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Nieuwsbrief 2 oktober 2017 

Van de bestuurstafel 

Lelystad Airport 

In de afgelopen weken is tijdens discussie in de Tweede Kamer en vele bijeen-
komsten in de regio - soms in een rustige dialoog, soms onder luid protest - 
informatie verstrekt en gediscussieerd over de vliegroutes naar en van Lelystad 
Airport. Een belangrijk, meestal het belangrijkste, discussiepunt was de 
verwachte geluidshinder voor mens en dier gelet de voorgestelde vliegroutes. 

Op dinsdag 26 september 2017 werd in Orpheus zo’n informatiebijeenkomst gehouden. Vooraf 
aanmelden was verplicht en alleen op vertoon van het toegezonden toegangsbewijs kon men 
de zaal in. Een protestgroep maakte onder de luifel van Orpheus met tromgeroffel en het 
scanderen van leuzen duidelijk hoe zij over de ontwikkeling van Lelystad Airport dachten. En 
dat was niet positief. Ook in de zaal hebben zij voorafgaand aan de bijeenkomst en ook tijdens 
de presentaties door enkele van de leden van de Alderstafel schreeuwden zij met enige regel-
maat hun ongenoegen uit. 
Wie maken deel uit van de Alderstafel: 

- Comité omwonenden 
- Commissie economische belangen Lelystad Airport 
- Gemeente Almere 
- Gemeente Dronten 
- Gemeente Lelystad 
- Gemeente Zeewolde 
- Lelystad Airport 
- Luchtverkeersleiding Nederland 
- Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
- Ministerie van defensie 
- Natuur en milieu Flevoland 
- Provincie Flevoland 
- Provincie Gelderland 
- Provincie Overijssel 
- Provincie Friesland 
- Provincie Drenthe 
- Schiphol Group 

Welke opdracht kreeg de heer Alders met zijn tafelgenoten van de minister? 
“Te onderzoeken hoe de luchthaven Lelystad Airport kan groeien en welke gevolgen dat heeft 
voor omwonenden, economie en milieu”. Op 30 maart 2009 vond de eerste Alderstafel Lelystad 
plaats. Als resultaat heeft de Alderstafel Lelystad in maart 2012 een breed gedragen advies 
uitgebracht dat door het (toenmalige) kabinet is overgenomen. In twee fasen mag de luchthaven 
groeien naar een capaciteit van 45.000 vliegbewegingen per jaar. 
Andere vraag die werd besproken was “waarom is uitbreiding van de regionale luchthavens 
Lelystad Airport en vliegveld Eindhoven eigenlijk nodig?” Door de heer Alders werd uitgelegd 
waarom uitbreiding van Lelystad Airport en vliegveld Eindhoven noodzakelijk is. Luchthaven 
Schiphol is aan de grens van de capaciteit (500.000 vliegbewegingen op jaarbasis. 
Men wil/moet ruimte in het aantal vliegbewegingen maken voor meer intercontinentale vlieg-
bewegingen (70.000 op jaar basis) maken en daarom gaan er 70.000 continentale vlieg-
bewegingen naar Lelystad Airport (max. 45.000) en vliegveld Eindhoven (25.000). 
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Een vliegbeweging is een start of een landing. 
Belangrijk discussie punt is geluidshinder, Geluid is objectief te meten en wordt subjectief 
ervaren en daar zit het probleem. In de folder die 26 september tijdens de informatiebijeen-
komst beschikbaar was wordt een aantal referenties getoond van bronnen van geluidshinder. 

 

Wat is de geplande ontwikkeling voor de eerste vijf jaar? 
- de start- en landingsbaan mag van 06.00 uur tot 23.00 uur worden gebruikt met een uitloop 

tot uiterlijk 24.00 uur bij vertragingen 
- het aantal vluchten breidt zich geleidelijk uit naar 15 starts en 15 landingen per dag 
- dat zijn ongeveer 2 tot 3 naderingen vanuit het noordoosten (vanaf Steenwijkerland) en 

12 tot 13 vanuit het zuidoosten (vanaf Lemelerveld) 
 
Na vijf jaar kan: 

- Lelystad Airport uitgroeien naar 25.000 en op termijn 45.000 vliegbewegingen per jaar 
- dat betekent dat de routes in de lucht moeten worden aangepast (ook de routes van en 

naar Schiphol) dan komt er ruimte om de routes in het hogere luchtruim in te passen (is 
voor bewoners gunstiger). Tot die tijd wordt gevlogen op een hoogte van 1800 meter. 

