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Nieuwsbrief 28 mei 2018 

Nieuws van de bestuurstafel 

(ontwerp) Bestemmingsplan Buitengebied Beekbergen, Lieren, Loenen en 
Oosterhuizen 

We hebben er lang (heel lang) op moeten wachten maar op vrijdag 18 mei 2018 ontvingen wij 
op kantoor dorpsraad een exemplaar van het (ontwerp) Bestemmingsplan Buitengebied 
Beekbergen, Lieren, Loenen en Oosterhuizen. De beschrijving van het bestemmingsplan en de 
daarbij behorende bijlagen een pak van 9 cm dik. Het zal u duidelijk zijn dat het onmogelijk is 
een samenvatting - passend binnen de Nieuwsbrief - recht te doen aan alle in het (ontwerp) 
bestemmingsplan beschreven onderwerpen. 
 

Om welk gebied gaat het? 

Het bestemmingsplan omvat het buitengebied van Beekbergen en Loenen. 

Ook het buitengebied rond enkele omliggende dorpen en buurtschappen maakt 
hier deel van uit, zoals het buitengebied rond het dorp Lieren. 

Op de kaart is het gebied waar het om gaat rood gekleurd. 

De dorpskernen Beekbergen, Lieren en Loenen, met inbegrip van Veldhuizen 
en Zilven, zijn buiten dit bestemmingsplan gelaten omdat voor de dorpen 
eerder aparte bestemmingsplannen zijn opgesteld. 

Als hoofdindeling is in het (ontwerp) bestemmingsplan onder andere gekozen voor: 
- aanleiding; een goede ruimtelijke ordening is een van de pijlers bij het in stand houden van 

een leefbare samenleving in Apeldoorn. Het borgen van die goede ruimtelijke ordening is 

en taak van de gemeente. Het bestemmingsplan is een van de instrumenten om op 

gebiedsniveau deze taak op een goede wijze uit te voeren. Met een bestemmingsplan 

wordt een integrale visie over de goede ruimtelijke ordening vormgegeven en vastgelegd. 

Op basis van het plan wordt invulling gegeven aan de vergunningverlening en de hand-

having. In een bestemmingsplan komen alle ruimtelijk relevante zaken samen en worden 

deze ten opzichte van elkaar afgewogen. In het plan wordt een integrale visie op de goede 

ruimtelijke ordening van het gebied gegeven. 

- beschrijving plangebied; het buitengebied rondom Beekbergen, Lieren en Loenen is een 

groot gebied. Het gebied kent een grote verscheidenheid in bebouwing, landschappelijke 

kenmerken en functies. Om tot een goed plan te kunnen komen is als eerste inzicht nodig 

in de ontwikkelingsgeschiedenis en de huidige ruimtelijke staat van het gebied. In het 

(ontwerp) bestemmingsplan worden de ruimtelijk relevante aspecten beschreven. 

- input vanuit het gebied; reacties van bewoners, dorpsraden en andere belanghebbenden 

(onder andere 42 inspraakreacties waarvan slechts enkele werden gehonoreerd) heeft 

tijdens het wordingsproces een niet onwezenlijke bijdrage geleverd aan het tot stand 

komen van dit (ontwerp) bestemmingsplan. Onderwerpen waren natuur, landschap, cultuur-

historie, recreatie, bedrijvigheid en wonen. Rust en ruimte zijn een belangrijk motief om in 

het gebied te wonen. 
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- visie op hoofdlijnen: in het (ontwerp) bestemmingsplan komen natuur, landschap en 

cultuurhistorie zeer nadrukkelijk aan de orde. Daarbij is het uitgangspunt dat het karakter 

en de identiteit van het gebied - ook bij de toekomstige ontwikkelingen - behouden dienen 

te blijven. Speciale aandacht wordt besteed aan de enken. In het (ontwerp) bestemmings-

plan staat daar over: de open enken in de omgeving worden gekoesterd en zoveel mogelijk 

vrijgehouden van bebouwing en opgaande beplanting. De relatie tussen de dorpen en het 

enkenlandschap kan worden versterkt door de randen in ruimtelijke, visueel opzicht te 

verbeteren. Daarnaast is het wenselijk om het agrarische gebruik van deze gebieden 

gericht op dit open beeld te stimuleren. Ook de beken en sprengen in het gebied worden in 

het (ontwerp) bestemmingsplan nadrukkelijk aan de orde gesteld. Beschreven worden de 

cultuurhistorische waarden en de functie die zij hebben in het landschap. 

