Nieuwsbrief 11 september 2017
Van de bestuurstafel
WINDMOLENS IN Apeldoorn
Een onderwerp dat al geruime tijd in het centrum van de belangstelling staat.
In de meeste gevallen wordt de discussie toegespitst naar windmolens in het
gebied Beekbergsebroek. De vraag is of dat terecht is en recht doet aan de
plannen (ambitie) die de gemeente Apeldoorn heeft. Een feitenonderzoek, dat
in opdracht van de Raadscommissie is uitgevoerd door onder andere bureau
Wing, is de basis voor het politieke dialoog over de mogelijkheden, de belemmeringen, de wensen en de verwachtingen van de toepassing van windenergie in Apeldoorn. Tijdens de presentatie van het rapport feitenonderzoek
windenergie in Apeldoorn (voor de vakantieperiode) was de dorpsraad vertegenwoordigd en is
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken. Door Gert Wilbrink werd gevraagd
waarom bij het feitenonderzoek niet heel nadrukkelijk de door de gemeente opgestelde
gebiedsvisie werd betrokken. Daar kwam toen geen bevredigend antwoord op.
Op dinsdagavond 5 september 2017 zijn Gert Wilbrink en Pieter de Mos aanwezig geweest bij
de zeer matig bezochte bijeenkomst over het onderwerp windenergie Beekbergsebroek. Was
georganiseerd door de wijkraad Zuid-Oost.
Deze wijkraad heeft gedurende twee uur (hoofdzakelijk monoloog) haar bezwaren, vragen en
teleurstellingen verteld die zij heeft over het plan Beekbergsebroek en het rapport feitenonderzoek.
De Dorpsraad Beekbergen-Lieren handhaaft haar eerder opgestelde zienswijzen. Dat is dan de
zienswijze van 2 oktober 2014, de zienswijze van 28 december 2016 en de brief van 28 juni
2017. Deze drie documenten die (uiteraard) eenduidig van inhoud zijn, zijn te lezen op de website van de dorpsraad. Ook na het aanhoren van het verhaal van Wijkraad Zuid-Oost ziet de
dorpsraad geen reden een ander standpunt in te nemen en zullen het document van de Wijkraad Zuid-Oost daarom ook niet ondertekenen.
Hoe ziet het stappenplan van de gemeente er uit:
- 20 juni – 20 september schriftelijke reacties op rapport: windenergie@apeldoorn
- 21 september hoorzitting
- 4 oktober inspraaknota en concept-raadsopdracht naar college
- 26 oktober politieke behandeling rapport
- 9 november besluit over kaderstelling
- november 2017 – voorjaar 2018 uitwerking door college

Vliegroutes Lelystad Airport
Een onderwerp dat, evenals windenergie, in het centrum van
de belangstelling staat. In de Nieuwsbrief van 4 september
2017 is daar ruim aandacht aan besteed. Werd de brief die
namens de gezamenlijke dorpen naar de leden van de Vaste
Kamercommissie Infrastructuur en Milieu is gezonden integraal
opgenomen en werd toegezegd om zodra de brief aan
Provinciale Staten gereed was deze ook in een Nieuwsbrief op
te nemen.
Onderstaand treft u deze brief aan.
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Door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is een bericht opgesteld waarin de in de regio te
houden informatiebijeenkomsten is opgenomen.
Voor Apeldoorn is dat 26 september 2017. Aanmelden is verplicht (niet aangemeld betekent
geen toegang) en dat kan via http://informatiebijeenkomstlelystadairport.nl.

