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Een blik terug en een blik vooruit…
Na een enigszins roerige periode is de dorpsraad weer in een wat rustiger vaarwater gekomen.
We zijn “terug naar de basis” gegaan en besteden minder tijd aan statuten, reglementen en protocollen.
In plaats daarvan hebben we gekozen voor een pragmatische aanpak. Elk lid van het bestuur heeft
zijn/haar specifieke vaardigheden en talenten en daarvan proberen wij optimaal gebruik te maken.
Dat wordt duidelijk zichtbaar in de rapportages van de portefeuillehouders die U verderop in dit verslag
aantreft.
Wij konden het afgelopen jaar 2 nieuwe bestuursleden verwelkomen. In de eerste plaats is dat Lucia
Albers. Zij houdt zich bezig met de ontwikkelingen van het landschap in en om Beekbergen, met de
nadruk op de natuur, en dus met alles wat groen is. Als tweede nieuwkomer hebben wij Johan Boerema
in onze gelederen kunnen opnemen. Hij is jaren werkzaam geweest bij de gemeente Apeldoorn en kent
daar dus goed de weg. Zijn portefeuille behelst de bestemmingsplannen van de gemeente Apeldoorn.
Beide personen zijn hun werkzaamheden begonnen in afwachting van hun definitieve benoeming door
de ledenvergadering.
Dan hadden we nog steeds een vacature voor een penningmeester. Wijnand Elfers moest deze functie
wegens ziekte opgeven en tijdelijk is hij vervuld door Huib van Mastrigt. Gelukkig heeft Jaap Hertgers de
lopende zaken weer goed uitgevoerd. Wij zijn hen hiervoor dank verschuldigd.
Wat heeft de dorpsraad het afgelopen jaar zoal gedaan? Laten we beginnen met de contacten met de
gemeente Apeldoorn. Veel van onze werkzaamheden hebben daarop betrekking. Dat uit zich b.v. in
twee overlegorganen. Ten eerste is dat het zgn. dorpenplatform. Dat komt circa vier keer per jaar bijeen.
Gastheer is dan de gemeente en aanwezig zijn de dorpsraden van Uddel, Beemte Broekland,
Klarenbeek, Loenen, Oosterhuizen, Radio Kootwijk, Hoenderloo, Wenum Wiesel, Hoog Soeren,
Beekbergen en Lieren. Via deze bijeenkomsten horen wij nieuws van de gemeente zoals: de zorg via de
gemeente i.p.v. de rijksoverheid per 1 januari 2015 (dus AWBZ naar WMO) of Landschap Apeldoorn
over de landschappelijke waarden van het buitengebied. Daarnaast is er het najaarsoverleg waarbij de
gemeente bij de dorpsraad op bezoek komt om problemen door te nemen zoals daar zijn: gevaarlijke
verkeerssituaties, woningbouw in Beekbergen, inzet van het milieuteam Hietveld, etc. Bij beide overleggen zijn de wethouder voor de dorpen, de stadsdeelmanager en de wijkbeheerder dorpen en buitengebied aanwezig.
In onze contacten met de gemeente kijken wij ook naar de voor ons van belang zijnde bestemmingsplannen. Een vrij recent plan is dat voor het buitengebied Beekbergen, Oosterhuizen en Loenen. De
dorpsraad is lid van de zgn. “klankbordgroep”. In het kader daarvan hebben we deelgenomen aan een
schouwing (een soort inspectie) d.m.v. een rondrit door het gebied om te bekijken wat karakteristieke
locaties zijn.
Maar ook op kleinere schaal hebben we overleg met de gemeente, zoals b.v. bij prullenbakken. In het
kader van de bezuinigingen zijn verscheidene prullenbakken verwijderd. Als voorbeeld die bij de bushalte aan de Arnhemseweg. Deze was geplaatst op verzoek van een bewoner vlak daarbij en deed naar
tevredenheid dienst. Vorig jaar echter is hij verwijderd en de rommel lag weer op de weg. De bewoner
raapte het zelf op en gooide het in zijn eigen grijze container, maar betaalde daarmee wel voor het afval
van anderen. Nu is met het milieuteam van Pluryn de afspraak gemaakt dat zij de bak legen als de
gemeente een nieuwe plaatst. Daarnaast is er tegenover de Smittenberg ook een geplaatst, die tevens
door voornoemd team wordt geleegd. Zo kun je in goed overleg ook kleine zaken regelen. Een 2e voorbeeld zijn de speeltoestellen. Aan de Pastoriestraat in Lieren was een klimtoestel dermate verouderd dat
het gevaar voor de kinderen zou kunnen opleveren. In overleg met de gemeente en de buurtbewoners is
het vervangen door een nieuw en veiliger klimrek.