- nieuwe ontwikkelingen: Wilmalaan 1 in Lieren. De aldaar gevestigde camping gaat uit-

breiden in noordelijke richting. Het gaat om twee percelen die gebruikt zullen gaan worden 

voor mobiele kampeermiddelen. Bestemmingsplan biedt de mogelijkheid dat ook dag-

horeca en dagrecreatie mogelijk is. Onderzoek van geluidshinder en luchtkwaliteit. 

De uitgevoerde quickscan natuurtoets leidt tot de conclusie dat aanvullend onderzoek of 

het aanvragen van een ontheffing in het kader van de Wetnatuurbescherming niet nood-

zakelijk is. De werkzaamheden moeten wel buiten het broedseizoen worden uitgevoerd.  

In het (concept) bestemmingsplan is met het oog op de verkeers- en sociale veiligheid aan-

gegeven dat door de gemeente medewerking is verleend om de voormalige bedrijfswoning 

Hoge Bergweg 14 om te zetten naar “woning”. Een zelfde besluit geldt voor de voormalige 

bedrijfswoning Lage Bergweg 35. De woning Stoppelbergweg 35 is onder de hoogspan-

ningsleiding gelegen en de eigenaar heeft aangegeven gebruik te willen maken van de 

“Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder hoogspanningsleiding. 

De gemeente heeft de woonbestemming voor dit pand opgeheven en is de bestemming 

natuur opgenomen. 

- erf- en terreinafscheidingen. In artikel 23 (omschrijving “wonen”) worden regels gegeven 

voor erf- en terreinafscheidingen. Hoofdregel is dat de maximale bouwhoogte van erf- en 

terreinafscheidingen in voorerfgebied ten hoogste 1 meter mag bedragen. Het bevoegd 

gezag kan - gebruikmakend van de afwijkingsbevoegdheid - bij de omgevingsvergunning 

afwijken van de hoofdregel. Zo is in artikel 23.4.1 lid c en lid d vastgelegd: voor het ten 

behoeve van de privacy bouwen van een erf- of terreinafscheiding tot een bouwhoogte van 

2 meter, indien dit met het oog op de verkeers- en sociale veiligheid niet onaanvaardbaar 

is. Voor het ten behoeve van de privacy bouwen van een erf- of terreinafscheiding tot een 

bouwhoogte van 2,5 meter in terreinen met veel aan elkaar grenzende woonpercelen en 

veel hoogte verschillen, zoals (en dat wordt in het bestemmingsplan als voorbeeld 

genoemd) de wijk Zomeroord. In artikel 23.4.2 wordt nog een extra toetsingscriteria 

beschreven. Afwijken als bedoeld in lid c en d van artikel 23.4.1 is alleen mogelijk voor 

zover de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied en de met het plan beoogde 

stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteit niet onevenredig wordt aangetast. Over 

de beoordelingscriteria om tot de afwijking van de hoofdregel te komen zal - omdat ze niet 

objectief meetbaar zijn - nog wel discussie komen. 

Zoals in het begin aangegeven het (ontwerp) bestemmingsplan Beekbergen, Lieren, Loenen en 
Oosterhuizen is een pakket van 9 cm. Er staat een veelheid aan informatie in en kan goed 
functioneren als een naslagwerk. Het is teveel om het geheel in een keer te overzien. 

Het (ontwerp) bestemmingsplan ligt tot en met 27 juni 2018 ter inzage op het stadhuis en is 
daar ook in elektronische vorm te raadplegen en is eveneens via de website van de gemeente 
te verkrijgen. Ook kunt u het plan inzien op kantoor dorpsraad. 
Tijdens de periode van ter inzage legging kunt u een zienswijze indienen. Dat kan op de 
volgende manieren: 

- schriftelijk; stuur een zienswijze naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES 

Apeldoorn onder vermelding van “zienswijze over ontwerpbestemmingsplan 

Buitengebied Beekbergen – Loenen. De zienswijze brief moet ten minste uw naam, 

adres en woonplaats en - indien mogelijk - telefoonnummer bevatten 
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- mondeling: maak een afspraak met de heer R. Halfwerk, telefoon 055 5805298 

- digitaal: vul het formulier op de website van de gemeente in (inloggen met DigiD). 

