die werd 
geopend door Joop van der Meer (voorzitter dorpsraad), werd afgesloten door Diderik Tjeenk 
Willink (voorzitter Buurtcommissie Zomeroord) en waarover onder het genot van een hapje en 
drankje nog lang werd nagepraat. 

   

Informatie voortgang reconstructie rijksweg A1 

Op vrijdag 17 februari 2017 informeerde RoyalHaskoningDHV -op haar kantoor in Zwolle- de 
belanghebbenden, waaronder Onno Muntinga als vertegenwoordiger van de dorpsraad 
Beekbergen-Lieren, over de voortgang reconstructie A1 (deel in de gemeente Apeldoorn en de 
gemeente Voorst). Allereerst werd een toelichting gegeven op de in het ontwerp ingevoerde 
bestuurlijke besluiten, werd het aangepaste plan getoond en op een overzichtelijke wijze toe-
gelicht waarom deze aanpassingen noodzakelijk waren. 
Eind maart 2017 moet Royal HaskoningDHV het concept, waaraan nog enkele uit te voeren 
onderzoeken moeten worden toegevoegd, inleveren bij Rijkswaterstaat. 
Verwacht wordt dat de minister eind mei 2017 goedkeuring kan en zal geven voor de uitvoering 
van de plannen. Publicatie in de krant(en) zal aansluitend plaatsvinden. Omdat de datum 
waarop de aanbesteding moet plaatsvinden in het plan is vastgelegd kan het niet anders dan 
dat de voorlichtingsavonden in de maanden juli en augustus 2017 moeten worden gehouden. 
Iedereen is zich ervan bewust dat dit niet de meest wenselijke periode is maar dit kan niet 
anders in verband met de vastgelegde aanbestedingsdatum. 
Door Onno Muntinga is aan Royal HaskoningDHV gevraagd of in het plan (voldoende) rekening 
is gehouden met zogenaamde “U-wegen”. Dat zijn wegen waar het verkeer naar wordt 
omgeleid wanneer, bijvoorbeeld ten gevolge van een ernstig verkeersongeval, de A1 en/of de 
A50 volledig worden afgesloten. Antwoord op deze vraag is nog niet ontvangen van Royal 
HaskoningDHV. 
Waardering was er voor de heldere wijze waarop Royal HaskoningDHV belanghebbenden 
hebben geïnformeerd over de stand van zaken. 

In en om de dorpen 

Jubilarissen PJB gehuldigd 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen 
werden twee jubilarissen gehuldigd. Marieke Menkveld en Marco Sempel werden door voor-
zitter Gerrit Woudenberg in het zonnetje gezet en gehuldigd vanwege hun respectievelijk  
25-jarig en 35-jarig lidmaatschap van PJB. Beide leden spelen klarinet en zijn zeer actief binnen 
de vereniging. Marco Sempel is van kleins af aan lid van PJB en vervulde 12 jaar lang de voor-
zittersrol. 
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Marieke Menkveld was ook al vroeg betrokken bij PJB en 
was jarenlang actief als bestuurslid. Gerrit Woudenberg 
bedankte beide leden dan ook voor hun inzet en 
betrokkenheid. De Jubilarissen ontvingen voor hun 
verdiensten een insigne en oorkonde van de landelijke 
muziekbond KNMO. 

 
 
 
Van links naar rechts: 
voorzitter Gerrit Woudenberg, Marieke Menkveld  
en Marco Sempel. 

 

 
 
 

Herdenking Woeste Hoeve 

Op woensdag 8 maart 2017 vindt de jaarlijkse 
herdenking bij het monument “Woeste Hoeve” plaats. 
Zoals gebruikelijk begint de herdenking om 12.00 uur 
in restaurant De Woeste Hoeve. Om 12.30 uur zal, na 
een welkomstwoord door de voorzitter van de Stichting 
Monument Woeste Hoeve, de heer H. Blom, mevrouw 
A. Thijssen-ten Wolde een toespraak houden. 
Aansluitend gaan de aanwezigen in een stille tocht 
naar het monument. Daar zullen bloemen worden 

gelegd en zal een stilte in acht worden genomen om hen (117 mannen) te gedenken die daar 
op 8 maart 1945 door de Duitsers werden gefusilleerd. 
De dorpsraad zal deelnemen aan deze herdenking en zal bloemen leggen bij het monument. 

