Nieuwsbrief 20 mei 2019
Van de bestuurstafel
Voorjaarsnota 2019
De voorjaarsnota 2019 van de gemeente Apeldoorn heeft de titel “Wij zijn elkaar!” Daarmee
wordt meteen de context waarvoor en waartoe de nota is geschreven en bedoeld is duidelijk
neergezet. De nota is opgebouwd op de eerder door de gemeente Apeldoorn geformuleerde
bouwstenen van beleid. Dan gaat het om:
- ondernemende stad
- toeristisch toplandschap
- comfortabele gezinsstad
- duurzaamheid
- participatie & revitalisering
en dat alles passend binnen de inclusieve samenleving. Het groeien naar een inclusieve
samenleving vergt van alle participerende groepen/partijen een langdurige inzet. Dan moet het
resultaat zijn een samenleving van zelfredzame burgers. Waar de zorg aansluit bij de vraag van
de burger en de gemeente, zorgverzekeraars en zorginstellingen met elkaar werken en het toepassen van onorthodoxe maatregelen niet schuwen.
Even wat cijfers ter ondersteuning van “hoe doen we het als Apeldoorn”.
- op de economische ranglijst van Nederlandse gemeenten staat Apeldoorn op plek 19
- op de lijst van economische toplocaties staat de regio Apeldoorn op plek 6 van de 47 regio’s
in ons land
- Apeldoorn is de tweede MKB vriendelijke stad in Gelderland
- Apeldoorn is een van de veiligste grote steden
- private ontwikkelaars hebben belangstelling voor het initiëren en uitvoeren van grootschalige
projecten
De ondernemende stad
Terecht wordt in dit onderdeel van de voorjaarsnota gewezen op het gegeven dat “we de
economische wind behoorlijk mee hebben”. Maar ontegenzeggelijk is ook de relatie die
Apeldoorn heeft opgebouwd met marktpartijen een factor die bijdraagt aan financieel herstel
van Apeldoorn. Veel inzet om bestaande relaties te behouden en waar mogelijk uit te bouwen.
Goed kijken en analyseren waar kansen liggen voor nieuwe bedrijven zich kunnen vestigen. Het
komt allemaal aan de orde in de voorjaarsnota. Evenals de absolute noodzakelijkheid dat er
afstemming plaatsvindt tussen overheid (gemeente), (hoger) onderwijs en bedrijfsleven. Over
welke kennis en vaardigheden, denkt het bedrijfsleven, moet de werknemer die een opleiding
heeft afgerond over enkele jaren beschikken. Waar is dan behoefte aan. Is aanbod (opleiding)
passend bij de vraag (vacatures). In de voorjaarsnota wordt aangedrongen op regelmatig en
gestructureerd overleg tussen bedrijfsleven en onderwijs.
Bereikbaarheid, snelle internetverbindingen het wordt allemaal besproken (beschreven) in het
onderdeel de ondernemende stad. Onderkend wordt dat de ondernemende stad het fundament
is van de mate van welvaart door e burgers van Apeldoorn kan worden ervaren. Een “ondernemende stad in het groen” is een extra uitdaging om aan beide principes recht te doen.
Toeristisch toplandschap
In de voorjaarsnota lezen we:
“zonder de natuurwaarden van de Veluwe aan te tasten de Veluwe op 1” als meest aantrekkelijkste vakantiebestemming van Nederland”. Het zoeken naar en vinden van een evenwicht
tussen “kan en wil” zal een belangrijke opdracht worden voor de komende jaren”.

