Nieuwsbrief 4 december 2017
Van de bestuurstafel
Wonen en werken in Beekbergsebroek
Op woensdag 27 november 2017 was een lid van het bestuur van de dorpsraad een van de
aanwezigen bij de perspresentatie van het VVD-plan voor het gebied Beekbergsebroek. Het
aantal aanwezigen was minimaal en teleurstellend voor de organiserende gemeenteraadsfractie. Het was een vlotte goed opgebouwde presentatie van een zeer vooruitstrevend plan.
Een bouwplan met een sprong over de A1.
Het is een plan dat een eerste concept is van een visie dat als basis heeft “Apeldoorn ook in de
toekomst een 1% gemeente” (belangrijk voor de voorzieningen die daarmee annex zijn). Dat wil
onder andere zeggen: het aantal inwoners van Apeldoorn is1% van het totaal aantal inwoners
van Nederland. Verwachting is dat het aantal inwoners van Nederland zal groeien naar
18.000.000 inwoners, dus zal het aantal inwoners van Apeldoorn naar maximaal 180.000
groeien. Huidige aantal inwoners is (afgerond) 160.000. Om die toename aan inwoners te
kunnen huisvesten denkt de VVD-gemeenteraadsfractie onder andere aan een bouwplan in het
gebied Beekbergsebroek (“sprong” over de A1). Dat plan werd op 11 oktober 2017 besproken in
De Nieuwe Ruijsch in Lieren) en de daar opgehaalde opmerkingen en suggesties zijn verwerkt
in het voorstel dat op 27 november 2017 werd gepresenteerd. In de uitnodigingsbrief staat:
- in de definitieve visie wordt op de Beekbergsebroek een unieke, circulaire, 100% energieen klimaatneutrale wijk gebouwd, rond een levendige haven, die het centrum van de wijk
vormt. De wijk kenmerkt zich door water als leidend ontwerpprincipe. De al geplande
omvangrijke groene verbinding tussen de wijk De Maten en het Beekbergerwoud wordt
versterkt en een 400 meter brede groenstrook scheidt de wijk van de A1. In de groenstrook
is ruimte voor recreatie, sport en energieopwekking”.
Vervolgens was het op 27 november 2017 bureau BLOC, een creatieve ontwikkelaar die werkt
aan radicale concepten op het snijvlak van energie, toerisme, wonen en werken die het plan
gestalte gaf op basis van de 10 uitgangspunten die dit bureau bij al haar projecten nastreeft.
- inclusief
(overleg met bewoners en gebruikers)
- intelligent
(smart buildings, smart mobility)
- energieplus
(klimaat architectuur)
- circulair
(afval = grondstof)
- schoon
(goed voor milieu)
- wonderschoon (gewoon supermooi)
- gezond
(Healthy buildings)
- adaptief
(flexibel, naar behoefte)
- waardevol
(van kosten naar waarden)
- Slim
(bouwen)
Je hoeft het niet met alles wat in de door de VVD-gemeenteraadsfractie in de gebiedsvisie is
verwoord eens te zijn om het desondanks een gedegen document te vinden.
En dat de andere gemeenteraadsfracties zo hun bedenkingen hebben bij dit plan, bleek wel
tijdens de bespreking in de PMA op donderdag 30 november 2017 waar het onderwerp “bouwstenen voor nieuwe woonagenda” werd besproken.
Eigenlijk werden de uitgangspunten in het rapport niet gedeeld door de andere fracties. Hoezo
groei naar 1% gemeente, waarom de sprong over de A1 er is nog genoeg ruimte in het huidige
bebouwde gebied, geen hoogbouw (niet gewenst en niet nodig), er is genoeg ruimte zonder de
groenstructuur aan te tasten. Kortom, geen bijval voor het plan.
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Wel duidelijk dat het laatste woord nog lang niet is gesproken over het onderwerp “Bouwstenen
nieuwe woonagenda”.
Boeiend om de argumenten die partijen gebruiken te horen en te wegen. De tijd zal leren wat
wijs beleid is (geweest).