Het indienen van een digitale zienswijze is niet mogelijk. 

   
Op 15 mei 2018 was er in de grote zaal van de Hoge Weye een informatiebijeenkomst waar veel dorpsbewoners 

gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid kennis te nemen van de hoofdlijnen van het bestemmingsplan. 

 
Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Beekbergen en Loenen is inmiddels op de website 
ruimtelijkeplannen.nl geplaatst. U kunt het plan dus daar inzien. 
Zie: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0200.bp1141-ont1. 

In en om de dorpen 

Leerlingen OBS Beekbergen voeren circuskunstjes op voor de Stamtafel 

Nog met het circus gebeuren tijdens 200 Jaar OBS Beekbergen in hun achterhoofd voerden de 
jongste leerlingen van OBS Beekbergen nogmaals de circuskunsten uit voor de Stamtafel in De 
Hoge Weye. Je kon zien dat ze het nog niet verleerd waren. De circuskunstjes werden, onder 
aanvoering van twee ladyspeakers, vlot uitgevoerd. Na afloop kregen alle stamtafelgasten van 
de kinderen een plantje uitgereikt en werd er getrakteerd op ijs. 

 



 
 

 

1e Lustrum Toertocht Dorsclub Lieren

Op zaterdag 19 mei 2018 hield
1e lustrum van de toertochten en
werd er een bezoek gebracht aan vliegveld Teuge. 
een warme maaltijd aangeboden
Juliana Beekbergen hielden de (muzikale) sfeer erin.
op het kermisterrein aan de Ach

Gezamenlijke dienst in Freule Hartsenplantsoen

Op maandag 21 mei Tweede Pinksterdag
Hartsenplantsoen. Onder een stralende blauwe hemel werd de dienst geleid door ds. A.P. de 
Graaf uit Lieren. 

Toertocht Dorsclub Lieren 

Op zaterdag 19 mei 2018 hield de Dörsclub Lieren haar jaarlijkse toertocht.
toertochten en daarom gaf de Dörsclub er een speciaal tintje aan.

gebracht aan vliegveld Teuge. Tijdens de rustpauze in Beekbergen werd er 
den bij de Heksenketel. Enkele leden van harmonieorkest Pr
de (muzikale) sfeer erin. Dit jaar was het vertrek en eindpunt weer 

op het kermisterrein aan de Achterste Kerkweg in Oosterhuizen/Lieren. 

Gezamenlijke dienst in Freule Hartsenplantsoen 

Op maandag 21 mei Tweede Pinksterdag werd een gezamenlijke dienst gehouden in het Freule 
Hartsenplantsoen. Onder een stralende blauwe hemel werd de dienst geleid door ds. A.P. de 
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eren haar jaarlijkse toertocht. Dit jaar is het  
de Dörsclub er een speciaal tintje aan. Onderweg 

Tijdens de rustpauze in Beekbergen werd er 
Enkele leden van harmonieorkest Prinses 

het vertrek en eindpunt weer 

 

werd een gezamenlijke dienst gehouden in het Freule 
Hartsenplantsoen. Onder een stralende blauwe hemel werd de dienst geleid door ds. A.P. de 
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Intocht Avondvierdaagse 

De traditionele intocht van de Avondvierdaagse vond afgelopen vrijdagavond plaats. 
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Klompenpad Albapad Oosterhuizen 

Op zaterdag 26 mei kwamen de betrokken instanties, vrijwilligers en grondeigenaren bijeen in 
het dorpshuis van Oosterhuizen alwaar de opening plaatsvond van het Albapad. 
 

Klompenpaden zijn wandelroutes door het boerenland, over onverharde paadjes en vergeten doorsteekjes.  
Samen met vrijwilligers en met medewerking van grondeigenaren is het gelukt het Albapad te ontwikkelen.  
Het Albapad is het 108

ste
 Klompenpad. 