 
Het is de politiek die beslist, die adviezen van de Alderstafel wel of niet aanneemt. De Alders-
tafel draagt informatie aan en geeft adviezen. Het was dan ook niet geheel terecht dat de heer 
Alders werd aangevallen op een beleid dat door de regering en de Tweede Kamer wordt 
gemaakt. Op de website van de Alderstafel staat veel informatie (www.alderstafellelystad.nl). 
Het laatste woord is zeker nog niet gesproken over dit ook voor Beekbergen belangrijke onder-
werp. 
 

Op woensdag 27 september 2017 heeft het dagelijks 
bestuur van de dorpsraad een gesprek gehad met de heer 
Arend Versteege, onder andere oud-verkeersvlieger. 
De heer Versteege heeft het dagelijks bestuur vanuit zijn 
deskundigheid en ervaring op het gebied van vliegroutes 
en indeling van het luchtruim, geïnformeerd over de conse-
quenties voor Beekbergen nu door de Staatssecretaris op 
19 september 2017 nieuwe vliegroutes zijn voorgesteld. In 
de nieuwe situatie gaan zowel de vertrekkende als de 
binnenkomende vliegtuigen op een hoogte van 1800 meter 

over Beekbergen. 
 
Wie op 28 september 2017 het Tweede Kamer debat over vliegveld Lelystad Airport, de vlieg-
routes en de indeling van het luchtruim heeft gevolgd had in het begin wellicht nog een sprankje 
hoop dat de vliegroutes en de indeling van het luchtruim voor onder andere Beekbergen wat 
gunstiger zouden uitpakken, maar aan het eind van het debat bleek dat de fracties in meerder-
heid akkoord gingen met het plan zoals dat door de Staatsecretaris werd verdedigd. 
Beekbergen krijgt dus en de aanvliegroute en de vertrekkende toestellen op 1800 meter te 
verwerken. 
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Op woensdag 27 september 2017 heeft het dagelijks bestuur van de dorpsraad een mail aan 
die leden van de Tweede Kamer die namens de fractie op 28 september 2017 het woord zullen 
voeren in het debat over Lelystad Airport. In de mail is gewezen op de extra geluidshinder voor 
Beekbergen nu er nieuwe routes worden voorgesteld. Verder is aangegeven dat de volgorde 
van beslissingen anders zou moeten. Eerst het luchtruim opnieuw indelen en dan routes vast-
stellen en niet zoals nu gebeurt dat er routes worden vastgesteld en over een aantal jaren de 
herindeling van het luchtruim wordt aangepakt. 
 
Op 28 september 2017 heeft de Tweede Kamer heeft in meerderheid alle bezwaren die waren 
ingediend ter zijde gelegd en heeft in meerderheid ingestemd met het voorstel van de Staats-
secretaris om zowel de aanvliegroute als ook de vertrekroute op 1800 meter om Beekbergen te 
plannen. 
 
Tijdens de Raadsvergadering van 28 september 2017 zijn door de fractie Lokaal Apeldoorn 
vragen gesteld over de tijdstippen waarop het College van B&W werd geïnformeerd over de 
ontwikkelingen rond vliegveld Teuge en de vliegroutes. Door wethouder Kruithof wordt gemeld 
dat ook het college van B&W in enkele gevallen de ontwikkelingen uit artikelen in de krant 
moeten voornemen. 
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Beekbergsebroek 

De gemeenteraad van Apeldoorn heeft op donderdag 28 september 2017, na 
kennisname van het rapport “Feitenonderzoek windenergie in Apeldoorn” in 
meerderheid laten weten geen heil te zien in het plaatsen van windmolens in het 
gebied Beekbergsebroek. In voorgaande Nieuwsbrieven heeft het bestuur van de 
dorpsraad laten weten op welke wijze zij gebruik heeft gemaakt van het recht op 

inspreken en het indienen van zienswijzen. Het bestuur van de dorpsraad heeft zich steeds op 
het standpunt gesteld dat, erkennende dat de fossiele brandstoffen eindig zijn en er vroegtijdig 
moet worden gezocht naar alternatieven, windenergie niet per definitie wordt afgewezen, maar 
dat het gebied Beekbergsebroek - gelet de natuurwaarden - niet een geschikte plek is voor het 
plaatsen van windmolens. 

