
 Vereniging Dorpsraad Beekbergen - Lieren 
 
 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 11 april 2017 
in zaal het Trefpunt te Lieren 

 
 

1. Opening en jaarrede door de voorzitter, de heer Joop van der Meer 
 
Opening 

- de leden, de belangstellenden en de vertegenwoordigers van de gemeenteraadsfracties  

(VVD, PSA, D66, CDA, LA) worden welkom geheten.  

- bericht van verhindering is ontvangen van de heer Jan Schut, de heer en mevr. Spoorendonk, 

Annie de Groot (Dorpsraad Oosterhuizen) en de gemeenteraadsfractie van Groen Links en SGP. 

- N.B. De gemeenteraadsfractie van de PvdA was tijdens het tweede deel van de vergadering  

        aanwezig 

Jaarrede 
Door de voorzitter worden enkele memorabele punten uit het jaarverslag 2016 nader toegelicht. 
Genoemd worden: 

- in de loop van 2016 heeft Johan Boerema, na afweging van een aantal factoren die van invloed 

waren op zijn motivatie om de functie van penningmeester te continueren, besloten die functie 

niet langer te vervullen. De overige bestuursleden hebben dat besluit betreurd. De functie wordt 

tijdelijk waargenomen door Pieter de Mos 

- het overleg dat het Dagelijks Bestuur van de dorpsraad een aantal malen heeft gehad met de 

heer Berends (burgemeester) over de plannen van mogelijke vestiging van een AZC (Asiel-

zoekers Centrum) in het Immendaal aan de Loenenseweg. Het Dagelijks Bestuur heeft in die 

gesprekken steeds aandacht gevraagd voor en gewezen op de reeds bereikte maximale span-

kracht (wat kan het dorp in alle redelijkheid aan opvang aan). Na afweging van alle factoren 

-zowel de financiële aspecten (het beschikbaar maken van het Immendaal als de maatschappe-

lijke aspecten- besloten af te zien van de locatie het Immendaal 

- medio 2016 werd, onder leiding van dokter Frank Vermeulen, het project “Hartveilig Lieren” 

gerealiseerd. De dorpsraad heeft een AED-buitenkast (locatie Huize Bloem, Tullekensmolenweg) 

gesponsord. Gewerkt wordt aan het project “Hartveilig Beekbergen” 

- cliënten van Pluryn hebben ook in 2016 ervoor gezorgd dat met betrekking tot het centrum van 

Beekbergen met recht kan worden gesproken van “opgeruimd staat netjes”. Evenals in 2015 

scoorde ook in 2016 het centrum van Beekbergen zeer hoog op de lijst van “netste winkelcentra” 

(plaats 4 op de 599 beoordeelde winkelcentra) 

- het bestuur van de dorpsraad was aanwezig bij de herdenking Woeste Hoeve (8 maart), de 

herdenking Bevrijding Lieren, Oosterhuizen en Beekbergen (17 april, in Lieren), herdenking 4 mei 

en bevrijdingsbijeenkomst 5 mei (Teixeira de Mattospark Beekbergen), straatvolleybaltoernooi, 

heropening Wereld Winkel en intocht Sinterklaas.  

- tot slot wijst de voorzitter op de inzet van John Tanasale (bureauwerkzaamheden en fotograaf) 

en Jaap Hertgers(boekhouding). Aanwezigen ondersteunen dit met applaus. 

 
2. Bespreken en vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 13 april  

2016 
- door mevr. Hulsegge wordt gemeld dat -in tegenstelling tot hetgeen op bladzijde 3 onder punt 9 

(rondvraag) moet worden vermeld dat door haar een opmerking was gemaakt over de gevaarlijke 

verkeerssituatie (vooral voor fietsers) op de Koningsweg. Toegezegd wordt dit in het verslag van 

deze Algemene Ledenvergadering te vermelden en in overleg met de dorpsagent zal worden 

bekeken of er maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid mogelijk zijn  

- na deze toezegging wordt het verslag vastgesteld 
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3. Bespreken en vaststellen van de verslagen van de portefeuillehouders en de verslagen van de 

werkgroepen Oud Beekbergen Lieren en N786 en de rapportage van de Stamtafel 
Door de portefeuillehouders wordt een korte toelichting gegeven op het door hen geschreven verslag 
van uitgevoerde activiteiten in 2016. 
 