Perspectief voor de woningbouwprogrammering in de dorpen van Apeldoorn
2018-2020
Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij de bovengenoemde nota die werd besproken tijdens
de Politieke Markt op donderdag 30 november 2017.
Na een algemene inleiding (waarin met als vertrekpunt de ambitie dat Apeldoorn en de dorpen
een comfortabele woonstad wil blijven) wordt een korte uiteenzetting gegeven van de achtergronden die tot deze nota hebben geleid. Dan moet worden gedacht aan:
- de dorpen tezamen een evenredig aandeel verdienen in de woningbouwplanning ten
opzichte van de stad Apeldoorn; uitgangspunt was het aandeel van de dorpen in het totaal
aantal woningen in de afgelopen periode, namelijk 13%
- er binnen de programmering ruimte moet zijn voor kleinschalige particuliere initiatieven,
voor de dorpen gemiddeld 15 woningen per jaar
- er 130 woningen extra voor de dorpen in de programmering zijn opgenomen
Vervolgens wordt in de nota, na de vaststelling dat de Apeldoornse dorpen verschillen, niet
alleen qua identiteit maar ook qua ontwikkeling een uitwerking per dorp gegeven.
Voor Beekbergen zijn de kernwoorden:
- het aantal gezinnen neemt af
- het aantal alleenstaanden groeit
- woningaanbod is relatief sterk gegroeid (projecten als Nieuw Canada en Ruitersmolen)
- gezamenlijke bespreking Veluwonen, gemeente en dorpsraad over de juiste investering op
de juiste plek in het dorp de komende jaren
- voeg geen kleine initiatieven in het dure segment meer toe. Het aanbod op de bestaande
markt en de geplande initiatieven voorzien ruimschoots in de vraag
- zet in op toevoeging van woningen in het middeldure segment in een mix van koop en huur
met het accent op alleenstaanden
Voor Lieren zijn de:
- groei van het aantal 75+ (vergrijzing)
- daling van het aantal jongeren (ontgroening)
- relatief lage groei alleenstaanden
Er staan voor de komende periode 77 nieuwe woningen gepland in Lieren. Bijzonder ten
opzichte van andere dorpen is het collectieve initiatief van jongeren voor betaalbare woningbouw. De dorpsraad heeft, als het gaat om Lieren, vooral de wens voor kleinschalige toevoegingen en betaalbare huisvesting voor de eigen bevolking, een voorbeeld hiervan is het
initiatief van BWiBL (Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren).
De gemeenteraad was positief over de nota Perspectief voor de woningbouwprogrammering in
de dorpen van Apeldoorn 2018-2020. Vaststelling zal (naar verwachting) in de eerstkomende
raadsvergadering plaatsvinden.

In en om de dorpen
Inloopavond groot onderhoud Loenenseweg (N786)
De provincie Gelderland heeft kenbaar gemaakt dat zij voornemens is in 2020 groot onderhoud
te gaan uitvoeren aan de Loenenseweg (N786) en meer specifiek het gedeelte tussen A50 en
kom Beekbergen. Door de provincie wordt onderzocht of tegelijk met het onderhoud maatregelen mogelijk zijn de toegestane maximale snelheid op dat gedeelte van de N786 te
verlagen van 80 km/h naar 60 km/h. De provincie wil in een gedachte wisseling met aanwonenden en andere belanghebbenden/belangstellenden inventariseren of er draagvlak is voor
genoemde aanpassing en welke andere ideeën er bij betrokkenen leven.
Reden waarom op:
dinsdag 12 december 2017 van 19.00 tot 20.30 uur in de Hoge Weye
Dorpstraat 34 een inloop is georganiseerd. U bent van harte uitgenodigd.
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125 jaar Het Hoogeland
Op 29 november 2017 ontvingen wij het bericht van IrisZorg dat Het Hoogeland 125 jaar
bestaat en om dat te vieren was er op zaterdag 2 december 2017 in het tuincentrum gelegenheid om kennis te maken met Het Hoogeland van toen (foto’s) en Het Hoogeland van nu (rondkijken en wandelen op het terrein). Het Hoogeland van toen was er voor landlopers en bedelaars. Het Hoogeland van nu geeft onderdak, zorg en aandacht aan mensen met een
beperking. Het Hoogeland van nu ervaart als onderdeel van IrisZorg dat de hulp- en zorgvraag
steeds in ontwikkeling is, complexer wordt en een doelgerichte aanpak vereist die toegesneden
is op de cliënt. Wij feliciteren Het Hoogeland met het jubileum.
Onderstaande foto’s geven een beeld van hoe het was.