Herontwikkeling Immendaal 

Op donderdag 28 september 2017 werden de voorzitter van de buurt-
commissie Zomeroord, enkele bewoners van het gebied dat grenst aan 
Immendaal en een vertegenwoordiging van het bestuur van de dorpsraad 
door de heer Boelhouwer (directeur bedrijfsvoering), mevrouw Van 
Kordelaar (programmaleider) en de heer Striekwold (regisseur marketing en 
sales) bijgepraat over de plannen die er binnen Atlant leven over de her-
ontwikkeling van Immendaal. Allereerst werd een korte presentatie gegeven 
van de ontwikkelingen/veranderingen van Immendaal sinds 1909. Op dit 
moment is er sprake van een verpaupering van gebouwen en van het 
terrein rond de gebouwen. Atlant wil met de herontwikkeling bereiken dat 
gebouw en terrein de glans van weleer terug krijgen. De uitgangspunten 
liggen, omdat het gebouw op de monumentenlijst staat, voor een deel vast. 

De uitgangspunten zijn: 
- bestemming maatschappelijke doeleinden 
- ligt in Natura 2000 gebied 
- terrein is 17 ha 
- bebouwing maximaal m² gelijk aan wat er nu staat 
- monumentaal pand moet blijven 
- groenstructuur handhaven 

Plan is dat mensen met dementie worden gehuisvest in de te renoveren/nieuw te bouwen 
locatie. Vast staat dat, omdat mensen steeds ouder worden, de groep van mensen met 
dementie steeds groter wordt (boven de leeftijd van 90 jaar heeft 40% een vorm van dementie). 
Getoond wordt een impressie van de toekomstige ontwikkeling. Zowel buurtcommissie als 
omwonenden en de dorpsraad geven - op grond van de verstrekte informatie en de getoonde 
locatie impressie - aan het een goede ontwikkeling te vinden voor de locatie Immendaal. Op 
een later tijdstip, als de plannen meer concreet zijn, zal Immendaal de nu vertegenwoordigde 
groep weer bij elkaar roepen en dan zal ook eventueel respons van de groep inhoudelijker 
worden. 

   

Wat is de planning voor 2018? 
- mensen met dementie van afdeling Coolsingel verhuizen in het voorjaar van 2018 naar 

terrein Immendaal in tijdelijke huisvesting 
- bewoners wonen dan op het terrein waar ook de nieuwbouw komt 
- dagbesteding en het “samen ondernemen” start meteen en heeft de tijd om te ontwikkelen 

tot de nieuwbouw Coolvest daadwerkelijk is gerealiseerd (2020/2021). 
 
Waardering was er voor het feit dat Atlant in een vroeg stadium informatie heeft verstrekt. 
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In en om de dorpen 

Een uniek jubileum 

Op donderdag 28 september 2017 werd gevierd dat Gerda Ooms 25 jaar in dienst was van 
kinderopvang OOK. ’s Morgens werd dat, tot verrassing van Gerda, gevierd met de kleuters en 
’s middags/’s avonds met collega’s, ouders, vrienden en familie. De collega’s hadden kans 
gezien de feestelijkheden in het geheim te organiseren. Aan het eind van de middag werd 
Gerda (en haar man) door de kinderen van huis gehaald waarna het in optocht naar De Hoge 
Weye ging en het feest goed op gang kwam. Veel bloemen en attenties voor de jubilaris, een 
mooi toespraak door Ellen Roos (clustermanager van OOK). John Tanasale en Pieter de Mos 
(de buren van OOK) hadden een videoboodschap ingesproken. Harmonieorkest Prinses Juliana 
Beekbergen (Gerda is lid van PJB) kwam een serenade brengen en de polonaise werd ingezet. 
Een heel gezellige bijeenkomst zoals uit de foto’s blijkt. 

 

Brandweerwedstrijd Beekbergen 

Zaterdag 30 september streden brandweerkorpsen uit Apeldoorn en 
omstreken om de eer tijdens de jaarlijkse brandweerwedstrijden. 
Traditiegetrouw organiseert telkens een ander korps de wedstrijd. 
Dit jaar was de organisatie in handen van de vrijwillige Brandweer 
Beekbergen en kregen ze assistentie van de Jeugdbrandweer 
Apeldoorn, ambulancedienst, politie en Lotus. Op de dag zelf horen 
de deelnemende korpsen waar precies de wedstrijdlocatie is, 
namelijk De Boerderij aan de Tullekensmolenweg in Beekbergen. 
Hier werd een realistisch mogelijk scenario opgezet: “Een busje rijdt 
door het hekwerk van het braderie-terrein en komt tot stilstand tegen 
een frietkraam, waardoor er een enorme steekvlam ontstaat. Bij de 
kinderen die in de draaimolen zaten en getuige waren ontstaat er 
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paniek en onrust. De EHBO en omstanders ontfermen zich over de kinderen en gewonden. 
Inmiddels zijn de hulpdiensten onderweg!”. De wedstrijdlocatie was goed toegankelijk voor het 
publiek en er was een behoorlijke opkomst. De wedstrijden begon om 8.00 uur en eindigde om 
17.00 uur. ’s Avonds om 20.00 uur werden de uitslagen van de wedstrijden bekend gemaakt. 