Veiligheid (portefeuillehouder Joop van der Meer); genoemd worden: 

- overleg op 1 november 2016 met vertegenwoordigers van IrisZorg, Atlant Zorggroep, Pluryn en 

Horeb waar “Beekbergen en de zorginstellingen; de zorginstellingen en Beekbergen” het centrale 

thema was. Wat wordt er in het dorp aan overlast (hinder ervaren) en wat verwachten de 

inwoners van de zorginstellingen om dat te verminderen en omgekeerd wat verwachten de zorg-

instellingen van het dorp en haar bewoners. Een goede informatieve bijeenkomst 

- als onderdeel van de verkeersveiligheid rouleert in Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen een 

snelheidsdisplay 

- overleg met THOR (Toezicht Handhaving Openbare Ruimte) en met de dorpsagent heeft in 2016 

een aantal malen plaatsgevonden 

- het verslag geeft geen aanleiding tot het stellen van vragen 

Zorg en sport (portefeuillehouder Jamone Wagner) 
- gemeld wordt in het verslag dat er een aantal malen overleg is geweest in het kader van 

Omnisport Beekbergen en dat de aan dat overleg deelnemende sportverenigingen een stap 

dichter bij elkaar zijn gekomen en dat het gemeenschappelijke doel (een multifunctionele sport-

hal) een stap dichterbij is gekomen 

- ook dit jaar is er, in samenwerking met de Prinses Julianaschool Lieren, een aantal malen een 

bijeenkomst voor de senioren woonachtig in Lieren georganiseerd en gefaciliteerd  

- in het kader van Hartveilig Lieren werd bijgedragen aan de plaatsing van een buitenkast voor de 

AED aan de Tullekensmolenweg 

- het verslag geeft geen aanleiding tot het stellen van vragen 

Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren (portefeuillehouder Gerrit Stufken) 
- naar aanleiding van recente ontwikkelingen wordt door Gerrit Stufken, in aanvulling op hetgeen in 

het jaarverslag is opgenomen, meegedeeld dat het project wederom in een cruciale fase 

verkeert. Recent overleg met de bij het project betrokken partijenheeft niet geleid tot een oplos-

sing die de start van het project kan betekenen. De initiatiefnemers van dit project zijn nu inmid-

dels ruim 12 jaar bezig en worden steeds heen en weer geslingerd tussen hoop en wanhoop. Het 

is niet uit te leggen dat een project dat een project dat betaalbare woningen voor starters op de 

woningmarkt vastloopt op regels en aanvullende eisen. 

- Onno Muntinga, onder zijn periode als voorzitter van de dorpsraad werd het project opgestart, is 

eveneens van mening dat het niet uit te leggen is dat het project nog steeds niet is gestart. De 

dorpsraad heeft, zo stelt Onno Muntinga, in de afgelopen jaren de werkgroep met raad en daad 

ondersteund. Van het geven van adviezen om het project gaande te houden tot inspreken tijdens 

behandeling in de gemeenteraad. Hij stelt dat het voorleggen van deze zaak aan de nationale 

ombudsman hem niet onlogisch zou lijken. 

Bouwen, wonen en ruimtelijke ordening (portefeuillehouder Gert Wilbrink) 
- genoemd wordt de bouw van woningen in de Ruiterij  

- plan Beekbergsebroek; een zienswijze werd geruime tijd geleden bij de gemeente Apeldoorn 

ingediend 

- de dorpsraad Beekbergen-Lieren bezwaar maakt tegen het plaatsen van windmolens  

(met afmetingen tot ca. 150 m) 

- de dorpsraad de uitkomst van de raadswerkgroep, die onderzoek doet naar de mogelijkheid van 

windenergie in/rond Apeldoorn, afwacht en dan zal beslissen of -in nauw overleg met de dorps-

raad van Klarenbeek- verdere stappen moeten worden ondernomen 

- in de verslagperiode werd deelgenomen aan het overleg over bestemmingsplan en beeldkwali-

teitsplan voor het buitengebied Beekbergen en Loenen. Marijke van Mansfeld vraagt nadere 
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informatie over dit bestemmingsplan en de relatie die dit heeft/kan hebben op de ontwikkelingen 

in het gebied. Zodra dit plan in definitieve versie wordt ontvangen van de gemeente zal dat in de 

nieuwsbrief worden vermeld 

Grijs en groen (portefeuillehouder Pieter de Mos) 
- in de in het jaarverslag opgenomen rapportage wordt aandacht gegeven aan de aanpassing van 

het wegprofiel en de streetprint op de Engelanderholt en de plaatsing van de snelheidsdisplay 

- ook wordt aandacht gegeven aan de vaak gevaarlijke situatie die ontstaat wanneer automobi-

listen niet kunnen/willen wachten wanneer de bus bij de bushalte voor de kerk staat en men via 

fietspad en voetpad meent te moeten passeren. Is onderwerp van gesprek met de gemeente 

Bestemmingsplannen (portefeuillehouder Pieter de Mos) 
- in het jaarverslag is een overzicht opgenomen van de bestemmingsplannen die de dorpsraad in 

