Nieuwsbrief 18 september 2017
Van de bestuurstafel
Apeldoorn dementievriendelijke gemeente
Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij op 14 september 2017 een bericht waarin aandacht
werd besteed aan het gegeven dat op maandag 18 september 2017 de voorzitter van Netwerk
Dementie (de heer Lijten) en de gemeente Apeldoorn (wethouder Blokhuis) de intentieverklaring
dementievriendelijke gemeente zullen ondertekenen.
Wethouder Blokhuis “Dementie treft steeds meer mensen en wij willen deze mensen, hun
partners en familie en vrienden goed ondersteunen zodat zij op een prettige manier zo lang
mogelijk thuis kunnen blijven wonen en kunnen meedoen. Het geheugensteunpunt vervult
hierin een centrale rol”.
Het geheugensteunpunt is het centrale kenniscentrum voor mensen met dementie, hun mantelzorgers, professionals en een ieder die over dit onderwerp informatie of advies nodig heeft. Het
afgelopen jaar bezochten ruim 2000 mensen de dagactiviteiten, gespreksgroepen voor mantelzorgers en familieleden en de voorlichtingsbijeenkomsten in Apeldoorn.
Bij het steunpunt werkt een coördinator met steun van enkele door Altzheimer Nederland
getrainde vrijwilligers.
Meer informatie vindt u op de website: www.hetgeheugensteunpunt.nl.

Vliegroutes en Windmolens
In voorgaande Nieuwsbrieven hebben wij u geïnformeerd over de acties die zijn
ondernomen door de gezamenlijke dorpen met betrekking tot de door de
Rijksoverheid voorgenomen vliegroutes van vliegveld Lelystad Airport. Recent
stond er een artikel in de Stentor op grond waarvan moet worden geconstateerd
dat er nu een voorstel ligt dat voor Beekbergen zou betekenen dat er vliegtuigen
op een hoogte van 2700 meter in plaats van 1800 meter overvliegen. Dat zou een aanzienlijke
vermindering van geluid betekenen. Het bestuur van de dorpsraad heeft, zoals eerder werd
meegedeeld, petitie van de gezamenlijke dorpen aan de Rijksoverheid ondertekend en dat geldt
ook voor de brief aan Provinciale Staten. In beide documenten wordt gepleit voor een andere
vliegroute (de Veluwe zoveel mogelijk ontzien) en naar een grotere hoogte te gaan.
Het bestuur van de dorpsraad heeft - was daarop geattendeerd door een lezer van de Nieuwsbrief - contact opgenomen met een gepensioneerde verkeersvlieger om vanuit die deskundigheid te worden geïnformeerd over vlieghoogten en geluidsaspecten.
De luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft staatssecretaris Dijksma geïnformeerd over de
nieuwe planning voor luchtverkeersleiding op Lelystad Airport. De nieuwe planning voor de
implementatiedatum is 1 april 2019. Het Britse bureau Helios heeft de nieuwe planning getoetst
en onderschrijft dat deze planning haalbaar en robuust is. Het project heeft hoge prioriteit
binnen LVNL en er wordt nauw samengewerkt met alle betrokken partijen om het project op de
geplande datum op te leveren.
Met betrekking tot het voornemen van de gemeente Apeldoorn om in het kader van
energieneutraliteit binnen de gemeente Apeldoorn windmolens op te richten,
mogelijk in het gebied Beekbergsebroek, heeft het bestuur van de dorpsraad
kennis genomen van de door andere dorps- en wijkraden opgestelde bezwaarstukken. Dit heeft geen aanleiding gegeven van standpunt te veranderen.
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Vanaf het allereerste begin heeft het bestuur van de dorpsraad aangegeven dat het plaatsen
van windmolens in het gebied Beekbergsebroek niet wordt ondersteund.
Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij een nieuwe tijdplanning voor
- 21 september 2017 de gemeenteraad houdt een hoorzitting over windenergie in Apeldoorn
- 28 september 2017 oriënterende politieke bespreking over het feitenonderzoek windenergie
in Apeldoorn
- 13 oktober 2017 publicatie concept raadsopdracht (dit wordt aangeboden aan college van
B&W)
- 2 november 2017 politieke behandeling van het rapport en de inspraak op het rapport
tijdens PMA
- 23 november 2017 vaststellen raadsopdracht windenergie (door gemeenteraad)
- november 2017 – voorjaar 2018 B&W werkt raadsopdracht uit.

