Nieuwsbrief 13 november 2017
Van de bestuurstafel
Al vast even noteren !
10 januari 2018
20 februari 2018

NIEUWJAARSBIJEENKOMST in Het Hoogepad
LIJSTTREKKERSDEBAT
in De Hoge Weye

Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij:
- notitie met betrekking tot toekomst woningbouw in dorpen
- concept van de nota Verordening compensatie en verevening
Het college van burgemeester en wethouders werkt aan woningbouw in de Apeldoornse
dorpen. Dat is de strekking van het raadsvoorstel zoals B&W dat inmiddels naar de gemeenteraad hebben gestuurd. “Wij moeten met elkaar aan de bak. Er bestaan aanzienlijke knelpunten
in de dorpen. Er is met name gebrek aan goedkope woningen. Dit maakt het lastig voor starters
en eenpersoonshuishoudens om een woning te kopen”.
In het voorstel [van B&W] wordt per dorp de woningbouwplanning in kaart gebracht. Daarmee is
rekening gehouden met onder andere de demografische ontwikkeling van het dorp, de woningmarkt en de woonwensen die er zijn: aldus wethouder Stukker.
De keuze van het college om het woningbouwplan voor de dorpen voor twee jaar vast te stellen
heeft enerzijds te maken met de (snel) veranderende marktomstandigheden en anderzijds met
de nog op te stellen omgevingsvisie Apeldoorn. Deze laatste moet straks voor Apeldoorn en de
dorpen op hoofdlijnen een lange-termijn-visie geven voor onze fysieke leefomgeving, waaronder
ruimtelijke ordening, verkeer, water, milieu en natuur. De verwachting is dat deze visie,
omstreeks 2020 wordt vastgesteld. Het is nog niet bekend [zo staat in de notitie] wanneer de
gemeenteraad een besluit neemt over dit voorstel.
Het bestuur van de dorpsraad zal in het periodieke overleg dat zij met de gemeente Apeldoorn
heeft, dit onderwerp agenderen.
Het concept van de nota “Verordening compensatie en verevening” ligt ter inzage.
Het gaat hier om instrumenten die kunnen worden ingezet om bij ruimtelijke ingrepen het groen
in de stad en buitengebied op peil te houden en waar mogelijk te versterken.
Tijdens de periode waarin het concept van de verordening ter inzage ligt kan iedereen een
zienswijze indienen. In de notitie die wij van de gemeente ontvingen is aangegeven hoe dat
kan.
- schriftelijk: stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders t.a.v.
team Omgevingsrecht & Advies, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van
“zienswijze Verordening compensatie en verevening”. De zienswijze moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten
- mondeling: maak een afspraak met de heer H.R. Visser (telefoon 055-5802419 of via
h.visser@apeldoorn.nl). Het indienen van een zienswijze via e-mail is niet mogelijk.
De Verordening compensatie en verevening ligt van 19 oktober 2017 tot en met 29 november
2017 ter inzage.
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In en om de dorpen
Opening Cruyff Court Het Hietveld
Op dinsdag 7 november 2017 was het voor de cliënten en de leiding van Pluryn locatie Het
Hietveld een bijzondere dag. Maar niet alleen voor hen. Ook voor de genodigden (waaronder
een vertegenwoordiging van de dorpsraad) en voor de spelers en staf van Go Ahead Eagles
was het een zeer bijzondere, informatieve en bij vlagen een emotionele middag. Het was
Stephan Rutgers die in zijn welkomstwoord daar al op wees. De cliënten van Pluryn locatie Het
Hietveld hebben - soms naast een lichamelijke beperking - een niet aangeboren hersenafwijking
en dat vraagt speciale aandacht en behandeling. Onverwachte situaties kunnen vaak door de
cliënt niet worden verwerkt, dat geeft dan weer aanleiding tot een noodzakelijke correctieve
aanpak (als praten niet meer helpt van separeren tot immobiliseren). Het werd al snel duidelijk
dat de spelers van Go Ahead Eagles - maar ook de andere bezoekers - onder de indruk waren
van de door Stephan Rutgers gegeven informatie over Het Hietveld en haar bewoners. Dat
werd na het nuttigen van de broodjes alleen maar intenser tijdens het interview dat Stephan had
met Arnold (een cliënt van Het Hietveld en als lid van het milieuteam “Beekbergen Schoon” bij
de dorpsraad bekend) die zijn levensverhaal vertelde. Hoe hij met de slechts denkbare start
(verslaafde moeder) het leven begon, teleurstellingen in het leven moest ervaren, de verkeerde
keuzes maakte en daardoor in een circuit terecht kwam waar hij niet in wilde zitten, nu “vecht”
om dat circuit te verlaten en ondervindt dat terugval steeds op de loer ligt. Alle aanwezigen
waren diep onder de indruk van het openhartige en moedige verhaal.