1

In 2020 wordt herdacht dat ons land vijf jaar onderworpen was aan een Duitse overheersing en
wordt 75 jaar bevrijding groots gevierd. Hoe dat vorm wordt gegeven?
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:
Op de voorterreinen van Paleis Het Loo komt een Canadees legerkamp met oude voertuigen,
medische post, veldkeuken etc. Er zullen Big Bands optreden en er worden Taptoes gehouden.
Er komt een internationale jongeren conferentie en een Canadian Walk door de stad. Aandacht
is er ook voor herinneringsplekken. Denk daarbij aan het Apeldoornsche Bosch.
Comfortabele gezinsstad
Apeldoorn is/wil zijn een plaats waar gezinnen in een veilige en gezonde omgeving kunnen
wonen. Veilig omdat verkeersstromen buiten de directe woonomgeving worden gehouden en
gezond door aanplant van groenvoorziening bewust te plannen. Apeldoorn stad in het groen!
Een plaats ook waar kinderen een plaats hebben/krijgen om te spelen. Een plaats ook waar
cultuur en geschiedenis uitnodigen om als bewoner en als toerist zich te verdiepen in “hoe het
was”. In samenwerking met scholen wordt zichtbaar gemaakt waar valkuilen en obstakels zijn.
Waar - onverwacht - verontreiniging van lucht en bodem (kan) optreden.
Bij het onderdeel gezondheid komt ook “overgewicht” aan de orde. Zowel jongeren als de
ouderen vallen steeds meer in de categorie “te zwaar”. Plannen zijn ontwikkeld om de “schoolkantines” alleen gezonde producten in de vitrines te hebben. Andere vorm is “ga sporten”. Wat
is er nodig om de jeugd van computer (gamen) naar het sportveld te krijgen. De gemeente laat
in de voorjaarsnota weten in gesprek te (willen) gaan met de jeugd, scholen, sportverenigingen
en ouders. Nadrukkelijk wordt gesteld dat de initiatieven die nu in de voorjaarsnota staan een
investering voor de toekomst is. Werken aan de gezondheid van de jeugd moet later een positief resultaat opleveren.
Duurzaamheid
In de voorjaarsnota wordt ruim aandacht besteed aan het onderwerp duurzaamheid. Gebruik
van fossiele brandstoffen ontmoedigen en gebruik van duurzame brandstoffen promoten. Denk
aan “gasloos” bouwen. Afkoppelen van regenwater van het vuilwaterriool en anders kijken naar
“afval”. Wat kan er hergebruikt worden. Aandacht wordt ook gegeven aan wateropslag voor
droge perioden. Onderwerpen die we in een eerdere Nieuwsbrief al een keer besproken
hebben. Duurzaamheid verplicht tot denken aan de toekomst. Wat zijn de vraagstukken die
over X jaar om een antwoord vragen waarvoor nu de basis moet worden gelegd. Onderwerpen
waarin nu geïnvesteerd moet worden.
Participatie & revitalisering
Het laatste onderwerp dat in de voorjaarsnota wordt besproken. De rol van dorps- en wijkraden
zal - staat in de nota te lezen - zullen in de toekomst gaan veranderen. In de voorjaarsnota
wordt gesteld dat veel wordt verwacht van het initiatief om de burger te betrekken bij revitaliseringsprogramma’s. Wat vindt de burger van de huidige situatie in het dorp of de wijk Waar zou
welke aanpassing moten worden uitgevoerd. In de voorjaarsnota is aangegeven dat het voor de
gemeente ook een kwestie zal worden van “Learning by doing”. Ervaring bij inspraaksituaties
van bijvoorbeeld “aanpassing wegprofiel” door de burgers zeer tegenstrijdige adviezen worden
geopperd. De besturen van de dorps- en wijkraden zijn nog met de gemeente in gesprek over
het plan van het instellen van een initiatievenfonds van waaruit door de burgers voorgestelde
aanpassingen kunnen worden betaald. Geld dat zich nu laat aanzien zal worden gekort op de
jaarlijkse subsidie aan de dorps- en wijkraden.
Na deze beschouwende hoofdstukken wordt het grootste deel van de voorjaarsnota besteed
aan de financiële invulling. De bijlagen bij de voorjaarsnota zijn:
- onontkoombaar en wenselijk nieuw beleid
- samenvattend overzicht ombuigingen
- beknopte toelichting per ombuiging
- algemene reserve
- overzicht moties, amendementen en toezeggingen
Resumerend:
- een helder document
- gepast optimisme
- terughoudend waar dat noodzakelijk is
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In en om de dorpen
Intocht Avondvierdaags Beekbergen
Helaas brak de zon op de intocht van de Avondvierdaags op vrijdag 17 mei niet door, maar dat
mocht de pret niet drukken. Het zonnetje lag op de lachende kindergezichten en de vele
mensen langs de kant die de lopers feestelijk onthaalden.

Oldtimer Toertocht zaterdag 18 mei 2019

Op zaterdag 18 mei vertrok een aantal oldtimers vanaf Ford Museum “Tullekensmolen” voor
een toertocht van ruim 80 km. De finish was ook in Beekbergen. Deze toertocht stond in het
teken van vier goede doelen: Alp d’Huzes, Duchenne Heroes/ Go4 Duchenne, St. Rett
Syndroom en Suze ‘s Angels.
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De toertocht is bedoeld om een sponsorbedrag bij elkaar te krijgen dat rechtstreeks gebruikt
wordt voor onderzoek naar een medicijn tegen kanker, spierdystrofie en het rett syndroom.
Bijzonder op deze dag was dat Jeroen Huiskamp uit Apeldoorn dezelfde toertocht lopend deed,
af en toe “stiekem” geholpen door deelnemende oldtimers. Jeroen vertrok zaterdagochtend om
04.00 uur en deed in totaal 13 uur over de 80 resp. 64 km.