Openbaar toilet
Voor de vakantieperiode is er overleg geweest over de mogelijkheid om in het centrum van
Beekbergen een openbaar toilet te plaatsen. Basis voor het overleg was de door de dorpsraad
georganiseerde bijeenkomst met vertegenwoordigers van de zorginstellingen. Tijdens die
bespreking kwam het ontbreken van een openbaar toilet ter sprake wat zowel tot gevolg heeft
dat er regelmatig overlast ontstaat
als gevolg van “wildplassen” en toeristen te
vergeefs naar een openbaar toilet
op zoek zijn. Aanbod van de aanwezige
vertegenwoordigers van de
zorginstellingen was “wij willen wel nagaan
op welke wijze wij zouden kunnen
bijdragen aan aanschaf en onderhoud van
een openbaar toilet”. Een vervolg
gesprek met de uitgenodigde “partners”
(winkeliers en zorginstellingen)
werd slecht bezocht. Reden voor de
gemeente om nu een schriftelijk voorstel aan de “partners” te doen. Dat voorstel betreft zowel
een aantal mogelijke uitvoeringsvormen van een openbaar toilet en ook de vraag “wat kunt u
bijdragen”.
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Voetbalkooi
Op dinsdag 5 september 2017 hebben Gert Wilbrink en Pieter de Mos, op voorstel
van de stadsdeelbeheerder buitengebied en dorpen van de gemeente Apeldoorn een
gesprek gehad met de heer Löverink van Accres. Onderwerp van het gesprek was
“het onderzoeken van de mogelijkheden
mogelijkheden van het plaatsen van een voetbalkooi in het
plantsoen aan de Wolterbeeklaan. Een aantal maanden geleden had daarover een gesprek met
de gemeente Apeldoorn plaatsgevonden en was de jeugd die het initiatief had genomen daarbij
aanwezig om het plan toe te
e lichten. Tijdens het gesprek op 5 september j.l.
j werd hoofdzakelijk
gekeken naar de mogelijke sponsoren. De dorpsraad zal dit nader uitwerken.

In en om de dorpen
Lintje voor Marinus Zegers
Op zaterdag 9 september 2017 werd, tijdens een bijeenkomst in de Ruitersmolen,
Ruitersmolen, door wetwet
houder Stukker meegedeeld dat het de Koning had behaagd de heer Marinus Zegers te bebe
noemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De bij deze benoeming behorende versierselen
versierse
werden de heer Zegers opgespeld. Dochter Gabrielle van Goor hield ook nog een toespraak.
toe

In de motivering voor toekenning van deze onderscheiding staat onder andere:
- de heer Zegers heeft zich gedurende tientallen jaren als voorzitter van de Stichting
Vrienden van de Ruitersmolen ingezet voor de restauratie van de Ruitersmolen
- de heer Zegers heeft met niet aflatende energie geijverd voor de authentieke inrichting van
de Ruitersmolen
- de heer Zegers heeft adviezen gegeven bij de restauratie van de Hamermolen en de
Tullekensmolen
- de heer Zegers houdt het vak “papierscheppen” in stand
- de heer Zegers is in het verleden lid
lid geweest van een buurtcommissie van de dorpsraad
Daaraan kan nog worden toegevoegd dat de heer Zegers thans deelneemt
deelneemt aan de werkgroep
van de Dorpsraad
orpsraad Beekbergen-Lieren
Beekbergen
“klompenpad Beekbergen”.
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Marinus van harte gefeliciteerd!

Het AED-net begint zich te sluiten
Een aantal maanden geleden hebben wij u geïnformeerd dat op de buitenmuur
van De Boerderij (aan de Tullekensmolenweg) een AED was gemonteerd.
Afgelopen week kregen wij bericht dat Anita Meekel (bij velen van u bekend als
instructeur bij EHBO en AED cursussen) een AED is geplaatst. Op dit moment
zijn er dus drie geregistreerde 24 uur per dag bereikbare AED’s in Beekbergen.
Beekbergen
Dat is bij de brandweerkazerne, bij de Boerderij en nu dus ook aan de
Arnhemseweg (hoek Engeland).
Op dit moment zijn er voorr een goede dekking van Beekbergen nog te weinig AED’s 24 die uur
per dag bereikbaarr zijn. Door Anita Meekel is bij de melding dat de AED is geplaatst ook een
korte motivering gegeven van waarom voor buiten plaatsing is gekozen.
et voor de grootste overlevingskans
“Bij een hartstilstand moet
binnen 6 minuten een AED worden ingezet. De ambulance
doet er vaak langer over om ter plaatse te komen. Het kan
levens redden als er een AED die in de buurt waar de oproep
wordt gedaan een AED buiten hangt. Bij bedrijven,
bedrijven bedrijven
en particulieren hangen AED’s vaak binnen. Om meer AED’s
in buiten opstelling te krijgen heeft de Hartstichting een actie
gestart en heeft uitgelegd wat het belang van buitenopstelling
is. In dat kader heeft Anita Meekel besloten de AED buiten te
hangen.”
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Het Beekbergens Toneel
Op vrijdag 20 en zaterdag 21 oktober 2017
kan u genieten van een sprankelende
toneelvoorstelling die wordt verzorgd door
Het Beekbergens Toneel. Zij spelen voor u in
drie bedrijven- het blijspel “Vreemde vogels”
van Jannes Bennen.
Kaartverkoop vanaf 6 oktober 2017 bij:
- DIO drogisterij Beekbergen
- “De echte Bakker” Gerrits in Lieren
- ’s avonds aan de zaal
Van harte aanbevolen!