Wandelen door het mooie buitengebied van Oosterhuizen 
Het Albapad is een rondwandeling van elf kilometer door het prachtige buitengebied van Oosterhuizen.  
Langs enk, stuifwal, door bos en een voormalig oerbos.  
De brochure met een beschrijving van de route en bezienswaardigheden is o.a. te koop bij eetcafé De Nieuwe 
Ruysch, camping De Bosrand, camping De Bosgraaf en VVV’s in de regio. Kijk ook op www.klompenpaden.nl.  

 
Onder het genot van koffie/thee en een klompenpadgebakje werden er toespraken gehouden 
door Martin Burger (werkgroep Albapad), Arjan Vriend (directeur-bestuurder Stichting Land-
schapsbeheer Gelderland), wethouder Mark Sandmann (gemeente Apeldoorn) en Annie de 
Groot (oud-voorzitter van Dorpsraad Oosterhuizen). 
“Oosterhuizen, het enige klompenpad in heel Nederland met een eigen lied en dat is wel heel 
uniek”, zoals Annie de Groot zei, en wat vertolkt werd door singer/songwriter Ingrid Leene. 
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Stichting Red de Veluwe roept op tot alertheid 
30 mei try out laagvliegroutes vanaf Lelystad Airport 

Op 30 mei kunnen bewoners van de Veluwe, de IJsselvallei en de Stedendrie-
hoek kennis nemen van het geluid dat hen te wachten staat als vliegveld 
Lelystad opengaat. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat die dag 
bij goede weersomstandigheden een zogenaamde belevingsvlucht uitvoeren.  
Stichting Red de Veluwe heeft de nodige bedenkingen over het realiteitsgehalte 
van dit “voorvliegen”. In de praktijk zal het geluid, onder meer vanwege het 

ontbreken van passagiers, veel heftiger zijn dan bij deze vlucht. Ook het eenmalige karakter 
draagt niet bij aan een daadwerkelijke beleving van het lawaai. De actiegroep roept iedereen op 
om die dag vanaf half vier alert te zijn. De exacte tijden waarop het vliegtuig te zien en te horen 
is boven ieder dorp maakt de actiegroep bekend op haar website. 
Uitgangspunt is dat de belevingsvlucht in principe alle aan- en uitvliegroutes vanaf Lelystad één 
keer vliegt. Omdat vliegveld Lelystad nog niet gereed is vertrekt de Boeiing 737-800 van 
Transavia vanaf Schiphol en zal het Lelystad aandoen op een hoogte van 600 meter. Alle aan- 
en uitvliegroutes worden gevlogen wat in totaal vijf uur in beslag zal nemen. Omdat boven 
sommige dorpen twee routes liggen of omdat er overlap is, worden die dorpen twee keer 
aangedaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor Wezep, Hattem, Heerde, Oene, Nijbroek, Klarenbeek, 
Beekbergen en Hoenderloo. De belevingsvlucht start om half vier en eindigt naar verwachting 
om half negen. 
Om luchtvaart technische redenen mogen op de vlucht geen passagiers en bagage mee. Dat 
betekent dat het vliegtuig minstens 16,5 ton lichter is dan normaal. Bijna de helft van dat 
gewicht wordt opgevuld door extra kerosine mee te nemen maar die hoeveelheid neemt uiter-
aard gedurende de vlucht af. In de praktijk betekent dit dat de echte vakantievluchten vanaf 
Lelystad veel meer lawaai gaan maken dan tijdens de proefvlucht zal worden gehoord. 

Meten 

Het Ministerie heeft op elf plekken meetapparatuur geïnstalleerd waarmee de geluidsoverlast 
wordt gemeten. Stichting Red de Veluwe heeft daar op eigen initiatief nog een aantal punten 
aan toegevoegd waar extra lawaai te verwachten valt i.v.m. stijging of waar cumulatie van 
geluid gemeten moet worden, zoals bijvoorbeeld in de kern van Klarenbeek het geval is. Lastig 
is bovendien dat de toegestane afwijking die vliegtuigen kunnen hebben, ongeveer 1,8 km  
(1 nautische mijl) aan weerszijden van de gepubliceerde route is. Dat betekent dat het vliegtuig 
zich in een bandbreedte van 3,6 km kan bevinden. Dus ook bewoners die niet rechtstreeks 
onder de route wonen worden door Stichting Red de Veluwe verzocht om alert te zijn die dag. 