2016 van de gemeente heeft ontvangen 

- tevens is aangegeven wat de status van deze bestemmingsplannen is 

 
Landschapsontwikkeling en wandelpaden (portefeuillehouder Lucia Albers) 

- in dit deel van het jaarverslag wordt nadrukkelijk (en niet voor de eerste keer) aandacht gevraagd 

voor veilige wandelpaden langs bijvoorbeeld Engelanderweg, Engelanderholt en Oude 

Beekbergerweg 

- overleg heeft plaatsgevonden over de groenstructuurkaart van de gemeente Apeldoorn 

- overleg met de gemeente Apeldoorn en Landschapsbeheer Gelderland heeft plaatsgevonden 

over de plannen voor klompenpaden. Op 26 april 2017 is er weer een workshop gepland. 

Voor alle door de portefeuillehouders gegeven toelichtingen geldt dat het volledige jaarverslag is te 
raadplegen op de website van de dorpsraad. 
 
Vervolgens worden de rapportages besproken van: 

- werkgroep Oud Beekbergen-Lieren (rapporteur Joop van der Meer); overleg met foto archief van 

CODA, verzorgen van korte verhalen over “vroeger” in Dorpsvizier  

- N786 (rapporteur Onno Muntinga); provincie heeft nog steeds geen besluit genomen, er is een 

gemeenschappelijk voorstel van gemeenten, industrie, werkgevers organisatie, dorpsraden en 

milieubeweging 

- de Stamtafel (rapporteurs Ton en Dinie Tijhof) dat een overzicht geeft van de activiteiten die in 

2016 werden ondernomen. Wekelijks op donderdagmiddag bezoeken ca. 40 senioren deze 

bijeenkomst en maken op dinsdagochtend een vaste groep mannen gebruik van het biljart 

- ook deze rapportages worden door de aanwezigen zonder het aanbrengen van correcties 

geaccepteerd. 

- Marijke van Mansfeld attendeert op het boek dat recent is uitgegeven en het “verborgen verleden 

van Engelanderholt” beschrijft. 

Deze verslagen zijn te raadplegen op de website van de dorpsraad. 
 
4. Bespreken en vaststellen financiëlerapportage over 2016 

- jaarrekening 2016; de leden gaan akkoord met de jaarrekening en deze wordt ongewijzigd 

vastgesteld 

- balans per 31 december 2016; de leden gaan akkoord met de in het jaarverslag opgenomen 

balans  

- rapport commissie kascontrole; leden stemmen in met het in het verslag opgenomen rapport van 

de commissie kascontrole 

5. Voorstel het bestuur decharge te verlenen voor het verenigingsjaar 2016 
- leden verlenen, ondersteunt met hun applaus, het bestuur decharge voor het gevoerde beleid in 

2016 
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- de voorzitter dankt nogmaals Jaap Hertgers voor het nauwgezet verwerken van de financiële 

administratie  

6. Vaststellen begroting 2017 
- leden stemmen in met de door het bestuur opgestelde begroting voor het verenigingsjaar 2017 

7. Benoeming reserve lid commissie kascontrole 
- leden stemmen in met het voorstel van het bestuur om Jan Schut te benoemen tot reserve lid 

van de commissie kascontrole. De commissie bestaat nu uit Wijnand Elfers (is aftredend op de 

jaarvergadering april 2018), Teun Jochems (is aftredend op de jaarvergadering van 2019) en  

Jan Schut (reserve lid) 

8. Herbenoeming bestuursleden 
- de leden stemmen in met het voorstel van het bestuur om Joop van der Meer en Pieter de Mos, 

respectievelijk voorzitter en secretaris te herbenoemen voor een nieuwe periode van 3 jaar.  

Er waren geen tegenkandidaten. 

9. Rondvraag 
- Nico Willemsen deelt mee dat hij zijn contributie vrijwillig wil verdubbelen ten gunste van het 

onderhoud van de boombakken (ook in de winterperiode) 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter dit deel van de vergadering. 
 
Na de pauze was het Jeroen Jochems die op een vlotte en inspirerende wijze vertelde en 
demonstreerde wat het CHAPP (Culture Heritage app) programma aan informatie kan geven over 
cultureel erfgoed. Er is een link naar CHAPP in de Appstore en een link naar CHAPP in de Google 
Playstore. Beide links zijn in de Nieuwsbrief en in dit verslag vermeld. 
 
De link naar CHAPP in de Appstore is: 
https://itunes.apple.com/us/app/chapp-share-your-chappters/id1124364635?mt=8 
 
De link naar CHAPP in de Google Playstore is: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.ravelin.chapp 
 