In het kader van het project Beekbergsebroek hebben wij een overleg gehad met deA (duurzame
energie Apeldoorn) waarin de plannen zijn toegelicht. Waar vermoedelijk sprake zal zijn van hoge
windmolens zal dat op veel bezwaren stuiten. We hebben op 2 oktober onze zienswijze kenbaar
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gemaakt en op dit punt trekken we samen op met Klarenbeek, Oosterhuizen en de Apeldoornse wijkraad
Z-O. Daarin heeft Klarenbeek het voortouw genomen omdat het terrein op hun grondgebied ligt. Dit
onderwerp zal in 2015 hoog op onze agenda staan.
Op het gebied van toerisme zijn we gestart met nieuwe wandelroutes en klompenpaden (een onderwerp
dat aan de orde kwam in de vorige jaarvergadering). In dat verband hebben wij contact met “Wandelnet”,
een landelijke organisatie.
Natuurlijk is de dorpsraad in 2014 weer veelvuldig betrokken geweest bij een aantal evenementen.
Ik laat er een aantal de revue passeren. Zo was er de viering van 200 jaar koninkrijk. Beekbergen en
Lieren hebben een goede beurt gemaakt tijdens de evenementen bij Paleis Het Loo. Dan hadden we de
onthulling van het “Exodus” monument tegenover de Smittenberg. Hier worden de evacués herdacht die
in september 1944 uit Arnhem naar onze omgeving kwamen. Bij de kruising werden zij verdeeld naar
5 routes: Hoenderloo, Ugchelen, Apeldoorn, Beekbergen/Lieren en Oosterhuizen. De dorpsraad zorgde
voor een Canadese vlag, iemand die de “Last Post” speelde, verkeersregelaars, een fotograaf, etc.
Wij kunnen zeggen dat het monument zeker een aanwinst is.
We waren eveneens aanwezig bij het 1e lustrum van de stamtafel in de Hogeweye. In december werd
dat uitbundig gevierd en de dorpsraad schonk een bijdrage voor een nieuw laken op het biljart.
Op 17 april herdachten we de bevrijding in Lieren en niet lang daarna waren er de herdenkingen van
4 en 5 mei. En natuurlijk waren we weer bij de finale van het straatvolleybaltoernooi en de intocht van
Sinterklaas.
De dorpsraad communiceert op allerlei manieren met de bevolking van Beekbergen en Lieren. In de
eerste plaats is er natuurlijk de digitale nieuwsbrief die vrijwel elke week wordt verspreid. Intussen heeft
die een oplage van meer dan 500. Ook bij de gemeente Apeldoorn hebben we verscheidene abonnees.