Niet realistisch 

Het bezwaar dat Stichting Red de Veluwe heeft over deze belevingsvlucht is voornamelijk dat 
een eenmalig geluid geen beeld kan geven van een constant geluid. Eén druppel uit een kraan 
irriteert niemand; een constant druppelende kraan is gekmakend. Echter, daar kun je je geen 
voorstelling van maken als je alleen die eerste druppel hoort, want die doet niets met je. Dat 
principe geldt ook voor deze belevingsvlucht. In de zomer zullen in de vroege ochtend en in de 
avonduren in aanvang zeven vliegtuigen per uur overkomen. In een later stadium wordt dat elke 
drie minuten. Dat is een compleet andere ervaring dan een eenmalig vliegtuig dat met interesse 
wordt bekeken. Er ligt niemand wakker van een af en toe passerend vliegtuig, maar om de drie 
minuten een laag overvliegend toestel om zes uur in de ochtend of om kinderbedtijd in de 
avond, is wel degelijk funest voor het slaapritme. Dat alles nog los van het feit dat laagvliegen 
extra risico’s betekent voor vogelaanvaringen, extra uitstoot tot gevolg heeft en een negatief 
effect zal hebben op het toerisme in de regio. 
Stichting Red de Veluwe roept iedereen op om 30 mei in de agenda te noteren en dan bewust 
te ervaren hoe erg de overlast is. Alle relevante informatie die nog beschikbaar komt is te 
vinden op www.Stichtingreddeveluwe.nl/belevingsvlucht. Ook de exacte overvliegtijden per dorp 
zijn daar te vinden. Bij slecht weer zal de vlucht worden geannuleerd. Die informatie is 
eveneens op de site te lezen. 
 
 
 
 



 
 

 

1e vlucht: 
Wezep: 17:05 
Nijbroek: 17:10 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vliegtijden 2e vlucht: 
Wezep: 17.40 
Nijbroek: 17.45 
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Kort Nieuws 

   
Gezellige drukte bij De IJstijd in Beekbergen… 

    
… en op de kermis en rommelmarkt in Oosterhuizen. 

Varia 

      

 



 
 

 

Gemeentenieuws 

 

Politieke Markt

Agenda Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis) 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Wekelijks publiceert de gemeente op deze pagina de agenda voor de (Sub)commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit. Voor meer informatie over deze commissies verwijzen wij u naar
www.apeldoorn.nl/welstand

Agenda 31 mei 2018, kamer Het Rode Hert

Tijd Omschrijving

 Besloten deel:

8.45 uur Ontvangst

09.00 uur – 10.00 uur Voorbereiding vergadering

10.00 uur – 10.45 uur Bespreking 

 Openbaar deel

10.45 uur – 11.15 uur IJsseldijk A1, ter hoogte van de carpoolplaats De kar en bedrijventerrein 
Ecofactorij, bespreking pilotplan

11.15 uur – 11.45 uur Hoenderloseweg 191, Ugchelen, inrichting van een natuurtransferium met 
bezoekerscentrum. ID 872

 Beoordeling plannen voor Omgevingsvergunning.

11.45 uur – 12.00 uur Zutphensestraat 319
met kantoor. ID 563

Raadpleegt u voor wijzigingen in de agenda en de meest actuele versie van de agenda, 
www.apeldoorn.nl onder bekendmakingen.

Aanvraag omgevingsvergunning

Locatie 

Kruisweg 24, Beekbergen 

Kaapbergweg 6, Beekbergen 

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 
publicatie van de verleende vergunning.

Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis) 

Agenda Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis) donderdag

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

Wekelijks publiceert de gemeente op deze pagina de agenda voor de (Sub)commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit. Voor meer informatie over deze commissies verwijzen wij u naar
www.apeldoorn.nl/welstand. 

Agenda 31 mei 2018, kamer Het Rode Hert 

Omschrijving 

Besloten deel: 

ntvangst 

Voorbereiding vergadering 

Bespreking ruimtelijke uitgangspunten herontwikkeling woningbouw Dovenetel.

