Nieuwsbrief 16 oktober 2017
Van de bestuurstafel
Bevaarbaar maken Apeldoorns Kanaal
In de vorige Nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over het gesprek dat een afvaardiging van
het bestuur van de dorpsraad heeft gehad met de gebiedsmakelaars over het bevaarbaar
maken van het Apeldoorns Kanaal. Toegezegd werd dat, wanneer van de gebiedsmakelaars
meer informatie zouden aanleveren dit in de Nieuwsbrief zou worden gepubliceerd.
Onderstaand treft u die toegezegde informatie aan.
Introductie Beleef het Apeldoorns Kanaal
Beleef het Apeldoorns Kanaal heeft als doel om met elkaar te zorgen voor meer ‘reuring’ in, op
en rondom het Apeldoorns Kanaal. Het project richt zich op de gehele lengte van het kanaal:
van Dieren tot Hattem. Beleef het Apeldoorns Kanaal staat los van de bevaarbaarheid van het
kanaal met motorboten waarover zo veel om te doen is. De insteek is in dit geval: wat kunnen
we doen met het kanaal zoals het er nu ligt? Beleef het Apeldoorns Kanaal is een initiatief van
provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe en de zes gemeenten Epe, Hattem,
Heerde, Apeldoorn, Rheden en Brummen.
Netwerkbijeenkomst en werkateliers
Tijdens een netwerkbijeenkomst in september 2016 bleek dat er veel enthousiasme is onder
inwoners, ondernemers en andere betrokkenen om ‘meer te doen’ met het Apeldoorns Kanaal.
Er werden ter plekke al direct meer dan 60 inspirerende ideeën geopperd, die in 3 werkateliers
dat najaar verder zijn uitgewerkt.
Werkgroepen
Aan de hand van de ideeën zijn vijf werkgroepen aan de slag gegaan om deze ideeën concreet
te realiseren. Tijdens een open netwerkbijeenkomst in juni 2017 hebben de werkgroepen hun
plannen gepresenteerd aan de aanwezigen. Hieronder volgt een opsomming van de werkgroepen met een korte toelichting.
Jeugdzeilschool Centrum Apeldoorn
Het doel van deze werkgroep is het organiseren van een
pilot/clinic zeilen voor jeugd. Indien de pilot slaagt, is de
werkgroep van plan een jeugdzeilschool zonder winst
oogmerk op te richten in het centrum van Apeldoorn.
Kanaalweek
Deze werkgroep wil oude en nieuwe evenementen verbinden tot een kanaalweek. De werkgroep heeft als ambitie: ‘Dat de inwoners en bezoekers zich omkeren met het gezicht naar het
kanaal. Verbonden worden door en verbinden met het kanaal’.

Kanaalonderhoud
Het doel van deze werkgroep is ‘Het realiseren van een veilige, optimale, vaaromgeving voor
roeiboten en kano’s en het creëren van voldoende aanlegplaatsen. Inmiddels is al een stabiel
vlot gerealiseerd dat noodzakelijk was voor onderhoudsactiviteiten.
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Sluis in beweging (sluis in Dieren)
De werkgroep Sluis in beweging werkt aan meer reuring rond de sluis naar de IJssel in Dieren.
Graag wil zij de sluis weer actief krijgen omdat zij toeristische potentie ziet in de beleving. Er is
geen noodzaak om boten door te laten varen op het kanaal zelf.
KanaalXperience
Het doel van deze werkgroep is jong en oud sportief en recreatief kennis laten maken met
diverse buitensportactiviteiten in de gemeenten Hattem en Heerde. Deelnemers zullen ondertussen genieten van het prachtige landschap rond het Apeldoorns Kanaal.
Gebiedsmakelaars
Er zijn twee gebiedsmakelaars aangesteld om initiatieven op te halen en verder te brengen, te
verbinden en te ondersteunen. Zij begeleiden ook de werkgroepen. Het doel is om het gebied
rond het Apeldoorns Kanaal nog aantrekkelijker te maken.
Ideeën?
Wilt u meedenken, helpen bij de werkgroepen of heeft u ook ideeën voor meer reuring? Neemt
u dan contact op met gebiedsmakelaar Johan Kaspers (E-mail: kaspers@brederodeadvies.nl of
telefonisch: 06-13517163).
Zoals toegezegd zal het bestuur van de dorpsraad u informeren over eventuele nieuwe
ontwikkelingen.