De geestelijke vader van deze nieuwsbrief is onze secretaris Pieter de Mos. Verder wordt de nieuwsbrief
ook gebruikt voor een artikel in iedere uitgave van het Dorpsvizier. Overigens is de dorpsraad zeker in
het begin nauw betrokken geweest bij dit 14-daagse nieuwsblad. Verder zijn wij bereikbaar op onze
website, en die is afgelopen jaar compleet nieuw opgezet. Hij is te vinden op:
www.dorpsraadbeekbergen.nl
Voor 2015 staat er weer het nodige op het programma. Zo wordt de gemeente Apeldoorn geconfronteerd met de opvang van vluchtelingen. De dorpsraad had al van te voren bij meer gelegenheden zijn
bedenkingen aan de gemeente kenbaar gemaakt omdat de verdeelsleutel tussen inwoners en zorgvragenden al wat scheef is: van de ca. 5000 inwoners verblijven er ruim 1000 in instellingen of andere
vormen van begeleid wonen. In november 2014 werd duidelijk dat de gemeente 5 locaties nader wil
bekijken. Een daarvan is het Immendaal aan de Loenenseweg in Beekbergen. Kort geleden hebben
leden van de dorpsraad een werkbezoek gebracht aan een asielzoekerscentrum in Nijmegen. De
gemeente heeft aangegeven dat vóór de zomer het besluit zal vallen welke plaats wordt gekozen. Wij
zullen de ontwikkelingen kritisch volgen. Veel aandacht zal ook weer worden besteed aan de vereniging
BWiBL (betaalbaar wonen in Beekbergen en Lieren). Deze vereniging is al 9 jaar in de weer om huizen
gebouwd te krijgen in Lieren. Afgelopen januari was op de locatie aan de Nieuwe Voorweg een tent
geplaatst waar belangstellenden nadere informatie over het project konden krijgen. De opkomst was
hoog. Ook de dorpsraad was aanwezig. Maar enige dagen later bleek dat woningbouwvereniging
“Sprengenland Wonen” zich terugtrok uit het project. De vereniging BWiBL zit echter niet bij de pakken
neer, maar gaat door met haar missie. Ook in 2015 zullen we daar nog regelmatig over horen en wij
denken dat er in dit kader zeker een belangrijke taak voor de gemeente Apeldoorn ligt.
Ik sluit af met de mededeling dat ons kantoor gaat verhuizen. Daar hebben wij overigens zelf op aangestuurd. Ten eerste zijn wij op dit moment ongeveer de helft van de gemeentelijke subsidie kwijt aan de
huur die wij aan Accres betalen. Ten tweede is het huidige pand op de 2e etage letterlijk en figuurlijk niet
laagdrempelig. Wij zijn daarom tevreden met het besluit van de gemeente Apeldoorn om van het
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bestaande kantoor en woonappartement te maken. Binnenkort zal bekend worden gemaakt wat onze
nieuwe vestiging zal zijn.
Twee onmisbare medewerkers op ons kantoor dienen nog te worden genoemd: ten eerste Corrie Cop,
die regelmatig aanwezig is voor administratief werk. En dan John Tanasale, die naast het werk dat hij
verricht op ons kantoor ook nog de hoffotograaf van Beekbergen en Lieren is. Beide personen verdienen
dank voor hun inzet in het afgelopen jaar.

April 2015
Joop van der Meer
Voorzitter Vereniging Dorpsraad Beekbergen en Lieren
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Aandachtspunten bij de portefeuille Veiligheid
De portefeuille “Veiligheid” behelst voornamelijk de vraag: voelen de inwoners van Beekbergen en
Lieren zich veilig in hun leefsituatie? Dit geldt in de ruimste zin van het woord en kan betrekking hebben
op veiligheid in het verkeer maar ook op b.v. een goede straatverlichting op plaatsen waar het erg rustig
en donker is. Verder kan het te maken hebben met het feit dat zich veel instellingen in onze dorpen
bevinden, waarvan de bewoners soms tot ongemak en zelfs tot overlast kunnen leiden, al geschiedt dat
laatste gelukkig sporadisch. Wanneer de overlast een structureel karakter krijgt kan de dorpsraad
besluiten zich daarmee bezig te houden en zal contact zoeken met de benodigde instanties. Bij incidentele overlast zal de dorpsraad altijd doorverwijzen naar de wijkagent.
Het zal duidelijk zijn dat een goede relatie met de politie letterlijk van levensbelang is. Nog onlangs heeft
het dagelijks bestuur een kennismakingsgesprek gevoerd met de nieuwe teamleider van de politie in
Apeldoorn, onder wie alle wijk- en dorpsagenten ressorteren. Daarnaast is er op periodieke basis overleg met de dorpsagent. Zo geven wij jaarlijks aan welke evenementen plaats zullen vinden, zodat de
politie tijdig mensen kan reserveren. Maar wij kunnen evenzeer reageren op een klacht van inwoners
over een “hanggroep” die ’s avonds laat geluidsoverlast veroorzaakt.
In dit kader is het goed om vast te stellen dat het afgelopen jaar de verhoudingen met voornoemde
instanties uiterst positief zijn geweest. Ons streven is uiteraard deze situatie te continueren.