Openbaar deel: Bespreking plannen in vooroverleg 

IJsseldijk A1, ter hoogte van de carpoolplaats De kar en bedrijventerrein 
Ecofactorij, bespreking pilotplan voor aanleg zonnepark. ID 135

Hoenderloseweg 191, Ugchelen, inrichting van een natuurtransferium met 
bezoekerscentrum. ID 872-818-227 

Beoordeling plannen voor Omgevingsvergunning. 

Zutphensestraat 319, aanvraag vergunning voor de bouw van een bedrijfshal 
met kantoor. ID 563-287-590 

Raadpleegt u voor wijzigingen in de agenda en de meest actuele versie van de agenda, 
onder bekendmakingen. 

mgevingsvergunning 

Omschrijving 

het vergroten van een kapschuur 

het aanleggen van een bosvijver in 
bestaande leemkuil 

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. 
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donderdag 31 mei 2018 

Wekelijks publiceert de gemeente op deze pagina de agenda voor de (Sub)commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit. Voor meer informatie over deze commissies verwijzen wij u naar 

ruimtelijke uitgangspunten herontwikkeling woningbouw Dovenetel. 

 

IJsseldijk A1, ter hoogte van de carpoolplaats De kar en bedrijventerrein 
voor aanleg zonnepark. ID 135-704-787 

Hoenderloseweg 191, Ugchelen, inrichting van een natuurtransferium met 

, aanvraag vergunning voor de bouw van een bedrijfshal 

Raadpleegt u voor wijzigingen in de agenda en de meest actuele versie van de agenda, 

Datum 

2018-05-16 

het aanleggen van een bosvijver in 2018-05-16 

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.  

hierover vindt u t.z.t. bij de 
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Aangevraagde evenementenvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Kerkallee, Dorpstraat, Kerkweg, 
Beekbergen 

Dorpsfeest Beekbergen 7 en 8 september 
2018 

2018-05-23 

Wolterbeeklaan, Keizersmantel, 
Beekbergen 

Straten Volleybal Toernooi 2018-05-23 

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement bij hem is 
ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen. 

Indien de vergunning wordt verleend zal daarvan mededeling worden gedaan. 

Verleende evenementenvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Kerkeveld – Achterste Kerkweg – Hulleweg 
– Ruggeweg in Beekbergen 

Oostelijke Jeugd Competitie voor 
jeugdwielrenners, 3 juni 2018 

2018-05-25 

U en eventuele andere belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit 
bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na verzending van dit besluit (zie datum) gestuurd te 
worden naar de burgemeester van Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES 
Apeldoorn. 

Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl. Als u uw bezwaarschrift 
per post verstuurt raad ik u aan een kopie van het besluit mee te sturen. 

Vragen? 

Heeft u vragen over de vergunning of wilt u deze inzien dan kunt u contact opnemen met het team Persoon-
informatiebeheer en vergunningen via tel. 14055 of via apvvergunningen@apeldoorn.nl. 

Gemeente Apeldoorn, Verzoek hogere grenswaarde – ontwerpbeschikking, 
uitgebreide procedure, Kanaal Zuid 378 te Lieren 

Wet geluidhinder 

Burgemeester en wethouders zijn van plan om voor deze bouwmogelijkheid op grond van 
artikel 110a Wet geluidhinder een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde vast te stellen. 

Datum verzending: 16 mei 2018 

Zaaknummer: DOS-2018-034881 

Alle wegen hebben van rechtswege een geluidszone. Nieuwe geluidgevoelige bestemmingen 
gelegen binnen de zone van een weg moeten in principe op zodanige afstand worden 
geprojecteerd dat voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde die de Wet geluidhinder 
daaraan stelt. Uit onderzoek is gebleken dat ten gevolge van de Kanaal Zuid bij 1 
geluidgevoelige bestemmingen een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde zal 
optreden. 

Inzage: 

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf 17 mei 2018 zes weken ter inzage bij 
het Omgevingsloket in het Stadhuis. Inzage is alleen mogelijk op afspraak. Een afspraak maken 
kan via de website www.apeldoorn.nl/afspraak of telefonisch 14 055. 