In en om de dorpen
Freule Hartsenplantsoen
Als gevolg van de hevige regenbuien in de afgelopen weken is in het Freule Hartsenplantsoen
goed te zien dat het “regenwatersysteem” goed functioneert. Regenwater gaat niet het vuilwaterriool in maar wordt opgevangen en komt via de opvang uiteindelijk in de grond terecht

12 september 2017

13 september 2017

Herstelwerkzaamheden bestrating

Wij hebben er als dorpsraad ook al een aantal keren bij de gemeente/provincie aandacht voor
gevraagd. De trottoirbanden bij de “rugbybal” aan de Arnhemseweg worden met enige regelmaat door vrachtauto’s los gereden. De bochten in de weg vereisen voor bussen en grote
vrachtwagens de nodige stuurmanskunst. Nu is men met een kleine aanpassing van het wegprofiel gestart.
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Voortgang nieuwbouw De Ruiterij

Burendag 2017 – “Atalanta ruimt op” zaterdag 23 sptember 2017
Op zaterdag 23 september 2017 is er in het kader van de jaarlijkse “Burendag” het evenement
“Atalanta ruimt op”. De bewoners bieden op Burendag tussen 10.00 en 15.00 uur hun tweedehands spullen te koop aan.
Zolder-/schuur/oprit/carport-verkoop, 23 september vanaf 10.00 tot 15.00 uur
e
Bewoners van het westelijk deel van de Atalanta in Beekbergen (geel gearceerd) bieden op burendag hun 2 hands
spul te koop aan onder het mom van “Atalanta Ruimt Op”. Mogelijk dat het oostelijk deel ook aansluit (paars
gearceerd). Intentie is dat iedereen de hoekhuizen hun verkoopwaar op de oprit stallen, de tussenwoningen, waar
mogelijk in hun voortuin, anders op de groenstrook in het midden van het hofje. De straat wordt vrijgehouden van
verkoopwaar. De Atalanta is een hofje, geen doorgaande weg. Doorgaand verkeer kan rijden over de Keizersmantel,
Wolterbeeklaan en Tullekensmolenweg. Intentie is het hofje met verplaatsbare dranghekken op de drie invalswegen
vanaf 8.00 tot 16.00 uur autoluw te maken (rode lijnen) uit oogpunt van veiligheid. Deze invalswegen zijn tevens
toegangsweg voor hulpdiensten danwel vluchtroute bij calamiteit. Extra looproute is via een steeg aan de westzijde
(blauwe lijn). Bezoekers (hopelijk ca. 50 gelijktijdig) kunnen parkeren op parkeerplaats Boerderij (reeds overlegd,
oranje ster) en aan één zijde van de Tullekensmolenweg (oranje lijn). Met borden wordt hiernaar verwezen.

Gemeentenieuws

Bestemmingsplan De Hoeven naast 5 Beekbergen nog niet in werking
De gemeenteraad heeft op 15 juni 2017 het bestemmingsplan De Hoeven naast 5 Beekbergen
met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1265-vas1 vastgesteld. Dit bestemmingsplan is nog niet
in werking getreden. De beroepstermijn is inmiddels afgelopen. Er is beroep ingesteld bij de
Raad van State en er is een voorlopige voorziening gevraagd. Een voorlopige voorziening is er
op gericht om de gevolgen van een besluit op te schorten.
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Voor het bestemmingsplan De Hoeven naast 5 Beekbergen betekent dit dat het niet in werking
treedt, totdat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak heeft
gedaan over het verzoek om een voorlopige voorziening. Het gevolg hiervan is dat burgemeester en wethouders nog geen omgevingsvergunningen kunnen verlenen op basis van het
nieuwe bestemmingsplan als de gevraagde ontwikkeling niet past in het oude bestemmingsplan. Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen via de website www.apeldoorn.nl/inzage,
onder het kopje Ter inzage, Bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan ligt ook ter inzage in
het stadhuis. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over het
bestemmingsplan. Het digitale bestemmingsplan kunt u ook bekijken op de internetzuil in het
stadhuis. De openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op
www.apeldoorn.nl/stadhuis. (publicatiedatum 13 september 2017).