BOERENKOOLMIDDAG 
Woensdag 8 maart 2017 

Een gezellige middag voor 50+ in de Hoge Weye te Beekbergen 

PROGRAMMA 
♦Opening met koffie of thee met een plak cake 

♦Optreden van Oosterhuuzens Dialectkoor 

♦Pauze 

♦Nogmaals het Oosterhuuzens Dialectkoor 

♦De boerenkoolmaaltijd 
 
De middag duurt van 14.00 tot 17.30 uur. 
Per persoon wordt er een bijdrage van 10.00 euro gevraagd. 
Kaarten voor deze middag zijn te koop bij:  

- Primera De Damper, Dorpstraat 54,  
  Beekbergen 
- Bakker Gerrits, Tullekensmolenweg 82,  
  Lieren 
- Ton en Dinie Tijhof, Dorpstraat 30A,  
  Beekbergen, 055-5062289 
- Tonnie Bos, Juff. Oosterweg 16,  

                                     Beekbergen, 055-5061459 
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Aktiviteiten De Boerderij 

  
Op de # Epic Fissa geldt NIX 18 en de party is alcoholvrij! 

Varia 

Kapot, maar nog te goed om weg te gooien 

Het gebeurt ons allemaal wel eens. Een huishoudelijk apparaat dat er ineens mee stopt. 
Wat meewarig kijken, hier en daar eens (zachtjes) kloppen, of schudden, het blijkt allemaal niet 
te helpen. Conclusie: kapot!. Of toch niet? 
Dat weet u wanneer u op de laatste donderdag van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur met 
het bewuste apparaat naar de Hoge Weye komt en de heer Linssen zijn vakkennis op het 
apparaat mag loslaten. En dan vaak kan zorgen dat het apparaat weer gaat functioneren. 
Er zijn een paar voorwaarden: 

- maximale omvang van het apparaat; u moet het “onder de arm” mee kunnen nemen 
naar de Hoge Weye 

- kosten van eventueel te vervangen onderdelen worden in rekening gebracht (vakkennis 
en handigheid is gratis) 

Gun het apparaat deze unieke behandeling. 

Terugblik 

Zomer in Gelderland in Beekbergen, 25 augustus 2011 
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Gemeentenieuws 

 

Apeldoorn investeert in vernieuwing sociaal domein 

In de van de gemeente Apeldoorn ontvangen informatie over dit onderwerp valt op dat meer 
regie voor bewoners wordt ingezet waar het gaat om hulp en ondersteuning dichtbij in de buurt; 
en alle aspecten van het leven in samenhang worden bekeken. 
Maar ook het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) krijgt een duidelijke plaats in de nieuwe 
aanpak. CJG gaat meer spreekuren houden bij bijvoorbeeld huisartsenpraktijken zodat -zo is de 
doelstelling- de hulp en ondersteuning nog dichterbij de gezinnen komt. Op het gebied van re-
integratie, een andere pijler in de vernieuwing in het sociale domein, wordt uitgegaan van het 
principe “iedereen doet mee”. Daarbij wordt aangetekend dat bijstandsgerechtigden meer zelf 
de regie krijgen over hun re-integratie. Uiteraard waar dat noodzakelijk of gewenst is met onder-
steuning vanuit de gemeente. 
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Inspraak Transformatieagenda Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 

Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij onderstaand bericht over bovengenoemd 
onderwerp. 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn maakt het voornemen bekend om 
aan de gemeenteraad een kader voor de algemene voorzieningen Wmo en Jeugd ter 
besluitvorming voor te leggen in de vorm van de Transformatieagenda algemene voorzieningen 
Wmo en Jeugd. Voordat deze transformatieagenda door het college wordt vastgesteld, wordt 
deze conform de gemeentelijke inspraakverordening voor inspraak vrijgegeven. De aanleiding 
voor deze Transformatieagenda is de doorontwikkeling van de sociale basisinfrastructuur in de 
vorm van algemene voorzieningen Wmo en Jeugd in Apeldoorn. In 2015 is het stelsel van 
algemene voorzieningen verder ingericht in Apeldoorn als onderdeel van het sociale domein. 
Het gaat hier om ontmoetingsplekken en activiteiten (arbeidsmatige) dagbesteding, maatschap-
pelijke opvang, inwonersondersteuning, vrijwilligers- en mantelzorgersondersteuning en de inzet 
van Talentplekken. Met deze inrichting van de algemene voorzieningen wordt beoogd om 
kwetsbare inwoners op een laagdrempelige manier te ondersteunen bij hun deelname aan de 
maatschappij, hun zelfredzaamheid te vergroten en hen zo optimaal mogelijk te laten 
opgroeien. Daar waar mogelijk geholpen door hun familie, vrienden en bekenden en door vrij-
willigers. Nu dit stelsel van algemene voorzieningen ruim twee jaar in bedrijf is, staan we stil bij 
wat bereikt is en stellen we knelpunten vast om te bepalen welke stappen nodig zijn om de 
inrichting van de sociale basis infrastructuur verder door te ontwikkelen, zodat deze optimaal 
bijdraagt aan de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare inwoners in Apeldoorn. De 
doorontwikkeling richt zich op 2020 met te zetten tussenstappen in 2018 en 2019, De eerste 
tussenstap is de subsidieregeling vanaf 2018. 
 
Inspraakperiode 
De transformatieagenda ligt tot en met 7 april 2017 ter inzage bij de receptie in het Stadhuis. 
Inwoners van Apeldoorn en belanghebbenden kunnen tot die datum een zienswijze indienen. 
(Gemeente Apeldoorn, Eenheid Jeugd, Zorg en Welzijn t.a.v. mevrouw A. van Eck, Postbus 
9033, 7300 ES Apeldoorn) of per mail (m.kaper@apeldoorn.nl) richten aan het college onder 
vermelding van Inspraakreactie Transformatieagenda Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd. 
De inspraakreactie moet door de indiener ondertekend te zijn en tenminste naam, adres en 
woonplaats bevatten en mogelijk telefoonnummer en mailadres. 
 
De inspraakreacties worden meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming door het college 
van B&W. 

Verleende Omgevingsvergunningen 

Locatie Omschrijving Datum 

Willem Kolffweg 20 Oprichten van een woning 2017-02-15 

Jan Hendrik Persijnweg 16 en 18 Oprichten van 2 woningen (type 2 onder 1 kap) 2017-02-15 

Hoge Bergweg 16 Oprichten 3 vakantiewoningen (vervangende bouw) 2017-02-21 

 
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 omgevings-
vergunning 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. 
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Aangevraagde omgevingsvergunningen 

Locatie Omschrijving Datum 

Centrum Beekbergen Veluwse Avondmarkt, juli en augustus 2017 op donderdagavond 2017-02-24 

Nomenrace Start en finish Kaapbergweg 46 2017-02-24 

 
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. 

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer 

Locatie Activiteit Datum 

Kerk-Allee/Dorpstraat Verkoop Thaise gerechten 2017-02-23 

Veendijk 20 Oprichten van een mechanisatiebedrijf 2017-02-23 

Molenakker 20 Veranderen veehouderij/camping 2017-02-23 

 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Veluwe IJssel, bereikbaar via 
telefoon 055 5801705 

Politieke Markt Apeldoorn en Raadsvergadering PMA) 

Op donderdag 2 maart 2017 is er -in verband met de voorjaarsvakantie- geen PMA 

 
 

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) 

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 
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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 

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 
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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 
 
 