Vervolgens werd een bezoek gebracht aan een van de huisjes waar uitleg werd gegeven over
het wonen en het “leven” dat de cliënten daar hebben. Verteld werd dat, wanneer praten niet
meer helpt of mogelijk is, separatie noodzakelijk is. In het uiterste geval wordt, wanneer er
gevaar gaat ontstaan voor de leiding, voor andere bewoners of voor de cliënt zelf, er een team
opgeroepen die cliënt zodanig immobiliseert dat gewerkt kan worden aan het rustig krijgen van
cliënt. Er werd door het team een praktijkvoorbeeld gedemonstreerd dat indruk maakte.
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Na het bezoek aan het huisje was het de hoogste tijd voor de officiële opening van het Cruyff
Court. Na een korte toespraak van Stephan Rutgers, het bezorgen van de sleutel door een zeearend om de scharen te ontgrendelen en het doorknippen van het lint door onder andere wethouder Stukker, waren het de gemengde teams van Hietveld en Go Ahead Eagles die het Court
in gebruik namen. Bij een van de teams stond Arnold in het doel en die was een rots in de
branding (nauwelijks te passeren en als dat toch gebeurde bracht de paal uitkomst).
De middag werd afgesloten met een hapje en een drankje.

Aan het einde van de bijeenkomst nog even bij enkele spelers van Go Ahead Eagles gevraagd
hoe zij de middag hadden ervaren. Reactie was: “we hadden geen idee van de zwaarte van het
werk dat begeleiders hebben”. Zij hadden groot respect voor wat begeleiders met de cliënten
hadden om hen bij te staan op momenten dat ze zelf de regie even kwijt zijn.
En dat wordt door schrijver dezes onderschreven.

Aktiviteiten in Beekbergen en Lieren
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WINTERSTOP
De Schuur in Lieren
Zaterdag 9 december 2017,15.00 uur
Sluiten we De Schuur tot
Donderdag 1 februari 2018, 13.00 uur
De medewerkers van De Schuur
wensen u een
Gezegend Kerstfeest
K
&
een Goed Nieuwjaar

4

Varia
Informatiepunt voor mantelzorgers in Apeldoorn
Mantelzorgers kunnen vanaf heden wekelijks terecht bij een speciaal informatiepunt in het Gelre
Ziekenhuis Apeldoorn. Elke woensdag tussen 13.30 en 16.00 uur kunnen mantelzorgers hun
verhaal delen, vragen stellen en informatie vragen over alle onderwerpen die vallen onder het
begrip mantelzorg.

Energiecoaches
De energiecoach is een vrijwilliger die bij u thuis, samen met u,
kijkt naar de mogelijkheden in uw persoonlijke situatie. U krijgt
(vaak eenvoudig uit te voeren) tips om uw woning energiezuiniger
te maken en hoort van alles over diverse energiemaatregelen.
De energiecoach kan met een warmtecamera laten zien waar uw
woning warmte verliest. Kortom de energiecoach denkt graag met
u mee en het kost u niets.
In Beekbergen hebben Gerard Brugman (mailadres: g.brugman1@gmail.com) en Cor Westrik
(mailadres: cmw.westrik2@telfort.nl) de opleiding “Energiecoach” gevolgd en zijn graag bereid,
samen met u, een plan voor energiebesparende maatregelen op te stellen. Beiden zijn deelnemer aan het overleg Beekbergen-Lieren-Oosterhuizen Energieneutraal Maken (BLOEM).
Schroom niet om contact met hen op te nemen.

