Nieuwsbrief 6 maart 2017
Van de bestuurstafel
Participatie
Een woord dat de laatste tijd in alle lagen van bestuurlijk en politiek Apeldoorn (maar daar niet
alleen) wordt gehoord en wordt uitgesproken om aan te geven dat men wil/moet samenwerken.
“Een mens leeft niet alleen voor zichzelf maar leeft pas echt in relatie met anderen.”
Participatie is: het meedoen aan de samenleving is voor iedereen belangrijk. Mensen willen
volwaardig onderdeel zijn van de maatschappij. Dan gaat het naast werk, ook om het hebben
van sociale contacten, het deelnemen aan maatschappelijke activiteiten, het opdoen van
vaardigheden. Er zijn voor de ander. En zo is er minstens nog een dozijn omschrijvingen te
geven van participatie als instrument in het sociaal maatschappelijke domein.
In de bijlage bij de nota van de gemeente Apeldoorn “gebiedsgericht werken” gaat het met
name over dat sociaal maatschappelijke aspect.
Om dat visueel te maken geeft de gemeente aan de hand van de participatieladder met zes
sporten uitleg over wat het doel van de participatieladder is.
Sport

Sport van de ladder

Mate van participatie
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Informeren

De gemeente bepaalt de agenda en houdt de bevolking met goede
info op de hoogte.
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Raadplegen

De gemeente bepaalt de agenda maar luistert naar de mening van
de bevolking, zonder de garantie dat dit tot verbintenissen leidt. Het
gaat om een open, vrijblijvend gesprek.
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Adviseren

De gemeente vraagt advies aan bewoners. De bevolking kan
problemen aankaarten en oplossingen formuleren. Het gaat hier om
het mobiliseren van bewoners om ideeën te genereren.
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Coproduceren

De gemeente en de bewoners bepalen samen de probleemagenda;
er wordt dus samen een plan ontwikkeld dat uitgevoerd wordt.
De overheid neemt de beslissing en verbindt zich aan de overeengekomen beslissing.
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Meebeslissen

De gemeente en de bewoners bepalen samen de probleemagenda,
samen wordt gezocht naar oplossingen en er wordt samen beslist.
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Zelfbestuur

De gemeente laat de agenda en de besluitvorming over aan de
bewoners. Ook de beslissing ligt bij de bewoners. De ambtelijke
diensten van de gemeente werken adviserend en ondersteunend.

Even los van het besluit dat de gemeenteraad over enige tijd over deze nota neemt is de vraag
gerechtvaardigd “op welke sport van de participatieladder wil/moet/kan (het bestuur van) de
dorpsraad staan?”.
Dat wordt een proces van overleg, denken en wellicht ook van vallen en opstaan. Zowel voor de
gemeente als voor het bestuur van de dorpsraad een intensief proces.

1

Perspectief voor de woningbouwprogrammering in de dorpen van Apeldoorn
2017-2018
(CONCEPT)

Dat is de titel van een document van de gemeente Apeldoorn dat zal worden besproken tijdens
de vergadering van het dorpenplatform.
Sinds 2012 geldt een nieuw gemeentelijk kader voor de woningbouwprogrammering van
Apeldoorn. Centraal staat de vraag wat een gezonde woningbouwplanning is voor de periode
2010-2030. Daarbij gaat het om zowel kwantitatieve als ook om kwalitatieve aspecten.
En -zo staat er in de gemeentelijke notitie- voor de dorpen is als uitgangspunt genomen dat:
- de dorpen tezamen een evenredig aandeel verdienen in de woningbouwplanning ten
opzichte van de stad Apeldoorn. Uitgangspunt was het aandeel van de dorpen in het
totaal aantal woningen in de afgelopen periode, namelijk 13 %.
- Er binnen de programmering ruimte moet zijn voor kleinschalige particuliere initiatieven.
Voor de dorpen gemiddeld 15 woningen per jaar.
Waarop is deze nota gebaseerd?
Er is gebruik gemaakt van:
- het kookboek voor de dorpen en de dorpsvisies
- bevolkingscijfers
- de planningslijst woningbouw in Apeldoorn
- woningmarktanalyses van bureau Fakton
- inzichten uit gesprekken met dorpsraden en marktdeskundigen (in navolging op de
gespreksronde in 2013
Wat betekent dit voor Beekbergen en Lieren?
Beekbergen is -staat in de nota- te typeren als een compact dorp, waar dorp en stad samenkomen. Het heeft ook een heldere begrenzing. De bevolkingsontwikkeling van Beekbergen is in
de afgelopen vier/vijf jaar relatief sterk gegroeid. Denk daarbij aan de projecten Nieuw Canada
en De Ruiterij. Ook is er substantieel deel in woningen van kleinschalige initiatieven.
In gesprekken heeft de Dorpsraad Beekbergen-Lieren aangegeven:
- aandacht voor voldoende en geschikte huisvesting voor senioren
- het mogelijk houden en begeleiden van kleinschalige ontwikkelingen met meerwaarde
voor het dorp
- voldoende betaalbare woningen voor starters
- voldoende huur woningen in het goedkope segment
- voeg geen kleine initiatieven in het dure segment meer toe. Het aanbod op de
bestaande markt en de geplande initiatieven voorzien ruimschoots in de vraag
- zet in op toevoeging van woningen in het midden segment in een mix van koop en huur
met het accent op alleenstaanden
Voor Lieren geldt dat de groei is achtergebleven ten opzichte van de overige dorpen. Maar dat
wordt in de komende periode ruimschoots ingehaald. Er is, zo lezen we in het concept van het
plan woningbouwprogrammering, in Lieren het plan voor de bouw van 77 woningen. Bijzonder
ten opzichte van andere dorpen is het collectieve initiatief van jongeren voor betaalbare woningbouw.
Voor Lieren heeft de dorpsraad vooral de wens voor ruimte voor kleinschalige toevoegingen en
betaalbare huisvesting voor de eigen bevolking. Zoals het initiatief van de groep BWiBL.
Het is een concept en we zullen de ontwikkelingen blijven volgen.