21ste Open Atelierroute 2019
Vanwege het mooie weer verkozen sommige bezoekers om op de fiets een bezoekje te
brengen aan de ateliers in de bosrijke omgeving van Beekbergen. De bezoekers waren bij de
21ste Open Atelierroute 2019 welkom bij 51 kunstenaars in de gemeente Apeldoorn, die
georganiseerd werd door de Stichting Ateliers Apeldoorn.
De deelnemende kunstenaars uit Beekbergen: Lia van der Burgt (schilderen, mixed media,
objecten, ruimtelijk werk), Annelies Diepenmaat (tekenen, schilderen), Karla Kassenaar
(geometrisch abstract, materieschilderwerk), Teun Renes (geometrisch abstracte kunst,
sculpturen in hout en plexiglas), Martha Waijop (beeldhouwen), Ivo de Bruin (hout en
handgemaakt expoxy riviertafels)

Karla Kassenaar

Teun Renes

Lia van der Burgt
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Martha Waijop

Ivo de Bruin

Annelies Diepenmaat

N.B. Voor Martha Waijop geldt: Mocht het dat weekend niet lukken, dan zijn mijn tuin en atelier
ook te bezoeken in het weekend van 25 en 26 mei, van 11 tot 17 uur. U bent van harte
welkom: Spelderholt 3, Beekbergen.

AB team ZGA locatie De Vier Dorpen
De afgelopen week (van 13 t/m 17 mei) genoten cliënten van
ZGA e.o. locatie De Vier Dorpen van het echte vakantiegevoel. Landal Heideheuvel in Beekbergen stelde namelijk
kosteloos een 8 persoons bungalow ter beschikking, nadat
de activiteitenbegeleiding een verzoek deed. “We konden
hier overdag met cliënten vertoeven, zodat cliënten het echte
vakantiegevoel konden ervaren. De cliënten hebben genoten
van een wandeling in het bos of naar het geitenweitje, een
drankje drinken op het terras, gourmetten, pannenkoek
bakken, bowlen, een ijsje eten of genieten van de spelende
kinderen in de speeltuin…”
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“We vinden dit een fantastisch gebaar van Landal en willen nogmaals zeggen: Dank, dank,
dank aan Heideheuvel dat jullie dit mogelijk maken! Ze maken hun slogan waar: Genieten voor
jong en oud!”. Ook Albert Heijn Westerik ondersteunde deze vakantiedagjes. Zij sponsorden
een deel van de boodschappen. Wat fantastisch! En taxibedrijf Jochems zorgde er ook voor dat
de ritten naar het vakantiepark niet te prijzig werden. “We boffen met zulke ondernemers in
Beekbergen! Jullie zijn toppers!” Ook de vrijwilligers en medewerkers willen we hartelijk dank
zeggen. Met elkaar werden het dagen met onvergetelijke momenten en gouden randjes.

Busrit met bewoners van De Vier Dorpen
Woensdag 15 mei was het weer zover, stichting Buurtmensen had weer
een prachtige rit over de Veluwe geregeld voor ouderen. Deze keer waren
de bewoners van De Vier Dorpen uit Beekbergen de gelukkigen die deze
gratis busrit mochten mee maken.
Om half 2 werd het gezelschap ondersteund door de vrijwilligers van de
Buurtmensen naar de bus gebracht waar de chauffeur al stond te wachten. Nadat een ieder een
plekje in de bus had gevonden werd koers gezet richting Loenen. Via Loenen ging de rit langs
Hoenderloo, Deelen, Schaarsbergen en nog tal van leuke plaatsen. Onderweg was er van alles
te zien en onze chauffeur wist er veel over te vertellen. Ook bijzonder was dat De Vier Dorpen
hun naam danken dat de bewoners vroeger uit die vier dorpen kwamen die de chauffeur op
deze route had uitgekozen.
Dus voor een aantal bewoners was dit ook weer een prachtig weerzien met hun oude woonomgeving. Onderweg kregen de bewoners een drankje en iets lekkers, aangeboden door Bos
en Weide Fysiotherapie. Ook hadden we een traktatie onderweg van vrijwilliger Frans die jarig
was. Aan alles komt een eind, dus ook aan deze rit die op deze stralende dag mochten maken
met deze ouderen die hoogbejaard zijn. Dankzij de inzet van onze vrijwilligers, onze vaste
chauffeur en ondersteuning van het Kansfonds is ook deze rit weer geslaagd te noemen.
N.B. De Vier Dorpen is begin jaren 70 gebouwd, de grond waarop De Vier Dorpen staat was
van mejuffrouw J.H.C. Ooster. Deze mejuffrouw heeft bepaald dat bij de verkoop van haar
grondgebied de helft moest worden gebruikt voor de bouw van een bejaardentehuis.
De naam van dit woonzorgcentrum is afgeleid van de vier dorpen eromheen: Beekbergen,
Loenen, Hoenderloo en Klarenbeek. Voorheen kwamen mensen uit deze dorpen in De
Vier Dorpen "wonen". Tegenwoordig geldt deze voorwaarde niet meer (bron Wikipedia).