Geen windmolens maar woningen
Op woensdag 11 oktober 2017 was er door de VVD-Apeldoorn in de Nieuwe Ruysch in Lieren
een informatiebijeenkomst georganiseerd waar het door hen opgestelde plan om in het gebied
Beekbergsebroek woningen te gaan bouwen, werd toegelicht. Het was een druk bezochte
bijeenkomst waar, via een drietal (heldere) presentaties, voldoende ruimte was om met elkaar in
discussie te gaan vragen te stellen aan de inleiders. De bijeenkomst werd geleid door Sytse
Wiering, gemeenteraadslidvoor de VVD. Het was Jos Ligtenberg die vertelde hoe, middels slim
bouwen en nieuwe vormen van projectbeheersing, veel winst kan worden geboekt op het
gebied van duurzaamheid en energieneutraliteit. Centraal in het ontwikkelproces is, naar het
oordeel van de heer Ligtenberg “empathie” (inleven in de gedachten en wensen van de klant).
En dat kan de individuele opdrachtgever zijn maar ook een collectief. Termen als “circulair”
(hergebruik), flexibel en “as a service” zijn de dragers die een project tot een succes kunnen
maken.

Apeldoorn blijft op dit moment wat achter bij de landelijke ontwikkeling op bouwgebied (volume)
en bouwinnovatie, blijkt uit de sheets van de heer Ligtenberg.
Het is vervolgens de VVD-fractievoorzitter, Erica Schmahl, die in een korte presentatie aangeeft
waarom groot bouwplan als nu geschetst wordt in Beekbergsebroek, noodzakelijk is. Belangrijk
argument is de toename van woningbehoefte in de komende 20 jaar. Ander argument is de “1%
norm” (1% van de totale bevolking van Nederland en die stijgt de komende jaren naar
17.000.000 inwoners. Wat is zo belangrijk aan het voldoen aan de 1% norm is vooral de voorzieningen die dan kunnen worden verkregen of gehandhaafd.
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Vervolgens is het Roel van Swam (VVD gemeenteraadsfractie) die het plan aan de hand van
een “vlekkenplan” nader toelicht. In het plan is veel aandacht besteed aan energie en klimaat,
ontsluiting van het gebied en aansluiting op de ringwegen, het groene aspect en water in de
bebouwde omgeving. Na een korte pauze werd in groepen nader gediscussieerd en was er een
plenaire afsluiting. Zoals te verwachten was waren er voor- en tegenstanders. Aanwezigen die
het mooi vonden en mensen die er totaal niets in zagen om in het gebied een woonwijk van 200
tot 2500 woningen te gaan bouwen.(ongeveer de helft van de wijk De Maten). In de pauze werd
het door een bewoonster die vele jaren in het gebied woont aldus verwoord: ik ben jaren
geleden daar gaan wonen om de rust, de ruimte en het groen en dat wordt mij in het plan
afgenomen en kom ik in een tweede De Maten te wonen.
Het was een informatieve avond en los van het feit of je voor- of tegenstander bent, is het goed
dat een raadsfractie met een plan met deze omvang naar buiten komt.

In en om de dorpen
Bladkorven
De gemeente Apeldoorn heeft ook dit jaar weer een tweetal bladkorven geplaatst in
Beekbergen. Door u verzamelt afgevallen blad - en alleen dat - kan in de bladkorven aan de
Papenberg en aan de Wolterbeeklaan worden gestort.

Open dag OBS Beekbergen
Op woensdag 11 oktober 2017 was er op de openbare basisschool Beekbergen en open dag.
Ouders van (toekomstige) leerlingen kregen informatie over de leermethoden die door de
school worden gebruikt. Een proces dat continu in beweging is en veel ouders zullen weinig
meer herkend hebben van het klassikale onderwijs dat zij zelf hebben gekregen. Leerlingen
kregen ruimschoots de gelegenheid om belangstellenden rond te leiden.

Overzicht van activiteiten in de komende weken
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Gemeentenieuws
Verkeersbesluit parkeerverbod rondom wegrestaurant Mendel
In de Staatscourant nummer 2017-518841 zijn maatregelen afgekondigd met betrekking tot het
parkeren op wegen rond bovengenoemd wegrestaurant. De in de Staatscourant opgenomen
tekst is integraal te lezen op de website van de dorpsraad.

Aangevraagde omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Hoge Bergweg 16

Plaatsen van een recreatie bungalow

2017-10-10

Het gaat om een ingediende aanvraag. Deze kennisgeving is bedoeld om u te informeren. Als
er een besluit is genomen wordt dit opnieuw gepubliceerd en kunt u dit besluit inzien. Pas dan
kunt u eventueel een bezwaarschrift indienen. Nadere informatie vindt u t.z.t. bij de publicatie
van de verleende vergunning.

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 (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 (in verband met vakantie niet
op donderdag 26 oktober 2017) 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
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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)

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 woensdagmiddag en 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 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!
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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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