Uitslag Brandweerwedstrijden 30 september 2017: 

1. Logistieke Eenheid VNOG-West  2. ASK 't Harde  3. Oene  4. Loenen  5. De Maten  6. Uddel  
7. Oldebroek  8. Ugchelen  9. Hoenderloo  10. Apeldoorn Centrum  11. ISK Harskamp. 

 

Varia 
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Gemeentenieuws 

 

Aangevraagde omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Engelanderweg 63 Vergroten van een woning 2017-09-28 

 
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 aan-
vraag of over de aanvrager verstrekt, omdat de privacy van de aanvrager wordt gerespecteerd. 
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Aangevraagde evenementenvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Spelderholt Hardloopwedstrijd 2017-11-26 

Kerstmarkt Bungalowpark Droompark Beekbergen 2017-12-23 

 
De burgemeester maakt bekend dat bovenstaande aanvragen voor het houden van een 
evenement bij hem zijn ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen. 
Indien de vergunning wordt verleend zal daarvan mededeling worden gedaan. 

Agenda Politieke Markt donderdag 5 oktober 2017 

Tijd Omschrijving 

 Raadzaal 

19.00 – 20.00 uur Oprichten energiefonds Apeldoorn 

20.00 – 21.00 uur Initiatiefvoorstel passend onderwijs 

21.00 – 21.15 uur Pauze 

21.15 – 22.15 uur Tussentijdse rapportage 2017 

 Het Rode hert 

19.00 – 20.00 uur Sluitende aanpak jongeren 

20.00 – 21.00 uur Vaststellen regels sociaaldomein 

21.00 – 21.15 uur Pauze 

21.15 – 22.15 uur Toekomstscenario’s Sporthal Zuid 

 De Rode Leeuw 

19.00 – 20.00 uur Woningbouw (opgave) 

20.00 – 21.00 uur Bedrijfsvoering afhandeling facturen Wmo en Jeugdbeleid 

21.00 – 21.15 uur Pauze 

21.15 – 22.15 uur College besluit weigering omgevingsvergunning Beemterweg 6 

 

 

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. 
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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 

Repair Café 

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. 
 Niet in juli en augustus. 
 
 
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 van 19.00 tot 20.00 uur in 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 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) 
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- 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 kan kiezen hoe de 
wenskaart eruit moet zien. Vindt u 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 bent natuurlijk ook welkom wanneer u wilt leren kaarten te maken of Ria 
van Eck behulpzaam te zijn en de collectie uit te breiden. 
U bent van harte welkom! 

Klein kledingherstel vanaf oktober mogelijk bij Ontmoetingsplek De Vier Dorpen 

U kent het vast wel; knoopje van de blouse of overhemd gegaan. Voorheen lukte het prima zelf 
deze opnieuw aan te zetten maar nu kunt de draad niet meer in de naald krijgen. Of, erger nog, 
u bent het knoopje kwijt Of uw vingers werken niet meer mee. Voor deze en andere kleine 
kledingherstelwerkzaamheden hebben we 2 handige, hulpvaardige dorpsbewoners bereid 
gevonden, deze klusjes voor onze cliënten voor hun rekening te nemen. Met ingang van 
oktober wordt vanuit de Ontmoetingsplek De Vier Dorpen een klein “kleding-herstelateliertje” 
opgestart. Bewoners van De Vier Dorpen, bewoners van het aanleungebied en bewoners van 
de dorpen die voor De Ontmoeting komen, kunnen kledingherstelwerkzaamheden aanleveren.  
Vanaf donderdag 5 oktober 2017 in de even weken tussen 14.30 en 16.30 uur en vanaf maan-
dag 9 oktober 2017 in de oneven weken tussen 14.30 en 16.30 uur is het mogelijk kleding-
klusjes aan te leveren. Afhankelijk van het herstelwerk wordt de prijs bepaald. Schroom niet en 
kom gerust langs op genoemde dagen De Vier Dorpen/ De Deel (Loenenseweg 39, 
Beekbergen). 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 