Reactie De Vier Dorpen:
Dag Stichting Buurtmensen,
Onderwerp: Busrit cliënten van D4D.
Wat hebben we een fijne middag gehad!
Een mooie rit door vooral de dorpen waar De Vier Dorpen haar naam aan te danken heeft.
Prachtig en het weer hadden we mee.
Onderweg wat lekkere versnaperingen.
Kortom: het echte uit gevoel was aanwezig.
De leeftijd van onze ouderen varieerden van 73 tot 96 jaar.
Misschien goed voor jullie om te weten.
Team D4D De Vier Dorpen.
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Ooievaarskuikens gespot in ooievaarsnest in weiland bij Engeland

Op de foto is goed te zien dat er in ieder geval 2 kuikentjes geboren zijn.

32ste Internationale Menwedstrijd Beekbergen
Van donderdag 27 juni tot en met zondag 30 juni 2019 wordt op het terrein van Riant
Equestrian Centre weer de Internationale Menwedstrijd voor twee- en vierspan gehouden. Er is
weer een zeer interessant programma opgesteld. Naast dresseur en als afsluiting de behendigheidsproef (kegeltjes rijden) is er op zaterdag de marathon. Een parcours van ca. 15 km met
hindernissen (onder andere de waterbak). Hier wordt het uiterste gevraagd van paarden en
van de koetsier.

Wanneer
: 27 tot en met 30 juni 2019
Waar
: Riant Equestrian, Bruggelerweg 4, 7361 CX Beekbergen
Toegang
: gratis
Parkeren
: 7,50 euro (op aangewezen plekken)
Voor de jeugd : kidsdorp
Country Fair met een veelheid aan artikelen

Rijbewijskeuringen in Beekbergen
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 21 mei, 20 juni,
12 juli en 26 juli in Dorpshuis de Hoge Weye, Dorpstraat 34 medisch laten
keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.
Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg Rijbewijskeuringen.
Telefonisch: 088 23 23 300. Zelf een datum plannen: www.regelzorg.nl.
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 40,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot
75 jaar is het tarief € 60,00.
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en start 5 maanden voor deze datum.
Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een Gezondheidsverklaring. Aangeraden wordt dit
digitaal te kopen met behulp van uw DigiD met SMS code op www.mijn.cbr.nl.
Een papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten, het CBR of
Regelzorg. Deze verklaring moet u eerst invullen en opsturen naar het CBR. Het kan een paar
weken duren alvorens u de papieren die de arts moet invullen thuisgestuurd krijgt.
Aangeraden wordt een afspraak te maken bij een arts die uw formulier op de computer
(digitaal) kan invullen.
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Spreekuurlocatie wijkagent Beekbergen gaat veranderen!
Tot voor kort kon ik u altijd ontvangen op donderdag tussen 19.00 en
20.00 uur aan de Van Schaffelaarweg te Beekbergen. Het spreekuur zat
vast aan de brandweergarage.
Het gebouw werd verkocht aan de gemeente en de brandweer gaat daar
nu verbouwen. Er is dan helaas geen plaats meer voor mijn spreekuur.
Omdat ik van mening ben dat een vast “inloopmoment” van belang is voor dorpen, ben ik wel
op zoek gegaan naar vervanging.
Gelukkig diende zich een mooie gelegenheid aan.
Ik ga verhuizen naar de Tullekensmolenweg 22a te
Beekbergen. Voor een ieder beter bekend als De
Boerderij. Het bestuur van De Boerderij heeft mij in de
gelegenheid gesteld de bestuurskamer te gebruiken als
spreekuurlocatie. Ik mag daar ook, zoals ik gewend was
aan de Van Schaffelaarweg, tussendoor met mensen
afspreken.
Ten gevolge van de verhuisperikelen, de komende
kermissen in Loenen en Oosterhuizen en aansluitend
mijn vakantie, zal het spreekuur op de donderdag tijdelijk geen doorgang vinden.
Op donderdag 27 juni 2019 is er weer normaal spreekuur tussen 19.00 en 20.00 uur, maar dan
dus in De Boerderij.
Het spreekuur te Loenen blijft ongewijzigd, maar ook hier is er sprake van een tijdelijke sluiting.
Hier is donderdag 23 mei het laatste spreekuurmoment. Dan dus tijdelijke sluiting ten gevolge
van Hemelvaartsdag/kermissen en vakantie. Donderdag 27 juni ben ik er weer.
Belangrijk:
Wilt u in de tussenliggende periode toch in gesprek met
mij, neem dan contact op via 0900-8844. U wordt dan
doorverbonden met mij of ik bel u terug. Hier kunnen
soms een paar dagen tussen zitten. In geval van spoed
uiteraard altijd 112 bellen!
Met vriendelijke groet,
Theo Simmelink, wijkagent
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Varia
Zondagmiddagconcerten Oranjepark van start gegaan
Om 14.00 uur droeg Apeldoorns stadsdichter Aad van der Waal een door hemzelf geschreven
gedicht voor en gaf daarmee het startsein voor 17 muzikale zondagmiddagen in de muziektent
in het Oranjepark in Apeldoorn. De eerste artiest treedt op van 14.00 tot 15.00 uur en de
tweede artiest treedt op van 15.00 tot 16.00 uur. Zoals altijd is de cateringwagen van Ton en
Coby van Laarhoven aanwezig voor de inwendige mens en staat er een mobiel toiletunit in het
park. Er zijn klapstoeltjes te huur voor € 0,50! Gratis toegang.