Voortgang nieuwe bestemmingsplan Buitengebied Beekbergen en Loenen
Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij een mededeling met bovengenoemde titel. Allereerst
wordt in de notitie uiteengezet waarom of er al maanden geen voortgang is geweest. Reden is
vertrek van de aan het project werkende ambtenaren.
Voorts wordt aangegeven dat de provincie Gelderland het zogenaamde Plussenbeleid in de
provinciale omgevingsverordening heeft opgenomen. Het plussenbeleid geeft belangrijke
randvoorwaarden voor het opnemen van uitbreidingsmogelijkheden voor niet-grondgebonden
veehouderijen in bestemmingsplannen. Uitbreiding kan alleen als er ook aanvullende investeringen en maatregelen voor dierwelzijn, milieu en/of ruimtelijke kwaliteit worden opgenomen.
En daarbij is een goede dialoog met de omgeving over de uitbreiding van groot belang.
De wijze waarop dit vertaald moet worden naar het bestemmingsplan is nog volop in discussie.
Naar verwachting is er zeker nog een of twee maanden nodig om tot een voldoende voldragen
concept ontwerpbestemmingsplan te komen; aldus de gemeente. Daarna is nog afstemming
nodig binnen de afdelingen in het gemeentehuis. Tevens moet er nog overleg plaatsvinden met
instanties, zoals de provincie en het waterschap. De uitkomsten hiervan kunnen ook nog
invloed hebben op de afronding van het ontwerpbestemmingsplan. Het streven is er op gericht
om in november of december een bijeenkomst van de klankbordgroep te beleggen. Die bijeenkomst staat dan in het teken van het doornemen van het concept van het ontwerpbestemmingsplan en het bijbehorende planMER.

Adressen sociaal-maatschappelijk werk en
bijeenkomsten voor senioren
Sociaal maatschappelijk werker
Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van Stimenz is iedere donderdagmiddag (niet op
21 en 28 september en niet op 5 oktober 2017) 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.
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Seniorenbijeenkomsten
Dorpshuis De Hoge Weye (Dorpstraat 34)
- dinsdagochtend, 10.00 tot 12.00 uur, biljarten(niet
biljarten
in juli en augustus)
- 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)
(niet in juli en augustus)
- 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
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)
(055 5062608) en er wordt geprobeerd vervoer te regelen.
Er is niets op tegen wanneer u als senior deelneemt aan meerdere bijeenkomsten.
bijeenkomsten

Spreekuur dorpsagent (de heer T. Simmelink)
Donderdagavond (niet
niet op 21 en 28 september 2017) van 19.00 tot 20.00 uur in de politiepolitie
post Van Schaffelaarweg (naast de brandweerkazerne).

Van de politie ontvingen
gen wij onderstaande informatie over camerabewaking
Wat is ‘Camera in Beeld’?
Camera in Beeld is een landelijk politiesysteem, waarin (particuliere en overheids-)
overheids
beveiligingscamera’s met zicht op de openbare ruimte in kaart worden gebracht. Zo
hebben we een overzicht
overzicht van welke camera’s waar hangen en waar zij opnames van
maken. Wanneer er bijvoorbeeld een woninginbraak is geweest, kan je heel snel op deze kaart zien of er camera’s
aanwezig zijn, die mogelijk beelden van het incident hebben opgenomen. Als dat zo is, kunnen
kunnen we contact opnemen
met de eigenaar van de betreffende camera. Omdat Camera in Beeld momenteel
momenteel in de ontwikkelfase zit kan het per
eenheid nog verschillen hoe goed het systeem gevuld is. Het streven is om de komende jaren een landelijke dekking
te krijgen.
Welke gegevens kan je zien in Camera in Beeld?
- Naam en contactgegevens van de eigenaar
eige
van de camera’s
- Hoeveel
veel camera’s er hangen en waar
- Wat hett zichtveld is van de camera’s
Kunnen wij live meekijken met een camerasysteem?
Nee, als iemand zich aanmeldt weten wij alleen waar de camera hangt en welk deel van de openbare ruimte wordt
opgenomen. Wij nemen alleen contact op met burgers/ondernemingen wanneer er een incident heeft plaatsplaats
gevonden en de beelden mogelijk kunnen helpen/noodzakelijk
helpen/noodz
zijn bij het onderzoek.
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Mogen burgers rond hun eigen onderneming/woning een camera plaatsen die opnames maakt?
Het is toegestaan een camera voor de beveiliging van je eigendom in te zetten. Voor bedrijven en woonhuizen geldt
dat er een duidelijk zichtbare aankondiging moet zijn dat er camerabeveiliging aanwezig is. Bijvoorbeeld door een
sticker of bordje bij de toegangsdeur.
Mag een burger opnamen maken van de openbare weg?
Een camera van een burger/onderneming mag alleen opnamen maken van persoonlijke eigendommen en in
principe niet van de openbare weg. Men mag namelijk alleen opnamen maken met het doel persoonlijke eigendommen te beschermen en niet om de privacy van mensen, dieren of goederen te schenden. Maar als er bijvoorbeeld een carport in beeld is en daarbij is een deel van de stoep ook te zien, is dit wel toegestaan. Enige overlap is
namelijk vaak onvermijdelijk. Wel is het dan verplicht duidelijk zichtbaar te vermelden dat er camerabeveiliging
aanwezig is.
Richt Camera in Beeld zich ook op camera’s die binnen zijn opgesteld?
Nee, Camera in Beeld richt zich hoofdzakelijk op camera’s buiten. Wel vragen we ondernemers om door te geven óf
zij binnen camera's hebben en hoeveel. Als er bijvoorbeeld een zakkenroller ook binnen het bedrijf is geweest,
zouden de beelden van de camera's binnen kunnen helpen bij de herkenning van de verdachte.
Hoe kan een burger meedoen met Camera in Beeld?
Hiervoor kan men het aanmeldformulier invullen via www.politie.nl/cib. Wijzigingen kan men ook via dit formulier
doorgeven.
Hoe ontvangen wij de beelden?
Het proces rond het ophalen van beelden verandert niet en gaat dus zoals je gewend bent. Burgers kunnen de
beelden ook uit eigen beweging ter beschikking stellen bij een aangifte of melding. Bij een online aangifte/melding is
dit ook mogelijk.
Willen we het ook weten als een burger alleen camera’s heeft die niet opnemen (dummy’s)?
Ja, ook deze cameragegevens willen we weten en registreren. Bij een incident weten we dan dat er geen beelden
beschikbaar zijn. Dit bespaart kostbare tijd.
Als iemand meedoet met Camera in Beeld, hoe worden de gegevens dan opgeslagen?
De camera- en contactgegevens worden ingevoerd in ons cameraregistratiesysteem: Camera in Beeld.
In dit systeem kunnen we in één oogopslag zien of en op welke locaties zich camera’s bevinden.
Wie is het eerste aanspreekpunt voor de burger over Camera in Beeld?
De wijkagent is het eerste aanspreekpunt.
Wat kost het om mee te doen aan dit project?
Het aanmelden van burgers voor Camera in Beeld gebeurt geheel op vrijwillige basis en kost de burger/ondernemer
geen geld.
Meer weten?
Voor meer informatie kan je terecht op deze speciaal ingerichte intranetpagina. Stel gerust ook je vragen aan de
contactpersonen die je hier vindt.