Algemene Ledenvergadering
Algemene Ledenvergadering Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren
Het duurt nog even maar noteert u alvast in uw agenda de datum waarop de statutair
voorgeschreven Algemene Ledenvergadering -de vergadering waarin het bestuur aan de leden
verantwoording aflegt van het gevoerde beleid- wordt gehouden.
Dat is op dinsdag 11 april 2017 in Het trefpunt, de zaal naast de PKN kerk in Lieren.
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Klompenpad Beekbergen
Wandelen is goed voor de gezondheid (voor lichaam en geest). En dat kan in
de schitterende natuur rond Beekbergen ook in ruime mate. Zelf een weg
vinden in bos en hei, verbaasd zijn over de verscheidenheid aan flora en fauna,
genieten van rust en ruimte. Dat kan. Maar het zou ook mooi zijn wanneer er
een pad (route) was uitgezet en men onbezorgd van herkenningspunt naar
herkenningspunt kan wandelen. Dat gaat in een aantal dorpen al. Die hebben
een wandelpad (klompenpad) uitgezet en dat willen wij ook. Dat kan de dorpsraad niet alleen.
Daar is hulp bij nodig en die proberen wij te mobiliseren tijdens een bijeenkomst op woensdag
29 maart 2017 in een zaal in de Hoge Weye (zaal te bereiken via de achteringang van de Hoge
Weye). We beginnen om 20.00 uur en vanaf 19.45 uur staat de koffie op u te wachten. Na een
kort welkom door de dorpsraad en de wethouder zal het de heer Nijboer zijn die ons meeneemt
in het wordingsproces van het klompenpad in Loenen. Wat kunnen we daarvan leren, welke
valkuilen kunnen we omzeilen en wat is doorslaggevend voor succes. Na een korte pauze zal
gelegenheid zijn om te reageren op de presentatie, het aandragen van initiatieven en aan te
geven deel te willen nemen aan de werkgroep die het klompenpad Beekbergen gaat realiseren.
Omstreeks 22.00 uur zal de avond met een korte evaluatie worden afgesloten.

Groenstructuurkaart
Op 21 februari 2017 hebben Petra Bennink en Ernst Jan Mulderij
(beide van de gemeente Apeldoorn) op uitnodiging van de Dorpsraad Beekbergen-Lieren en van de Buurtcommissie Zomeroord
een presentatie verzorgd over de Groenstructuurkaart van de
E R N ST J AN M UL DE R IJ & P ET R A B EN N I NK
Gemeente Apeldoorn. In een voorgaande Nieuwsbrief is daar
verslag van gedaan. Er is op 21 februari veel informatie aan de
aanwezigen verstrekt. En al snel bleek dat er behoefte was aan
het nog eens nalezen van de teksten vermeld op de sheets. En dat kan. Petra Bennink en Ernst
Jan Mulderij hebben ons toestemming verleend om de presentatie op onze website te plaatsen.
GROENSTRUCTUUR
APELDOORN

Via onderstaande link komt u op de presentatie:
https://www.dorpsraadbeekbergen.nl/documenten.html