Pattiwael & Nanuru (singer-songwriter/gitarist) en de rockband Jacky & The Weasels (triphop/rock) gaven deze
zonnige zondagmiddag een concert voor een groot publiek.

Het programma voor de
komende zondagmidagconcerten kunt u bekijken op
https://muziektentapeldoorn.nl/.
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Reizen met OV
Binnen het reizen met het Openbaar Vervoer is er de laatste jaren veel
veranderd. Voor senioren is het soms lastig om hier mee om te gaan omdat
het voor hen onbekend is hoe het systeem en de mogelijkheden werken.
Daarom organiseert Ervaar het OV elke maand een inloopspreekuur waar u
terecht kunt met vragen over het reizen met het Openbaar Vervoer. Maandag
20 mei is het eerstvolgende inloopspreekuur van 14.00 tot 15.30 uur in CODA
Centrale bibliotheek, Vosselmanstraat 299 Apeldoorn. De OV-ambassadeurs geven u graag
advies op maat.
OV-ambassadeurs
P/a YMCA (uitvoerder project)
Peterskampweg 12, 8031 LK Zwolle, tel. 038-4540130, e-mail: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl

Gemeentenieuws

Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis) donderdag 23 mei 2019

Op 23 mei vergadert de raad over onder andere deelname aan het experiment gesloten
coffeeshopketen. U bent van harte welkom in het stadhuis, Marktplein 1.
Tijd

Omschrijving
Coda, groene zaal

19.00 uur

Europa en de lokale overheid

20.00 uur

Sluiting
Raadzaal

19.00 uur

Burgerparticipatie: zo doen wij dat samen

20.00 uur

Hoorzitting Voorjaarsnota

21.00 uur

Pauze

21.15 uur

Aanmelding deelname Experiment Gesloten Coffeeshopketen (wietteelt)

22.15 uur

Sluiting
Het Rode Hert

21.15 uur

Handhavingsbalans: handhaving Ruimtelijke Ordening en Bouwen, jaarverslag 2018 en
uitvoeringsprogramma 2019

22.15 uur

Sluiting
De Moriaen

19.00 uur

Presentatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

21.00 uur

Pauze

21.15 uur

Raadsbrief verwachte overschrijding Huis van de Stad

22.15 uur

Sluiting
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Aangevraagde omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Achterste Kerkweg 89, Lieren

het kappen van een beuk

2019-05-13

Lierderstraat 46, Lieren

het plaatsen van 30 zonnepanelen

2019-05-15

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 omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Van Limburg Stirumweg 19, Beekbergen

Herfstfair d.d. 7 en 8 september 2019

2019-05-14

De Hoeven 3A -1, Beekbergen

het plaatsen van een tijdelijke woonunit

2019-05-16

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 aan infoomgevingsloket@apeldoorn.nl. De
openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit
bezwaar maken.
Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na verzending van het besluit (zie datum
verzending) gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van
Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid & Recht, postbus 9033, 7300 ES in Apeldoorn.
Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl
(digitaal loket).
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Verleende evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Spelderholt 9, Beekbergen

Magical Castle Edition bij Parc Spelderholt
d.d. 1 en 2 juni 2019

2019-05-16

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 Persooninformatiebeheer en vergunningen via tel. 14055 of via
apvvergunningen@apeldoorn.nl.

Ontwerp verkeersbesluit Loenenseweg

Van de Provincie Gelderland ontvingen wij het onderstaande bericht met betrekking tot “N786,
ontwerp verkeersbesluit instellen van een maximumsnelheid van 60 km per uur in Beekbergen
in de gemeente Apeldoorn”. In de afgelopen maanden heeft het bestuur van de dorpsraad, en
dan in het bijzonder de portefeuillehouder verkeer (Joop van der Meer) zich ingezet om de
veiligheid voor de weggebruiker te verbeteren. In het nu voorliggende ontwerp wordt hier
invulling aan gegeven.
Op de website van de Provincie Gelderland is aangegeven op welke wijze kan worden
gereageerd op dit ontwerp verkeersbesluit.
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N786; ontwerp verkeersbesluit instellen van een maximumsnelheid van 60 km per
uur in Beekbergen in de gemeente Apeldoorn
ONTWERP VERKEERSBESLUIT ZAAKNUMMER 2019-004449, 09 mei 2019