Darpsfeest weer een groot succes!
De regen was op vrijdag 8 september 2017 geen echte spelbreker van het Darpsfeest. De vele
toeschouwers werden getrakteerd op een gevarieerd muziekprogramma. Het publiek zat lekker
hoog en droog onder de grote muziektent onder het wakend toezicht van beveiligers.

Zaterdagavond was het aanzienlijk beter weer en ook ’s middags met de zeskamp was het
redelijk te doen. Het avondprogramma was in een woord “spetterend”. De organisatoren John,
Björn en Anton bedankt voor het organiseren van dit mooie Darpsfeest.
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Open Monumentendag bij Het Spelderholt
Tijdens de Open Monumentendag werd er
bij Kasteel Spelderholt rondleidingen
gegeven. Hier gaf Operette- en musicalvereniging Muziektheater Apeldoorn een
muzikaal intermezzo.
Dit jaar presenteren zij op 15, 16 en
17 december de kerstmusical ‘A Christmas
Carol’in theater Orpheus.
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Herfstfair
Vrijdag 8 september en zaterdag 9 september 2017 werd op het terrein van Het Hoogeland
weer een Herfstfair gehouden. Er was een grote verscheidenheid aan producten en het was
gezellig ingericht. Het Hoogeland en de standhouders hadden hun best gedaan om het voor de
bezoekers aantrekkelijk te maken. Daarom was het zo teleurstellend dat het vrijdag vrijwel de
gehele dag regende. Gelukkig was het zaterdag een stuk beter weer en was er naast een kleine
regenbui af en toe de zon en dan is het ineens veel aangenamer om langs de kramen te lopen.
Onderstaande foto’s geven een goed beeld van de fair.

Gemeentenieuws

Definitief ontwerp renovatie stadhuis gereed
De dorpsraad ontving op 7 september 2017 van de gemeente Apeldoorn een persbericht
waarin werd meegedeeld dat er nu een definitief ontwerp voor de renovatie van het stadhuis is
ingediend ter behandeling in de raad. Het zal u niet ontgaan zijn dat er nogal wat commotie is
ontstaan over de luifel die de architecten in het renovatieplan hebben opgenomen. Het college
van B&W heeft besloten de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) om advies te vragen en het
college heeft besloten het advies van CRK “leidend te verklaren”. Op 21 september 2017 wordt
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het ontwerp van de entree (inclusief) luifel aan de CRK gepresenteerd. Tijdens deze openbare
vergadering zal een eerste gedachtewisseling over het ontwerp met de voltallige commissie
plaatsvinden.
Zo het er nu naar uitziet kan na de zomerperiode van 2018 met de renovatie worden begonnen.

Verleende omgevingsvergunning
Locatie
Dorpstraat 12

Omschrijving
Gebruiken van bedrijfswoning als burgerwoning

Datum
20170904

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 en Raadsvergadering donderdag 14 september 2017
Tijd
19.00–19.45 uur
19.00–19.45 uur
19.00–19.45 uur
20.00 uur

Omschrijving
Het Rode Hert
Risico analyse AZC
De Moriaen
Herontwikkeling Zwitsalterrein
De Rode Leeuw
RTV Apeldoorn
Raadzaal
1
Vaststelling raadsagenda
2
Afscheid raadslid (M. Kuiper) en benoeming nieuw raadslid (CDA)
3
Installatie P. Messerschmidt als tijdelijke vervanger van A. Lemmen
4
Vragenuurtje
5
Actualiteitsvragen
6 a Vaststelling bestemmingsplan Ecofactorij (herziening 1)
6 b Vaststelling bestemmingsplan Haven Centrum Zuidoost
6 c Vaststelling bestemmingsplan Molenstraat Centrum
6 d Ontw. verklaring geen bezwaar oprichten natuurbrug Asselsche Heide
6 e Wijziging gemeenschappelijke regeling Felua-groep
6 f Eindverantwoording ISV3 onderdeel kanaalzone
6 g Benoeming lid RvT Stichting Leerplein 055
7
Benoeming twee fractievertegenwoordigers (Van Bruggen en Berends)
8
Vaststelling bestemmingsplan Laan van Erica 50
9
Vaststelling bestemmingsplan Hogekampweg 63
10
Definitieve kaderwijziging Villahoeve Groot Zonnehoeve
11
Vergroenen bouwleges voor zonneparken
12
Inkoopnota 2019 maatwerk Wmo
13
Sluiting en drankje in de Burgerzaal
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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
RepairCafé
Kapot, maar nog te goed om weg te gooien!?
Het gebeurt ons allemaal wel eens. Een huishoudelijk apparaat dat er na vele jaren trouwe
dienst 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
(tijdens de Stamtafel) met het bewuste apparaat naar de Hoge Weye komt en de heren Ben
Linssen en Harrie Kleinleugenmors hun vakkennis op het apparaat mogen loslaten. En dan
vaak kunnen zorgen dat het apparaat weer gaat functioneren zoals verwacht mag worden.
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 zijn gratis)
Dus: laatste donderdagmiddag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur Hoge Weye.
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.
Er is niets op tegen wanneer u als senior deelneemt aan meerdere bijeenkomsten.