Gemeentenieuws

Bestemmingsplan De Hoeven (naast 5) te Beekbergen; niet in werking
In de mededelingen van de gemeente Apeldoorn lazen wij: De gemeenteraad heeft bestemmingsplan De Hoeven naast 5 te Beekbergen vastgesteld. Er is beroep ingesteld bij de Raad
van State en er is een voorlopige voorziening aangevraagd. De Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State heeft op 17 oktober 2017 uitspraak gedaan over het verzoek om voorlopige voorziening.
De uitspraak is dat het verzoek is toegewezen en het bestemmingsplan is geschorst. Daardoor
treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State een uitspraak heeft gedaan over het ingestelde beroep. Het gevolg hiervan is dat
burgemeester en wethouders nog geen omgevingsvergunning kunnen verlenen op basis van
het nieuwe bestemmingsplan. Nadat de Raad van State uitspraak heeft gedaan over het
ingestelde beroep volgt een nieuwe bekendmaking.
Het digitale bestemmingsplan en de uitspraak zijn te raadplegen via de website van de
gemeente Apeldoorn onder het kopje: “Ter inzage”.
Mocht u over deze mededeling vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw
J. Tol, telefoon 055-5802357.

Verleende omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Engelanderweg 63

Vergroten van een woning

2017-11-03

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.
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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 Apeldoorn (Stadhuis)
Tijd

Omschrijving
Raadzaal

19.00 – 21.00 uur

Woondialoog Apeldoorn

21.00 – 21.15 uur

Pauze

21.15 – 22.15 uur

Werkwijze Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en benoeming leden
Het Rode Hert

19.00 – 20.00 uur

Presentatie lokaal risicoprofiel

20.00 – 21.00 uur

Presentatie “lobby”

21.00 – 21.15 uur

Pauze

21.15 – 22.15 uur

Zienswijze concept begroting 2018 Leerplein 055
De Rode Leeuw

19.00 – 20.00 uur

Oplossing fietsen parkeren NS station

20.00 – 21.00 uur

Voorstel kansen voor alle kinderen tweede tranche

21.00 – 21.15 uur

Pauze

21.15 – 22.15 uur

Voortgang digitale transformatie

Sociaal maatschappelijk werker
Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van Stimenz is iedere donderdagmiddag (niet op
23 november en op 14 december 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.

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

6

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 in de 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.

Spreekuur dorpsagent (de heer T. Simmelink)
Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de politiepost Van Schaffelaarweg (naast de
brandweerkazerne).

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

De Ontmoeting
Op de website van ontmoetelkaarinapeldoorn.nl vindt u het volledige actuele programma van
Ontmoetingsplek De Ontmoeting/De Vier Dorpen.
U kunt ook telefonisch contact zoeken: 055 – 506 6870.
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We gaan met elkaar de uitdaging aan om 10 dagen elke
dag meer spullen op te ruimen.
Aan bod komen
- Verschillende methoden om op te ruimen
- Tips rondom ordenen en plannen
- Een opgeruimd huis geeft een opgeruimd hoofd
Het brengt met zich mee
- Bijeenkomsten onder genot van hapje en drankje
- Het uitwisselen van opruimervaringen
- Nieuwjaarsmarkt waarbij je je opgeruimde spullen
kunt verkopen

Aftrap: 8 december 14.00 uur – 16.00 uur
De mogelijkheid is er om op 15 december en 22 december
tussen 14.00 uur en 16.00 uur ervaringen uit te wisselen.
Tevens is er informatie beschikbaar met betrekking tot
opruimmethodes.
Nieuwjaarsmarkt: 12 januari
De gelegenheid om de opgeruimde spullen te verkopen!
Aanmelden kan via Ingrid Klomp: 055-5066870.

Zorggroep Apeldoorn
Ontmoetingsplek De Vier Dorpen
De Bijenkorf
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
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