Aanleiding
De provinciale weg N786 vormt een verbinding tussen Apeldoorn en Dieren (N348) en ontsluit
deze kernen en het omliggende gebied naar het hoofdwegennet (A50). In de wegennetvisie van
de provincie Gelderland is de N786 opgenomen als een erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 60 km/u. De N786 kent op dit moment een snelheidsregime van 80 km/u. Om
functie en gebruik in overeenstemming te brengen en daarmee de verkeersveiligheid te vergroten op dit traject wil de provincie Gelderland de N786 (Loenenseweg) tussen de noordelijke
komgrens Beekbergen (km 1,10) en de noordelijke toe- en afrit van de A50 (km 3,10) de maximumsnelheid verlagen van 80 naar 60 kilometer per uur en de weg inrichten in overeenstemming met het profiel van een erftoegangsweg. Als wegbeheerder van de N786 is de provincie
Gelderland verplicht om voor de beoogde verkeersmaatregelen op deze locaties een verkeersbesluit te nemen.
Beleidskaders
Wettelijke grondslag
Dit besluit wordt genomen conform:
• artikel 2, lid 1, onder a Wegenverkeerswet 1994;
• artikel 15, lid 1 Wegenverkeerswet 1994;
• artikel 18, lid 1, onder b Wegenverkeerswet 1994;
• artikel 12 en 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;
• afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;
• het geldende Algemeen reglement mandaat, Gelderland.
Omgevingsvisie
Dit besluit wordt genomen binnen de kaders van de provinciale Omgevingsvisie. De provincie is
verantwoordelijk voor het op peil houden- en verbeteren van- de kwaliteit van de bestaande
wegen, waterwegen en fietspaden in provinciaal beheer. De omgevingsvisie stelt vast dat bij
knelpunten op het gebied van wegen, wordt gekeken naar het voorkomen en benutten alvorens
er nieuwe infrastructuur wordt aangelegd.
Procedure totstandkoming
Tijdens de procedure heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente Apeldoorn en met de
korpschef van de Politie Eenheid Oost-Nederland, district Noord en Oost Gelderland. Vertegenwoordigers van alle organisaties hebben een positief advies gegeven over de in te stellen
maatregelen.
Belangenafweging: knelpunten en maatregelen
In 2020 staat er groot onderhoud gepland aan de N786 (Loenenseweg) in de gemeente
Apeldoorn. vanaf de bebouwde kom van Beekbergen (kilometer 1,10) tot de aansluiting met de
rijksweg A50 (kilometer 3,1). Tegelijk met het onderhoud worden maatregelen getroffen die de
verkeersveiligheid vergroten.
De N786 kent een snelheidsregime van 80 kilometer per uur. Een dergelijk snelheidsregime
hoort thuis op een gebiedsontsluitingsweg. De N786 heeft op provinciaal niveau echter geen
primaire verkeersfunctie. Afwaardering naar een 60 kilometer per uur regime past meer bij de
provinciale visie voor dit traject en het huidig gebruik en de intensiteiten op de weg. De functie
van de weg is niet in overeenstemming met het gebruik.
Ook de inrichting van de weg voldoet niet aan de richtlijnen van een gebiedsontsluitingsweg.
De weg heeft een te smal profiel, waardoor er geen ruimte is voor een dubbele asstreep en een
redresseerstrook. Ook ligt het (brom-)fietspad binnen de obstakelvrije zone. De combinatie van
een snelheid van 80 kilometer per uur met een te smalle rijbaan en het (brom-)fietspad dicht
langs de weg betekent dat er geen sprake is van een vergevingsgezinde situatie als bestuurders van de rijlijn afwijken. Hierdoor is de kans op frontale en enkelzijdige ongevallen met veelal
een ernstige afloop groot.
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De provincie Gelderland neemt daarom maatregelen om de N786 in te richten als erftoegangsweg. Naast het afwaarderen van de weg van 80 naar 60 kilometer per uur wordt de huidige
status van de N786 van voorrangsweg ingetrokken en er wordt een voorrangsregeling per
kruispunt ingesteld, waarbij het verkeer op de zijwegen voorrang moet verlenen aan alle
bestuurders op de hoofdrijbaan van de provinciale weg N786. Ter ondersteuning van het
60 kilometer regime wordt bij de aansluiting met de zijwegen en op de rechtstand bij kilometer
2,25 een verhoogd plateau aangebracht.
Voornemen
Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn van plan om voor de provinciale weg N786
(Loenenseweg) in Beekbergen in de gemeente Apeldoorn het volgende verkeersbesluit te
nemen:
I. door het verwijderen van de borden met model B1 van het RVV 1990 op de hoofdrijbaan van
de N786, de huidige status van voorrangsweg in te trekken;
II. door het plaatsen van de borden model B3, B4 en B5 van het RVV 1990 op de hoofdrijbaan
van de N786 vóór de zijwegen, bestuurders op de hoofdrijbaan duiden dat een voorrangskruispunt wordt genaderd. Het betreft de kruispunten:
- Henk Vulinkweg (kilometer 1,48);
- Stoppelbergweg (kilometer 1,70);
- Hulleweg (kilometer 1,80);
- Wipselbergweg (kilometer 2,60);
- Lierderdrift – Solleweg (kilometer 2,74);
- Immenbergweg – Schalterdalweg (kilometer 3,06);
III. door het plaatsen van borden model A1-60 en model A2-60 van het RVV 1990, vanaf de
komgrens Beekbergen (kilometer 1,10) tot aan de noordelijke toe- en afrit van de A50
(kilometer 3,10) een maximale snelheid instellen van 60 kilometer per uur.
Op het traject worden voorbij de aanwezige kruispunten, zowel vanuit noordelijke - als zuidelijke
rijrichting borden model A1-60 van het RVV 1990 geplaatst. Het betreft de kruispunten:
- Henk Vulinkweg (kilometer 1,48);
- Stoppelbergweg (kilometer 1,70);
- Hulleweg (kilometer 1,80);
- Wipselbergweg (kilometer 2,60);
- Lierderdrift – Solleweg (kilometer 2,74);
- Immenbergweg – Schalterdalweg (kilometer 3,06).
Ter inzage
De tekst van het ontwerp verkeersbesluit is te vinden op de website van de provincie
Gelderland
(www.gelderland.nl ->Verkeer en vervoer->Overzicht provinciale wegen->N786: A50 - Beekbergen.

