Nieuwsbrief 25 september 2017
Van de bestuurstafel
Van beschermd naar begeleid
Op maandag 18 september 2017 hebben Ria Mollink en Pieter de Mos namens het bestuur van
de dorpsraad deelgenomen aan de door de gemeente Apeldoorn georganiseerde bijeenkomst
over de Wmo. En dan ging het met name over het onderwerp “van beschermd wonen naar
begeleid wonen”. Het was een bijeenkomst, die werd gehouden in de kapel van Caesarea in
Ugchelen, waar cliënten van het Leger des Heils en woonachtig op de locatie op een zeer
openhartige en soms ontroerende wijze hun verhaal vertelden. Hoe zij in het traject terecht
waren gekomen, welke hindernissen zij waren tegengekomen in het proces van verandering en
hoe zij die hadden overwonnen. Mooi was ook om te horen welke verwachtingen zij hadden.
Komend van slapen onder de brug, verslaafd aan drugs en alcohol, volledig teleurgesteld in het
leven en nu in een project van beschermd wonen en clean. Maar nog steeds vol met vragen.
Vragen waarover hij met een begeleider over wil praten maar niet kan praten omdat hij het
gevoel heeft dat de jonge begeleider zich niet kan verplaatsen in zijn leefsituatie. En daar
stagneert het proces. Een van de kernpunten van de discussie was “vertrouwen”. Vertrouwen in
elkaar (cliënt versus begeleider; cliënt versus maatschappij en omgekeerd maatschappij versus
cliënt).
Ander onderwerp dat door de cliënten naar voren werd gebracht was de grote stap van
beschermd wonen (op het terrein van de instelling met 24 uur begeleiding) naar begeleid wonen
(in een woonwijk met slechts enkele uren per week begeleiding). In een aantal gevallen blijkt,
ook na zorgvuldige voorbereiding, die stap te groot en vindt er terugval plaats. Cliënten vragen,
omdat terugval als een mislukking wordt ervaren, of een tussenstap mogelijk is.
Ander onderwerp was het anti-stigma beleid. Cliënten attenderen tijdens deze bijeenkomst op
de tekst in een van de door de gemeente Apeldoorn uitgegeven brochures waarin, naar zijn
mening, wel erg veel nadruk wordt gelegd op mensen met een Ernstige Psychische Afwijking
(EPA). Cliënt stelde zich niet in die omschrijving te herkennen.
Omdat wij als dorp al met het gegeven “Van beschermd wonen naar beschermd thuis”te maken
hebben en naar verwachting meer zullen krijgen, ter informatie onderstaand de integrale tekst
van een bericht dat wij van de gemeente Apeldoorn over dit onderwerp hebben ontvangen en
de kern van de op 18 september 2017 gehouden bijeenkomst weergeeft:
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Inktzwart scenario
Dat stond er in redelijk grote letters in de Stentor van 13 september 2017 en
daar achter stond voor Teuge. In veel kleinere letters (het normale formaat)
stond in het artikel: “Goed nieuws is er voor een deel van de Veluwe, want van
de twee geplande vertrekroutes naar het zuiden is er een geschrapt, die ten
westen van Apeldoorn. De vertrekroute ten oosten van Apeldoorn - pal over
Teuge - blijft bestaan. Pas even voorbij Apeldoorn splitst deze route zich in een zuidwestelijke
en een zuidoostelijke richting. Dit is vooral nadelig voor de plaatsen Brummen, Eerbeek en
Beekbergen, die krijgen te maken met fors meer passerende vliegtuigen. Wel zullen deze
vliegtuigen al vanaf Epe naar een hoogte van 2700 meter klimmen. Dat is flink hoger dan de
1800 meter die tot nu toe steeds genoemd is.”
Het bestuur van de dorpsraad Beekbergen-Lieren zal zich beraden hoe om te gaan met dit
nieuwe gegeven.