Joop van der Meer
Portefeuillehouder Veiligheid
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Zorg
Tweetal ontmoetingen voor senioren in Lieren op locatie: Prinses Julianaschool.
In samenwerking met tweetal vrijwilligers, kinderen van groep 7/8, kerk.
Positief ontvangen, beide keren rond de 25 deelnemers.
Ook in 2015 gaan we hiermee door, in april is weer een ontmoeting gepland.
Overleg WSG (woon service gebied) is periodiek.
Deelname vanuit zorginstellingen was afgelopen jaar wisselend: Iriszorg (Hoogeland) is wel vaak
aanwezig, net als Zorggroep Apeldoorn (de 4 Dorpen). Pluryn (Hietveld) is niet vaak aanwezig tijdens
overleg.
Stamtafel loopt goed, grote groep.
Inloopspreekuur in de Hoge Weye voorziet ook in een behoefte.
Gekeken wordt naar nieuwe activiteit : Ontmoeting. Oriënterende gesprekken zijn geweest, maar opstart
verloopt nog niet zo snel. Veel betrokken organisaties met eigen wensen en eisen, verschillende
budgetten, verantwoordelijkheden en taken. Ook veel personele wisselingen bij zorginstellingen in het
afgelopen jaar.

Sport
Omnisport: stichting is in oprichting, bestuursleden zijn bekend, conceptstatuten zijn besproken door de
drie besturen (VVB; BSV en TVB)*, ook in achterbannen. Opmerkingen vanuit de leden van de
verenigingen zijn meegenomen in vervolggesprek, definitieve versie wordt opgesteld.
In afgelopen jaar samen open dag georganiseerd, met als afsluiting zeskamp. Ondanks zomervakantie
uiteindelijk toch 15 teams aan deelnemers. Samenwerking met lokale horeca en veel publiek. Zeer
geslaagd evenement. Een dergelijk evenement is zeker voor herhaling vatbaar, krijgt ook een vervolg,
de vorm waarin gaat bekeken worden.
Ook contact met sponsoren wordt meer centraal, afgelopen jaar door VVB op touw gezette
sponsoravond waarbij TVB en BSV zijn aangehaakt. Op dit vlak wordt komend seizoen meer overlegd
tussen de verenigingen.
Organisatie Jeugdkamp is in volle gang. Is in afgelopen jaar besloten om dit op te zetten.
Organisatorisch was het verstandig om uitvoering naar 2015 te tillen.

Jamone Wagner
Portefeuillehouder Zorg, Sport en Jeugd

* VVB – Voetbalvereniging Beekbergen
BSV – Beekbergse Sportvereniging
TVB – Tennisvereniging Beekbergen
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Bestemmingsplan Ruitersmolenweg
In december 2014 heeft de gemeente het ontwerp bestemmingsplan Ontwikkellocatie Ruitersmolenweg
Beekbergen ter kennisneming toegezonden. De omwonenden hebben een brief met informatie over het
plan ontvangen met de mogelijkheid hierop te reageren. Hoewel niet expliciet gevraagd heeft ook de
dorpsraad schriftelijk en mondeling op het ontwerp gereageerd.
In de toelichting op de beleidskaders wordt aangegeven dat de locatie Ruitersmolenweg onderdeel
uitmaakt van de zoekzones voor wonen en werken zoals vermeld in de Structuurvisie BeekbergenLieren.
Ook wordt het gemeentelijk groenbeleid neergelegd in de zogenaamde Groene Mal uit de doeken
gedaan. Apeldoorn wil zich door middel van de daarin opgenomen beleidsregels profileren als groene
stad. In het ontwerp wordt echter niet vermeld of het plan voldoet aan deze beleidsregels.
Voorts wordt met betrekking tot de vastgestelde woonagenda voor de periode 2014-2018 niet aangegeven wat het daarin opgenomen beleid zegt over dit plangebied. Een aanvullende beschrijving zal
nog volgen.
In hoofdstuk 2 (bestemmingsregels) worden in artikel 4 “Verkeer-verblijfsgebied” geen wegen genoemd.