De tekst van het ontwerp verkeersbesluit is ook te vinden op de website van de rijksoverheid
(zoek.officielebekendmakingen.nl->Zoek in). U kunt het zaaknummer dan als zoekopdracht
ingeven. Tevens ligt een kopie van het ontwerp verkeersbesluit van 16 mei tot en met 27 juni
2019 ter inzage in het Activerium van de gemeente Apeldoorn, Deventerstraat 46 te Apeldoorn.
Inbrengen zienswijzen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van de bekendmaking een mening in
de vorm van een zienswijze bekend maken inzake de punten I tot en met III van het voorgenomen ontwerp verkeersbesluit. De zienswijze kan schriftelijk of mondeling worden
ingebracht.
De schriftelijke zienswijze dient te worden gezonden aan:
Gedeputeerde Staten van Gelderland
Afdeling Beheer en Onderhoud Wegen
T.a.v. mevrouw M.M.C. van der Zandt
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
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Op de enveloppe dient duidelijk “zaaknummer 2019-004449, N786 instellen van een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur” vermeld te worden. Voor het geven van een mondelinge
reactie kunt u binnen vijf weken na de dag van bekendmaking een afspraak maken via het
Provincieloket met mevrouw M.M.C. van der Zandt, telefoon 026-359 9999. Ook voor een toelichting op het ontwerp verkeersbesluit kunt u bij haar terecht.
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,
Ina Joosten
Teammanager Asset Gebruik Wegen

Sociaal maatschappelijk werker
Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van Stimenz is iedere dinsdagmiddag van
10.00 tot 12.00 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.
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Spreekuur Sociaal Raadslieden Stimenz
U hebt er in het dagelijkse leven mee te maken: belastingaanslagen, toeslagen, uitkeringen,
subsidies, wetten, regelingen, enzovoort. Soms gaat er wat fout en komt u er niet meer uit. Het
is dan vaak lastig om te bepalen hoe u uw probleem het beste kunt aanpakken. Daarnaast is
het ook vaak moeilijk uit te zoeken bij welke instantie u moet aankloppen. U kunt dan met uw
vraag terecht bij de Sociaal Raadslieden van Stimenz. De hulp van Sociaal Raadslieden is
kosteloos.

Iedere donderdag van 12:00 uur tot 14:00 uur zijn Sociaal Raadslieden aanwezig
voor al uw vragen
Waarvoor kunt u bij de Sociaal Raadslieden terecht?
Op de meeste vragen hebben de Sociaal Raadslieden een antwoord. Zij weten veel van wetten
en regels en kunnen zo nodig opzoeken hoe het precies zit. Als zij zelf geen oplossing kunnen
vinden voor uw probleem, dan weten zij bijna altijd wel een instantie waar u heen kunt.
U kunt bij de Sociaal Raadslieden onder meer terecht voor:
•
•
•
•
•
•
•

het vinden van de weg in het doolhof van instellingen
het bemiddelen bij het maken van afspraken
uitleg over wetten en regels
hulp bij het opstellen van een bezwaarschrift of brief
hulp bij het invullen van formulieren
het doen van navraag bij instanties hoe uw zaken ervoor staan
het meedenken in het vinden van oplossingen voor problemen met uw werkgever, met de
overheid en andere instanties

Praktische informatie:
Spreekuur Sociaal Raadslieden vindt plaats in De Hoge Weye, zaal 1 (svp achteringang
nemen !). Adres: Dorpstraat 34, 7361 AV Beekbergen