Hoorzitting windenergie Apeldoorn
Op donderdag 21 september 2017 werd in de Raadzaal een hoorzitting gehouden
over windenergie in Apeldoorn. Het was een bijeenkomst waar dorps- en wijkraden,
belangengroepen en de burgers de gelegenheid kregen om hun zienswijze over
windenergie in Apeldoorn kenbaar te maken. Niet uitsluitend ging het daarbij om
het gebied Beekbergsebroek maar over het totaal van de gemeente Apeldoorn. In
essentie dus over “nota feitenonderzoek windenergie; Raadsonderzoek ter voorbereiding op
politiek debat en maatschappelijke dialoog”.
Er waren veel insprekers die ieder vanuit hun eigen waarneming/interpretatie van de feiten en
achtergrond vaak dezelfde argumenten hanteerden om aan te geven tegen het plaatsen van
windmolens te zijn. Zo waren de vaste onderwerpen bij veel insprekers:
- geluidshinder (met name laagfrequent)
- gezondheidsklachten en gezondheidsrisico’s (o.a. slaapstoornis)
- slagschaduw (wordt door velen als zeer hinderlijk ervaren. De mededeling dat in voorkomende situaties de molen zal worden stil gezet gaf geen rust)
- waarde daling van de woning (planschade regeling)
- te beperkte afstand tot bebouwing (gehanteerd wordt 400 tot 500 meter terwijl er andere
Europese landen zijn die volgens insprekers 800 of zelfs 1400 meter aanhouden)
- beperkte inzetbaarheid (te weinig wind is niet goed maar te hoge windsnelheden is ook niet
goed).
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De vergadering verliep geordend en er zijn hoorzittingen geweest die drukker werden bezocht
dan deze van 21 september. Het bestuur van de dorpsraad Beekbergen-Lieren heeft, omdat zij
al eerder had ingesproken en een aantal malen een schriftelijke reactie had gegeven richting
gemeente Apeldoorn, geen gebruik gemaakt van het inspreekrecht.
Dat betreft:
- 2 oktober 2014, inspraakreactie op windenergie in Beekbergsebroek (gezonden aan de
projectleider)
- 28 december 2016, inspraak op concept gebiedsvisie (gericht aan college van B&W)
- 20 september 2017, schriftelijke reactie aan leden raadswerkgroep windenergie in
Apeldoorn
In de laatste zienswijze heeft het bestuur als samenvatting van eerdere zienswijzen aangegeven:
- geen windmolens in het gebied Beekbergsebroek
- geen windmolens in Apeldoorn
- maak gebruik van windmolens op zee (zeker nu is aangetoond dat dit zonder subsidie
rendabel is te maken)
- maak gebruik van zonne-energie (collectief gebruik van zonnepanelen)
Het bestuur heeft ook na het lezen van het door bureau Wing opgestelde “Feitenonderzoek”
geen aanleiding gevonden om het eerder ingenomen standpunt te wijzigen.

Verkeersbesluit: toelaten van speed-pedelecs op fietspaden binnen de bebouwde
kom
In afwijking van de hoofdregel dat speed-pedelecs binnen de bebouwde kom (evenals dat reeds
voor bromfietsen geldt) op de hoofdrijbaan moeten rijden, heeft Gedeputeerde Staten van
Gelderland bepaald dat speed-pedelecs op de N788 (Arnhemseweg) Beekbergen gemeente
Apeldoorn binnen de bebouwde kom op het fietspad moeten rijden.

CRK bespreekt nogmaals woningbouw Coöperatie Lieren
Algemene verwachting was dat, omdat het om een relatief kleine aanpassing van het eerder
door de CRK (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit) geaccepteerde ontwerp van een aantal te
bouwen woningen op het terrein rond de coöperatie in Lieren ging, het schriftelijk zou kunnen
worden afgehandeld. Dat bleek niet terecht. De CRK had besloten het project nogmaals
mondeling te behandelen. Daarom werd op donderdag 21 september 2017 in zaal S16 in het
stadhuis de mondelinge afhandeling gehouden. Het bestuur van de dorpsraad was daar als
toehoorder vertegenwoordigd. Het gaat om aanpassing van het aantal woningen binnen de
vastgestelde kaders. De vragen van de CRK werden, in verband met afwezigheid van de
projectontwikkelaar, schriftelijk aan de projectontwikkelaar worden voorgelegd. Men gaat ervan
uit dat beantwoording door projectontwikkelaar en reactie van de CRK binnen enkele weken
kan worden afgerond.

In en om de dorpen
Burendag bij De Vier Dorpen
Het was prima weer voor het houden van een buitenevenement als “Burendag”. Dat trof men bij
De Vier Dorpen. Na een periode van voorbereiding konden de activiteitenbegeleidsters en de
bewoners aan de slag en genieten van een lekker nazomer zonnetje. Het waren enkele
vrijwilligers, geassisteerd door een groep kinderen van OBS Beekbergen, die in een perk ter
hoogte van de bushalte voor het Teixeira de Mattos park voor het planten van een flinke
hoeveelheid vaste planten zorgden. Na gedane arbeid was er voor de kinderen en voor vele
anderen de door Jan van der Poel (bewoner van een aanleunwoning en gepensioneerd bakker)
gebakken speculaas.
Dan was er informatie over het houden van bijen en het maken van wenskaarten. Wethouder
Kruithof was aanwezig en heeft ook de handen uit de mouwen gestoken bij het inrichten van
een “bijenhotel”. Er was voldoende koffie en thee, frisdrank en poffertjes.
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Over een aantal weken wordt door de gemeente Apeldoorn aan de achterkant van het terrein in
een strook van ca. 70 bij 2,5 meter een “bloembollenpad” aangelegd. Dat moet de bewoners
van De Vier Dorpen uitnodigen om een ommetje te maken. Een mooi initiatief.