En in artikel 5 “Wonen” zijn bij het onderdeel bebouwingsschema niet alle maten v.w.b. kaveloppervlakte, goot- en bouwhoogte vermeld.
De gemeente heeft toegezegd in het definitieve plan zoveel mogelijk rekening te houden met de vragen
en opmerkingen van de dorpsraad. Toegezegd is dat de gemeente dit schriftelijk zal bevestigen.

Johan Boerema
Kandidaat bestuurslid
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Bouwen, Wonen en Ruimtelijke ontwikkeling
Gemeente Apeldoorn heeft in het jaar 2014 een begin gemaakt met de vernieuwing van het
bestemmingsplan waaronder ook het buitengebied van Beekbergen en Lieren valt.
Na een startbijeenkomst zijn er verschillende vervolgbijeenkomsten geweest waarin veel inbreng vanuit
diverse belangengroepen en bewoners is gegeven.
Ook hebben we deelgenomen aan een gebiedsschouw met ambtenaren, enkele raadsleden, en
bewoners van de dorpen.
In 2015 en 2016 zal het uitgezette traject om te komen tot een vernieuwd bestemmingsplan een vervolg
krijgen. Wij zullen hierin blijvend participeren.
Woningbouw in Beekbergen en Lieren blijft een voortdurend punt van zorg. In 2014 zijn mooie resultaten
behaald. De dorpsraad ziet het belang van woningbouw om met name jongeren ook in de dorpen een
kans te bieden.
Voor project Ruitersmolen is de bestemmingsplanwijziging net voor het jaareinde ter inzage
gepubliceerd. Project Beekvallei is door de gemeente geheel voorbereid ter ondertekening gelegd bij de
corporatie Sprengenland Wonen.
(bij het drukken van dit verslag is bekend dat door het terugtrekken van de corporatie het project op een
andere wijze gerealiseerd moet worden)
We blijven de ontwikkelingen bij de twee projecten volgen met de wetenschap dat ze de vitaliteit van ons
dorp ten goede komen.
In 2014 zijn gesprekken gevoerd over de ontwikkelingen “Beekbergsebroek”. De dorpsraad is positief
over het plan van de gemeente Apeldoorn om verrommeling en verpaupering in het gebied
Beekbergsebroek een halt toe te roepen, maar is het niet eens met de voorgestelde aanpak om dat te
bereiken. De dorpsraad heeft, na een gesprek met deA (duurzame energie Apeldoorn) en overleg met
Klarenbeeks Belang, aan de gemeente -middels het indienen van een zienswijze- laten weten het
plaatsen van (grote) windmolens in Beekbergsebroek geen goede optie te vinden. Ook aan de andere
voorstellen van de gemeente kleven volgens de dorpsraad bezwaren. Daarbij gaat het om activiteiten als
E-kite, E-bike. Activiteiten die, zo werd in de zienswijze kenbaar gemaakt, de rust in het gebied
verstoren. De gemeente heeft in haar reactie op de zienswijze laten weten geen aanleiding te zien om
van het door haar voorgestelde plan af te wijken.
Omdat Beekbergsebroek in het gebied van Klarenbeek ligt, is met Klarenbeeks Belang afgesproken dat
zij leidend zijn.

Gert Wilbrink
Portefeuillehouder Wonen en Ruimtelijke ontwikkeling
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Grijs en groen
Zowel op het terrein van grijs (asfalt, bestrating en straatmeubilair) en groen (struiken, bomen etc.) is er
in het afgelopen verenigingsjaar frequent overleg geweest met de gemeente Apeldoorn en met
bewoners. Tijdens het najaarsoverleg kwamen, naast vragen die gaan over het functioneren van de
dorpsraad en de relatie met de gemeente, onderwerpen aan de orde die liggen op het aandachtsgebied
grijs en groen. Aan het najaarsoverleg wordt deelgenomen door de wethouder voor de dorpen, de stadsdeelmanager voor de dorpen en het buitengebied en de stadsdeelbeheerder voor de dorpen en het
buitengebied en uiteraard het bestuur van de dorpsraad. Overleg over grijs en groen vindt in belangrijke
mate plaats met de stadsdeelbeheerder.