Uitnodiging Volkskerstzang Beekbergen
Op dinsdag 12 december a.s. wordt de jaarlijkse Volkskerstzang gehouden in de
monumentale Dorpskerk van Beekbergen.
Organist Jaap Ouwehand zal het bekende orgel
bespelen en samen met het Koperkwartet van het
harmonieorkest “Prinses Juliana Beekbergen“
neemt hij de muzikale begeleiding op zich.
Naast samenzang zullen er ook advents- en
kerstliederen te beluisteren zijn, gezongen door
De Gemengde Zangvereniging Toonkunst.
Ds. Christine van Dijk verzorgt de lezingen en
houdt de meditatie.
De samenzang begint te 19.30 uur, om 19.00 uur
gaan de deuren open. De toegang is gratis, wel is
er na afloop een collecte voor het Zonnehuis en
voor het Rode Kruis.
Wij vertrouwen erop dat het voor de tehuisbewoners en voor u weer een goede voorbereiding
op het komende Kerstfeest zal zijn.
U wordt dan ook van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Het Comité Volkskerstzang Beekbergen
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Foto-impressie van de Veluwse Wintermarkt op donderdag 30 november 2017 aan de Kerk-Allee in Beekbergen.
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Gemeentenieuws

Aangevraagde omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Arnhemseweg 528

Plaatsen van zonnepanelen

2017-11-22

Het gaat hier 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 hierover vindt u t.z.t. bij de
publicatie van de verleende vergunning.

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie

Omschrijving

Datum

Hietveldweg 24

Vergroten van een woning

2017-11-24

Schalterbergweg 54

Oprichten woning (vervangende bouw)

2017-11-24

Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis, u kunt het besluit
inzien na het maken van een afspraak met het Omgevingsloket of kan op verzoek digitaal
worden toegezonden door een mail te sturen naar infoomgevingsloket@apeldoorn.nl.
De openingstijden van het omgevingsloket staan vermeld op de website van de gemeente
Apeldoorn.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen debesluiten
bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na genoemde datum gestuurd te
worden naar het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn t.a.v. de eenheid
Veiligheid & Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn.
Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via het formulier op de website van de
gemeente Apeldoorn.

Aangevraagde evenementenvergunningen
Locatie

Omschrijving

Datum

Tullekensmolenweg 22a

IJsbaan (bij voldoende vorst)

2017-11-27

Tullekensmolenweg 22a

Paasvuur bij de Boerderij

2018-04-02

Tullekensmolenweg 22a

Koningsdag en Vogelschieten

2018-04-27

Tullekensmolenweg 22a

Avondvierdaagse 22 t/m 25 mei 2018

2018-05-22 t/m 25

Tullekensmolenweg 22a

Zomerjeuk

2018-06-16

Bruggelerweg

Samengestelde menwedstrijden

2018-08-08 t/m 12

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.
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Agenda Politieke Markt en Raadsvergadering 7 december 2017
Tijd

Omschrijving
Raadzaal

19.00-19.45 uur

Criminaliteit onder jongeren
Het Rode Hert

19.00-19.45 uur

Nazorg ex-gedetineerden
De Rode Leeuw

19.00-19.45 uur

Effectuering Sociale Wijkteams
Raadzaal

20.00 uur

Veiling Serious Request
Raadzaal

21.00 uur

1.
2.
3.
4.a
4.b
4.c
5.
6.
7.

Vaststellen raadsagenda
Vragenuurtje
Actualiteitsvragen
Controleprotocol 2017
Begrotingswijziging (fietspad Deventerstraat-Anklaarseweg
Benoeming voorzitter RvT Stichting AVOO
Perspectief voor woningprogrammering dorpen
Locatieprofielen en de Nota Geluid bij evenementen
Sluiting met drankje in de Burgerzaal

Sociaal maatschappelijk werker
Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van Stimenz is iedere donderdagmiddag
(niet op 14 december2017; wel op 21 en 28 december 2017 en op 4 januari 2018)
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 (niet op 28 december 2017), 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)
- 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?
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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 (niet op 28 december 2017) 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 (niet op 21 en 28 december 2017) 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.
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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