Zienswijze: 

Een ieder kan een zienswijze over het ontwerpbesluit indienen. Over het ontwerpbesluit kan 
gedurende de terinzagetermijn schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingediend. 
Schriftelijke zienswijzen moeten gericht worden aan burgemeester en wethouders van 
Apeldoorn, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Voor het mondeling indienen van zienswijzen 
kan contact opgenomen worden met het Omgevingsloket, tel. 14 055. Het indienen van 
zienswijzen via e-mail is niet mogelijk. 

Belangrijk: 

U kunt alleen beroep instellen tegen het uiteindelijke besluit, indien u belanghebbende bent en 
tijdig schriftelijk of mondeling uw zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking, of 
kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. 
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Informatie 

Voor informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Veluwe IJssel, bereikbaar via 
(055) 580 17 05. 

Wilt u bij eventuele correspondentie, bij voorkeur digitaal (info@ovij.nl), het nummer van het 
zaakdossier "DOS-2018-034881” vermelden? 

 

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. 

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. 

Groene vingers en/of meedenkers gezocht 
Heb jij of heeft u altijd graag in de (moes)tuin gewerkt of doet u dat 
nog graag? Dan zijn we op zoek naar u en naar jou! Voor de 
ontmoetingsplek op de Vier Dorpen in Beekbergen zijn we op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om samen een 
moestuintje/kruidentuintje op te starten en te onderhouden.  
We zoeken mensen die graag willen meedenken hoe we dit vorm 
kunnen geven en hun kennis, talent of groene vingers voor onze 

Ontmoetingsplek bij De Vier Dorpen, in willen zetten. Schroom niet en meldt je aan!  
Voor meer informatie of je aanmelding, kan contact worden opgenomen met Ingrid Klomp op 
telefoonnummer: 055-5066870. 
 

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: 055-5066870. 
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Seniorenbijeenkomsten 

 

“De Stamtafel” 

Dorpshuis De Hoge Weye 

(Dorpstraat 34, Beekbergen) 

- 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 

 

 

’t Proathuus is een ontmoetingsplek voor 
senioren van alle 
gezindten uit 
Beekbergen en de 
omliggende dorpen. 

De mogelijkheid om 
zonder afspraak in- en uit te lopen, of 
aan te schuiven, ligt tussen 14.00 en 
16.00 uur, elke dinsdagmiddag. 

U wordt ontvangen door een 
enthousiaste groep vrijwilligers. 

Op deze tijden kan men een 
“bakkie” drinken, een praatje 
maken, een spelletje doen. 
Af en toe worden extra 
activiteiten georganiseerd. 
Praten en breien is ook een optie, terwijl 
de koffie en thee rond gaat. 

Als u slecht ter been 
bent kan zo nodig 
vervoer voor worden 
geregeld. 

U komt niet alleen 
voor u zelf, maar ook voor de ander 

Onderlinge contacten worden hier 
verstrekt. Het percentage van ouderen 
die bijna niet meer op straat komen is 
sterk gestegen. 

Er is duidelijk een ontmoetingsplek 
nodig. Niemand wordt tot iets 
verplicht. We genieten samen van 
de “kleine dingen”. 

Ideeën en voorstellen van uw kant 
worden heel erg op prijs gesteld, 
zodat wij samen mogelijkheden 
kunnen bekijken om met elkaar 
deze gezellige middag te 
organiseren. 

Tot dinsdagmiddag ! 

 

’t Proathuus Team 

Er zijn voor u geen kosten aan 
verbonden, maar een bijdrage in 

de onkosten wordt op prijs 
gesteld. 

 

Spreekuur dorpsagent (de heer T. Simmelink) 

Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de politiepost Van Schaffelaarweg  
(naast de brandweerkazerne).  

Mocht u contact met de politie of met mij in het bijzonder willen dan kunt u gewoon 0900-8844 bellen en 
vragen om contact. Soms wordt u direct doorverbonden, soms ook wordt er een terugbelnotitie gemaakt. 
Als het gaat om contact met mij, dan kunnen we ook op andere momenten dan de donderdag een 
afspraak maken op de spreekuurlocatie of bij u thuis. 
U zit dus niet gebonden aan dat ene uurtje in de week op donderdag! 
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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 
 
 

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 

 