Wat kwam er in die contacten al zo aan de orde of was een uitvloeisel van het overleg:
- na de mededeling van de stadsdeelbeheerder dat een speeltoestel op het speelveld in de
Pastoriestraat in Lieren was afgekeurd en zou worden verwijderd (speeltoestel was instabiel) is
-na overleg met de bewoners van de Pastoriestraat- een vervangend speeltoestel gerealiseerd
- vervangende beplanting in het Freule Hartsenplantsoen, waardoor het plantsoen een veel betere
uitstraling krijgt
- afscherming van de opslagboxen parkeerterrein voormalige Rabobank en op het terrein achter
de school. Was een hangplek met alle gevolgen van vervuiling die daar annex mee zijn. Dit was
aanwonenden een doorn in het oog. Afrastering en een gedeeltelijke beplanting met struiken met
flinke doornen moet dit in de toekomst verhinderen
- op de sokkel van het beeld van freule Hartsen is het naamplaatje weer aangebracht en overleg
vindt plaats over het plaatsen van een informatiepaneel bij het beeld. Vastgesteld werd dat
bezoekers (en wellicht zij niet alleen) daar behoefte aan hebben
- in het kader van grijs en groen mag zeker niet ontbreken het werk dat de groep cliënten van
Pluryn wekelijks verricht. Bladvegen, opruimen van afgevallen takken en zwerfvuil
- toen, in het kader van bezuiniging, de gemeente Apeldoorn een groot aantal afvalbakken in en
rond het dorp had verwijderd, is -mede naar aanleiding van opmerkingen van enkele bewonerseen afspraak met de gemeente gemaakt dat enkele afvalbakken worden teruggeplaatst en dat
het team van Pluryn de leging van die afvalbakken verzorgt
- het snelheidsdisplay -een initiatief van de dorpsraad- heeft inmiddels op een aantal plaatsen in
Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen gehangen. Permanente gedragsverandering is een
moeilijke zaak. Men valt te snel en te vaak terug in het oude patroon, te hoge snelheid in het
30 km gebied
- overleg vindt plaats over een verankering van de kleine zwerfkeien in de Dorpstraat.
- overleg -met andere dorpsraden- vindt plaats over de (concept) verordening “Hemelwaterafvoer”.
In de verordening is aangegeven dat hemelwater gescheiden moet worden van de
vuilwaterafvoer (het riool). Bij de reconstructie van de Dorpstraat (enkele jaren geleden) is
gedeeltelijk al een gescheiden afvoer gerealiseerd
- bewoonster van de Hansengraaf heeft de dorpsraad geïnformeerd dat zij in gesprek was met de
gemeente in verband met het kappen van bomen (verkeersveiligheid) langs de Hansengraaf
zonder enige vorm van herplanting. De dorpsraad heeft overleg gehad met bewoonster en de
gemeente maar dat heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd

Pieter de Mos
Portefeuillehouder Grijs en Groen
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Vereniging Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren (BWiBL)
Zoals bekend werd project 'Beekvallei' van de vereniging BWiBL net voor de verkiezingen de status
"laatste kans” toegedicht. Vanwege nieuwe regels uit Den Haag en de bezuinigingen bij corporaties gaf
Spengenland Wonen aan dat eerder gemaakte afspraken/contracten gewijzigd moesten worden. Alle
betrokken partijen leken constructief er uit te willen komen.
Zowel door de vereniging als door de Dorpsraad werd begin van het jaar ingesproken op de Politieke
Markt en ook een klemmend beroep gedaan om constructief verder te gaan. Tijdens de jaarvergadering
van de Dorpsraad werden de plannen voor de bouw aan de Ruitersmolenweg in Beekbergen getoond.
Na vooraf enig aandringen ook de plannen voor Beekvallei in Lieren. Voor Ruitersmolenweg werd een
concreet tijdspad gepresenteerd; voor Beekvallei niet.
In juli 2014 kwam het bericht dat alle partijen eruit waren. Met de nieuwe afspraken waren de gestelde
belemmeringen voor project Beekvallei opgelost. Grondcontracten werden opengebroken en nieuwe
afspraken gemaakt. De gemeente deed ook toezeggingen. De vervolgovereenkomst met de gemeente
zou eindelijk getekend worden. De bestemmingsplanprocedure kon dan gestart worden.