Spreekuur dorpsagent (de heer T. Simmelink)
Op donderdagavond 21 september en donderdagavond 28 september is er in de politiepost
Van Schaffelaarweg (naast de brandweerkazerne) geen spreekuur.
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Bijeenkomsten en hulp in Ontmoetingsplek De Vier Dorpen Loenenseweg 39
Op de website van De Vier Dorpen een compleet weekprogramma van activiteiten die worden
georganiseerd.
Een drietal ondersteunende diensten wordt onderstaand nader toegelicht.

Formulierenspreekuur
Er zijn veel soorten formulieren en regelingen. Ook gaan steeds meer zaken digitaal.
Kunt u hier hulp of ondersteuning bij gebruiken of heeft u een specifieke vraag, dan kunt u
terecht bij het formulierenspreekuur op vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur.
U kunt ondersteuning krijgen bij aanvragen/wijzigingen op het gebied van o.a.:
- Aanvragen en activeren van een DigiD
- Uitkeringen (zoals AOW, WW, Bijstand, WIA, Wajong)
- Toeslagen (zoals huur, zorg en kindgebonden budget)
- Toeslagen en overige formulieren of aanvragen van het UWV
- Regelingen voor mensen met een laag inkomen
- Het schrijven van bezwaarschriften
- Het opstellen van betalingsregelingen
- Het wijzigen en/of opzeggen van abonnementen en diensten.
Praktische informatie:
Het formulierenspreekuur vindt plaats op de vier dorpen, locatie Bijenkorf.
Adres: Loenenseweg 39, 7361 GB Beekbergen

“Kaart klaar terwijl u wacht”
Iedere maandagmiddag van 14.15 tot 16.00 uur is Ria van Eck in de ontmoetingsplek in De Vier
Dorpen (Loenenseweg 39, Beekbergen) aanwezig om een wenskaart op bestelling te maken.
Ria heeft vele jaren als hobby wenskaarten maken en maakt daarbij gebruik van verschillende
technieken. Ook heeft ze vele exemplaren -als voorbeeld- klaar zodat u/je kan kiezen hoe de
wenskaart eruit moet zien. Vindt u/je het lastig de kaart te schrijven? Ook daarbij is hulp van de
aanwezige medewerkers/vrijwilligers mogelijk. Schroom niet en kom gerust binnen lopen om te
kijken of te kopen. U/je bent natuurlijk ook welkom wanneer u/je wilt leren kaarten te maken of
Ria van Eck behulpzaam te zijn en de collectie uit te breiden.
U bent van harte welkom!
Help, mijn computer doet niet wat ik wil!
U kunt in de Ontmoeting in De Vier Dorpen, Loenenseweg 39, Beekbergen, ook terecht voor
hulp of uitleg op het gebied van computers en het gebruik van I-Pad of mobiele telefoon. Er is
een enthousiaste vrijwilliger in de Ontmoeting aanwezig die het heel fijn vindt u/jou te helpen de
computer problemen op te lossen of aan te geven wat er nodig is om die problemen op te
lossen. Ook uitleg over gebruiksmogelijkheden is mogelijk. Heeft u/heb jij je vragen kom dan
gerust eens langs. Neem de computer of I-Pad mee. Wees welkom en stel de vragen.
En bedenk: domme vragen zijn er niet!
Computer hulp op:
- maandag 10.30 – 13.30 uur
- dinsdag
10.30 – 13.30 uur
- woensdag 10.30 – 13.30 uur
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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