Burendag bewoners Atalanta
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Hartveilig Lieren
Van de Stichting Hartveilig Lieren ontvingen wij onderstaand bericht:
b
Hartveilig Lieren
De Stichting Hartveilig Lieren
Lieren bestaat al weer een jaar.
De stichting beheert 2 AED’s in Lieren die zijn geplaatst bij Huize Bloem en
bij een woning aan de Lierderstraat. Tevens verzorgt de stichting de
benodigde cursussen Reanimatie voor de bewoners van Lieren die zich
hebben aangemeld bij de stichting en bij de Stichting Hartveilig Wonen. Terugkijkend op het
eerste jaar van het ontstaan
n van de stichting is er geen oproep geweest voor reanimatie.
Gelukkig, maar dat wil niet zeggen dat de stichting niet actief bezig is.
Afgelopen maandag zijn er weer 22 personen uit Lieren opgeleid onder de bezielende leiding
van Anita Meekel. In verschillende
lende groepen hebben we alle benodigde vaardigheden zoals de
stabiele zijligging, reanimatie en andere tips en tricks behandeld.

De cursus vond plaats van 19-22
19 22 uur in de school te Lieren. Het resultaat van deze cursus is
dat er weer 22 personen gecertificeerd zijn voor de komende 2 jaar. Nu maar hopen dat de
komende jaren net zo succesvol zijn als het eerste jaar. Hopelijk geen oproepen, maar is dit wel
het geval zijn we er in Lieren klaar voor. Bedankt een ieder voor zijn inzet en gezelligheid deze
d
avond.

Toonkunst nodigt u uit
Het bestuur van de gemengde zangvereniging Toonkunst doet de
dringende oproep “kom, en zing met ons mee”. Het koor, onder
leiding van Ingeborg van Dokkum, telt op dit moment 21 leden
(9 sopranen, 9 alten en 3 bassen). Dat beperkt de keuze van te
zingen stukken.
Ter informatie: het repertoire bestaat uit licht klassiek, musical, volksvolks
liedjes en religieuze
religieuze liederen. Gerepeteerd wordt op dinsdagavond
van 19.30 tot 21.30 uur in Het Hoogepad (Papenberg 5 in
Beekbergen.
Loop eens binnen en maak kennis met dit koor.
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Wie mist een roze kinderfiets?
Al wekenlang staat er bij de Hoge Weye een roze kinderfietsje onbeheerd, maar wel op slot.
Wie is de eigenaar of weet van wie dit kinderfietsje is? De eigenaar kan het kinderfietsje
ophalen bij het kantoor van de Dorpsraad in de Hoge Weye (Dorpstraat 34, Beekbergen).
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Gemeentenieuws

Uitvoeringsnota Onderwijshuisvesting 2016 – 2019
Op de website van de gemeente Apeldoorn staat bovengenoemde nota die als ondertitel heeft
“duurzaam investeren in onderwijshuisvesting”. Uitgangspunt van de nota is: “dat de schoolbesturen van PCBO, Leerplein 055, Veluwse Onderwijsgroep en stichting AVOO zien maatschappelijke en onderwijskundige meerwaarde in een duurzame vorm van samenwerking op
het gebied van onderwijshuisvesting. De gemeente Apeldoorn hecht grote waarde aan deze
samenwerking”. In de nota komt uiteraard ook de verwachte krimp van het leerlingenaantal aan
de orde en de consequenties die dat heeft op de investeringen voor de kwaliteit van de schoolgebouwen. De gezamenlijke visie op onderwijshuisvesting en de daaraan gerelateerde onderwerpen (onder andere ruimte voor naschoolse opvang) maken deel uit van de Lokale
Educatieve Agenda die is vastgesteld door de gemeenteraad. De investeringen die betrekking
hebben op de periode 2016-2019 beperken zich tot het basisonderwijs en zijn conform de
afspraken die gemaakt zijn in de kadernota 2016-2019.

Onherroepelijke bestemmingsplannen
Onderstaande bestemmingsplannen zijn onherroepelijk verklaard:
Adres/locatie

Identificatie

Datum

Henk Vulinkweg 30

NL.IMRO.0200.bp1291-vas1

2017-09-13

Kerkeveld naast 6

NL.IMRO.0200.bp1276-vas1

2017-09-01

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen via de website www.apeldoorn.nl/inzage onder
het kopje ter inzage bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan ligt ook in het stadhuis ter
inzage. 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 omgevingsloket vindt u op de website van de gemeente Apeldoorn.

Adressen sociaal-maatschappelijk werk en
bijeenkomsten voor senioren
Sociaal maatschappelijk werker
Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van Stimenz is iedere donderdagmiddag (niet op
28 september 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 leef-
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omstandigheden 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 (niet 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 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)
Donderdagavond 28 september 2017 is er geen spreekuur bij de politiepost Van
Schaffelaarweg (naast de brandweerkazerne).

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 tweetal 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.
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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!

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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