Half september meldt Sprengenland dat de voortgang stagneert. De risicoafweging voor Sprengenland
zou opnieuw getoetst moeten worden vanwege opnieuw aangescherpte regelgeving (hetzelfde
argument als eind 2013). Project Ruitersmolen verloopt wel vlot. BWiBL informeert wethouder Stukker
over de strubbelingen en geeft aan dat Sprengenland op deze manier 'een blok aan het been' is in plaats
van dat ze de vereniging faciliteren.
Sprengenland Wonen geeft naar BWiBL aan in project Ruitersmolen een alternatief te zien voor
Beekvallei en dat starters daar welkom zijn. Beekvallei kan alléén doorgaan wanneer de vereniging
minimaal met 15 handtekeningen van serieuze gegadigden komt. De vereniging gaat de uitdaging aan
onder voorwaarde van een reëel en concreet tijdspad. Directeur Dick de Man, geeft aan voor zijn vertrek
eind november het vervolg geregeld te willen hebben. Het vervolg wordt echter niet geregeld, de sfeer
wordt grimmig en de vereniging heeft duidelijk het gevoel dat de directeur de tijd rekt tot z’n vertrek. Uit
interne documenten van Sprengenland blijkt vervolgens het voornemen dat de corporatie de stekker uit
project Beekvallei wil trekken. De vereniging laat het er niet bij zitten, trekt aan de bel en een politiek
tumult breekt los. Ook de Dorpsraad stelt vragen; onder andere tijdens het najaarsoverleg (een periodiek
overleg tussen gemeente en dorpsraad).
Ondanks dat ‘Beekvallei’ langer loopt, eerder gepland staat en ondanks ontkenningen dat Ruitersmolen
voorgetrokken wordt, komt als klap op de vuurpijl de mededeling dat plan Ruitersmolen gepland staat
om half december 2014 door de gemeente ter inzage gelegd te worden. De politieke partijen SGP, VVD,
Gemeentebelangen, Groen Links, PvdA en CDA stellen schriftelijke vragen en roepen het college ter
verantwoording. De partijen willen een volledig overzicht wat er nu de aan hand is, het standpunt van de
gemeente en vragen het college op korte termijn in actie te komen. Ondertussen heeft Sprengenland
Wonen per 1 december in de persoon van Marco de Wilde een nieuwe directeur-bestuurder. De oud
directeur heeft bij vertrek vereniging BWiBL lelijk in de steek gelaten.
De nieuwe directeur wil zich eerst beraden op de positie van Sprengenland Wonen en legt toezeggingen
van de vorige directeur naast zich neer. Pas in het begin van het nieuwe jaar wil de directeur met de
BWiBL kijken naar het vervolg van project Beekvallei. BWiBL geeft aan in december duidelijkheid nodig
te hebben vanwege verlenging van de termijn van subsidie van de Provincie Gelderland. Voor
Sprengenland is echter 2014 al gesloten. Hoewel voor de beantwoording van de vragen aan het college
de termijn van 4 weken geldt, is de vraagstelling dusdanig zwaar dat door het college om uitstel
gevraagd wordt. Ook van de gemeente komt er in 2014 geen duidelijkheid meer.
De vereniging neemt wel de verantwoordelijkheid en zet zwaar in op politieke lobby. Ondertussen wordt
de verenigingswebsite www.bwibl.nl gelanceerd en wordt ook een Facebook pagina aangemaakt.
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Omdat er met goed fatsoen door de vereniging geen duidelijkheid te geven valt, stelt de provincie de
besluitvorming voor verlenging van de subsidietermijn uit naar 1 april.
Tijdens de verslaglegging is inmiddels duidelijk dat Sprengenland Wonen zich teruggetrokken heeft uit
Beekvallei. Dat BWiBL vast voornemens is wel de betaalbare woningen te realiseren. De beantwoording
van de vragen aan het college heeft erg lang op zich laten wachten en de gemeente speelt een
eigenaardige rol in het vervolg. BWiBL ervaart veel maatschappelijke steun, is volop bezig met het
vervolg van het project en zag de inschrijvingen inmiddels verdriedubbelen van 6 naar 18!