Seniorenbijeenkomsten
’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.
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KOM d’r IN
KOM d’r IN is een wekelijks inloopmoment bedoeld voor inwoners van Beekbergen, Lieren,
Oosterhuizen, die het fijn vinden activiteiten te ondernemen maar die het om welke reden dan ook
lastig vinden dit op te pakken. Tijdens een kop koffie of soep, kunnen we het er eens over hebben.
Ook de Sociaal Raadslieden van Stimenz zijn aanwezig voor wie vragen heeft over bijvoorbeeld
toeslagen, inkomen en voorzieningen.
Het is op de donderdag van 12.00-14.00 uur in zaal 1 (achter) van dorpshuis “de Hoge Weye”,
Dorpstraat 34, Beekbergen.

Je bent van harte welkom. KOM d'r IN!

Klein kledingherstel mogelijk bij KOM d’r IN/Stamtafel
Het gebeurt ons allemaal wel eens; knoopje van de blouse gegaan. Voorheen lukte het prima
deze zelf opnieuw aan te zetten maar nu lukt het niet meer de draad in de naald te krijgen of
het knoopje is zoek of je weet überhaupt niet hoe je klein kleding herstel moet aanpakken. Of
soms werken de eigen vingers niet (meer) mee. Voor kleine kleding herstelwerkzaamheden
hebben we een handige, hulpvaardige dorpsbewoner bereid gevonden, deze klusjes te willen
doen. Knopen aanzetten, een nieuwe zoom, gaatjes dichtmaken in kleding, een rits inzetten,
broek korter maken etc. Eens in de vier weken, op donderdagen tussen 13.00-15.00 uur is het
mogelijk dit klein-kledingherstelwerk op te lossen. Kom gerust met de kleding langs en
afhankelijk van het herstelwerk wordt de prijs bepaald. De kosten houden we zo laag mogelijk.
Schroom niet en kom gerust op donderdag 2 mei, 30 mei, 27 juni, 25 juli, 22 augustus, 19
september, 17 oktober, 14 november of 12 december langs bij Ontmoetingsactiviteit KOM d’r
IN en de Stamtafel, beide gevestigd in dorpshuis de Hoge Weye, Dorpstraat 34 te Beekbergen.

DE STAMTAFEL

Dorpshuis De Hoge Weye – Dorpstraat 34, Beekbergen
Iedere donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur verzorgen de vrijwilligers van de Stamtafel
een inloopmiddag voor IEDEREEN die een kopje koffie of thee wil komen drinken tegen
betaling van 1 euro voor 2 kopjes.
Voor de mannen/vrouwen die willen biljarten is daarnaast ook nog de gelegenheid om dit op
dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur te doen.
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Er zijn diverse mogelijkheden tot spellen zoals sjoelen, kaarten, biljarten, rummikub, maar ook
voor het maken van een praatje met elkaar.
Ook organiseren we af en toe een lezing of demonstratie van diverse onderwerpen, zoals o.a.
een presentatie van Zorgsaam, Beter Horen, Brandpreventie e.d.
De afgelopen jaren hebben we zelfs nog enkele tochtjes kunnen maken, soms met een
bezoekje aan een tuin, een tocht door de bossen in de herfstkleuren. Het vervoer wordt dan
geregeld door de vrijwilligers en de bezoekers van de Stamtafel.
Mocht iemand andere activiteiten willen ondernemen, neem dan even contact op met één van
de vrijwilligers, dan zullen wij zien of dit te realiseren is.
Zelf vrijwilliger worden ???, meld je dan aan bij ons.
- 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

HUISKAMER van LIEREN
VOOR WIE:
• Iedereen die graag een praatje wil
• Bij een kopje koffie/thee met wat lekkers
• Vanuit Lieren of daar buiten
OM WAT TE DOEN:
• Gezelligheid, wat handwerken, een spelletje
• Eventueel een gezamenlijke lunch (tegen een kleine vergoeding)
• Eventueel wat creatiefs als daar behoefte aan
bestaat
• Het belangrijkste is het contact
EN WAAR DAN WEL:
• In het Trefpunt
• Lierderstraat 7, achter de Kerk
WANNEER ?
• Elke woensdag van 10.00-12.00 uur

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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Spreekuur dorpsagent (de heer T. Simmelink)
Ten gevolge van de verhuisperikelen, de komende kermissen in Loenen en
Oosterhuizen en aansluitend mijn vakantie, zal het spreekuur op de donderdag tijdelijk
geen doorgang vinden.
Op donderdag 27 juni 2019 is er weer normaal spreekuur tussen 19.00 en 20.00 uur,
maar dan dus in De Boerderij (Tullekensmolenweg 22a, Beekbergen)
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!
112 voor spoed en verdachte situaties op heterdaad, 0900-8844 = geen spoed; wel politie

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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