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.
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Praktische informatie:
Het formulierenspreekuur vindt plaats op de vier dorpen, locatie Bijenkorf.
Adres: Loenenseweg 39, 7361 GB Beekbergen.
Beekbergen

“Kaart klaar terwijl u wacht”
wach
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!

Burendag: “Ontmoet elkaar

bij de Vier Dorpen”

In het kader van Burendag en om de sociale cohesie in het dorp
dorp te vergroten heeft
Ontmoetingsplek
plek “De Ontmoeting/De Vier Dorpen”, Loenenseweg 39, te Beekbergen op vrijdag
22 september tussen 13.30-16.30uur
13.30 16.30uur een activiteit georganiseerd. In het
naast gelegen Texeira de Mattospark
Mattospark zal een perk met bijenplanten
aangelegd worden. Deze planten zullen deze middag geplant worden. Ook
wordt er in samenwerking met de gemeente Apeldoorn afdeling Beheer en
Onderhoud een bloemenbollen-“bijenlint”
bloemen
“bijenlint” gemaakt op het grasveld aan de
Hoeven aan
an de achterzijde van De Vier Dorpen. Hier wordt door de
Gemeente Apeldoorn machinaal een lint aan bloembollen gepoot die vanaf
het voorjaar van 2018 van februari tot mei zich tonen in verschillende soorten. Dit poten kan nog
niet op deze middag plaats vinden
vinden (te vroeg in de tijd). Er is een kraam van een plaatselijke
imker die u alles kan vertellen over hoe belangrijk de bloemen voor de bijen maar ook voor ons
zijn. We maken een insectenhotel en wethouder Kruithof zal hierbij ook behulpzaam zijn. Er is
een kraam van het Hoogeland en natuurlijk is er koffie met wat lekkers. Want dat mag natuurlijk
niet ontbreken op Burendag! Burendag 2017 wordt mede mogelijk gemaakt door Douwe
Egberts en het Oranjefonds. Waarvoor onze hartelijke dank. En natuurlijk mag u als buren, als
dorpsbewoner niet ontbreken. Bij een kop koffie heeft u elkaar vast van alles te vertellen hoe
het park straks zal opfleuren, over de te bouwen huizen aan de Hoeven, en over uw eigen wel
en wee. Van harte welkom!
Van harte welkom! En praat elkaar
elka

!

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
(post@dorpsraadbeekbergen.nl)
en er wordt voor gezorgd dat ze de Nieuwsbrief
Nieuws
ontvangen.
Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren
Beekbergen
Dorpstraat 34, 7361 AV Beekbergen
Telefoon: 055 - 506 10 10
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl
Internet: www.dorpsraadbeekbergen.nl
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