In en om de dorpen

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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Beekbergen Klassiek
Op zaterdag 25 maart 2017 treedt in de Oude
Kerk van Beekbergen het ensemble FUSE op.
FUSE treedt op bij diverse TV programma’s.
Met optredens in het hele land trekt de groep
een publiek van club en kerk tot festival en
concertzaal. De groep weet in no time het
publiek mee te krijgen in haar muziekwereld.
Een wereld waar klassiek, rock, jazz en folkmuziek de elementen vormen.
Het programma op 25 maart bestaat voor een
groot deel uit het repertoire van het nieuwe
debuutalbum ”Studio” van FUSE. Het album
bevat de muziek die de groep uit de periode
vanaf 2012 het meest is bijgebleven en de
groep heeft gevormd tot wat het nu is.
De gegevens:
- zaterdag 25 maart 2017
- van 15.30 tot ca. 17.00 uur
- Oude Kerk Beekbergen
- Kaartverkoop: Primera, boekhandel Mooiboek en
in de kerk voor aanvang van het concert
- Kaarten: 20,00 euro; tot 19 jaar 10,00 euro
Foto: Martijn Doomernik

Uitvoering vocalgroup CHORAL
Zondagmiddag 19 maart 2017 om 15.00 uur
komt de vocalgroep CHORAL, o.l.v. Henk
Ruiter, naar de PKN kerk Lieren/Beekbergen,
Lierderstraat 7, Lieren met een bijzonder
optreden.
Een muzikale raamvertelling van Chagall. -de
liefde- zoals die in het bijbelboek “Hooglied”
beschreven wordt.
Choral is een enthousiaste groep zangers en
zangeressen met overwegend Nederlandstalige muziek en vaak eigengemaakte teksten
en composities. Landelijke bekendheid kregen
ze met hun optredens bij de NCRV en EOprogramma “Nederland zingt”.
(www.vocalgroepchoral).
Het wordt een bijzondere voorstelling ,die nog
lang in uw herinnering zal blijven.
Gratis entree, wel een schaalcollecte.
U bent van harte welkom!
ZWO –commissie Beekbergen-Lieren
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Terugblik
Juli storm, 14 juli 2010
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Gemeentenieuws

Aangevraagde omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Immenbergweg 34-1

Kappen 13 dennen en 10 Amerikaanse eiken

2017-02-24

Ruitersmolenweg 164

Aanleggen van in-/uitrit

2017-02-24

Ruitersmolenweg naast 39

Oprichten van een woning

2017-02-24

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

Rijksweg A50

Aanleg van een zonnepanelenpark

2017-02-23

Dorpstraat 28

Plaatsen gevelbelettering

2017-02-23

Stoppelbergweg 10

Aanleg multicourt en kap van 1 spar en 1 berk

2017-02-28

Ruitersmolenweg 23

Verbreden in-/uitrit

2017-03-03

Schalterdalweg 8

Verplaatsen in-/uitrit

2017-03-03

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.

Melding activiteitenbesluit milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben 16 januari 2017 een melding op grond van
het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen van Domatrac Mechanisatie V.O.F. voor het
veranderen van een mechanisatiebedrijf aan de Veendijk 20 te Lieren.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, bereikbaar via
055-5801705.
Wilt u correspondentie bij voorkeur digitaal doen dan kan dat via info@ovij.nl onder vermelding
van dossiernummer DOS-2017-005338
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Agenda Politieke markt en raadsvergadering donderdag 9 maart 2017
Tijd

Omschrijving
Raadzaal

19.00 – 19.30 uur

Uitreiking prijs “beste politicus” door RTV Apeldoorrn

19.30 – 20.00 uur

Pauze
Het Rode Hert

19.00 – 19.45 uur

Aanpak winkelcentrum Kerschoten en de Beek

19.45 – 20.00 uur

Pauze
De Rode Leeuw

19.00 – 19.45 uur

Presentatie Investeringsagenda

19.45 – 20.00 uur

Pauze
Raadzaal

20.00 uur

1. Vaststelling raadsagenda
2 Vragenuurtje
3 Actualiteitsvragen
4.a Vaststelling bestemmingsplan Paramariboweg 60
4.b Vaststelling bestemmingsplan Hoge Bergweg 30
4.c Verkoop pand Prinses Beatrixlaan 301
4.d Antwoordbrief Comité Passend AZC
5 Vaststelling bestemmingsplan Het Rietveld (achter 20)
6 Zienswijze uitgangspunten 2018 GGD NOG

21.00 uur

Sluiting met drankje in de Burgerzaal

Ik stem op 15 maart. U toch ook? – Tweede Kamer Verkiezingen
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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)
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 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 Mannen-ochtend
10.00 tot 11.30 uur Hobby-ochtend
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.
“Formulierenspreekuur”
Het overkomt ons allemaal wel eens dat enige hulp bij het invullen van formulieren welkom zou
zijn. U kunt op woensdag- en op vrijdagmiddag terecht in De Vier Dorpen (ruimte “Klaproos”)
waar hulp aanwezig is om formulieren in te vullen
Spreekuur dorpsagent (de heer Simmelink)
Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de politiepost Van Schaffelaarweg
(naast de brandweerkazerne).
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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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