Gerrit Stufken
Voorzitter BWiBL
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Verslag N786 (Apeldoorn-Dieren)
In januari heeft de provincie Gelderland bijeenkomsten gehouden met de gemeenten Apeldoorn,
Brummen en Rheden. Daarnaast met de wijk- en dorpsraden in het gebied, alsmede met de industrie. In
deze bijeenkomsten, met als doel kennis te maken met de nieuwe projectleider en hem te informeren
door middel van een ieders inbreng. Deze projectleider is ook de projectleider van Traverse in Dieren.
Bij de gesprekken tussen de provincie en de gemeenten zijn aan de orde geweest de veranderingen in
het gebied t.g.v. de ruimtelijke ordening. Bijvoorbeeld het niet doorgaan van het regionale bedrijventerrein Apeldoorn-Zuid, uitbreidingsplannen papierindustrie in Eerbeek etc.. Deze veranderingen zullen
in het nu te maken rapport ingevoegd worden. Ook zal er nader onderzoek plaatsvinden naar de aansluiting van de nieuwe weg N786 langs het kanaal met de RW50. Tevens is er bestuurlijk overleg
geweest van de gemeenten Apeldoorn, Brummen en Rheden) met de Provincie Gelderland.
De provincie heeft ons nog een keer bijgepraat over de verkeersstromen op de A50 tussen de afslag
Hoenderloo/Beekbergen en het verkeersknooppunt Beekbergen. Daar waren de gevolgen te zien van
Immenberg open, Immenberg dicht en de nieuwe aansluiting bij het kanaal open. Dit laatste bleek niet
ongunstiger te zijn.
De raad van Apeldoorn heeft ons (werkgroep N786) ondersteund door hun partijgenoten in de
Provinciale Staten te benaderen met het verzoek om de vraag van de 16 organisaties inzake N786 te
willen ondersteunen. Dit naar aanleiding van het verzoek in 2013.
In de loop van het jaar zijn er besprekingen gevoerd met Rijkswaterstaat (RWS) inzake de nieuwe
aansluiting aan de RW50 bij het kanaal.
De reactie van RWS is dat de RW50 aansluiting bij het knooppunt Beekbergen steeds problematischer
wordt door onder meer de filevorming vanaf Arnhem richting Deventer. Dit doordat er daar maar één
rijstrook beschikbaar is.
RWS deelde tevens mede dat de A1 tussen Apeldoorn en Deventer pas wordt aangepakt rond 2016.
Dat geeft dan ook de kansen.
De provincie zal in samenwerking met de drie gemeenten een brede gebiedsanalyse maken waarmee
mogelijkerwijs een betere beoordeling kan plaatsvinden. Dit onderzoek gaat over onder meer de leefbaarheid, de economische ontwikkelingen, de verkeersafwikkeling t.b.v. de industrie etc.

Onno Muntinga
Voorzitter werkgroep N786
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Werkgroep Oud Beekbergen-Lieren (WOBL)
Deze werkgroep is enkele jaren geleden ontstaan op initiatief vanuit de Commissie Goede Diensten.
De werkgroep wil zich inzetten om de historie van onze dorpen vast te leggen en te bewaren. In woord
en beeld. Er zijn interviews geweest met oudere en jongere dorpsgenoten, er zijn tekeningen en foto´s
verzameld, oude kranten en kronieken zijn doorgewerkt.
Het was aanvankelijk de bedoeling om uiteindelijk het verzamelde materiaal te bundelen in boekvorm.
Het draagvlak voor zo’n boek, dat zich vooral richt op degenen die een historische band hebben met het
gebied, is echter gering. Daar komt bij dat ‘het boek’ langzamerhand verdrongen wordt door de beschikbaarheid van ontelbare bronnen op internet. Het uitbrengen van een boek wordt om die redenen een
riskante, en daarom onhaalbare optie gevonden.
De werkgroep zal, na nog gewenste aanvullingen, het verkregen materiaal rubriceren, ordenen en via
het internet voor een ieder beschikbaar maken.
Leden van de werkgroep zijn de heren Jan Hogeweij, Teun Jochems, Derk Jan de Jong, Joop van der
Meer, Huib van Mastrigt, Gerrit Muller (in oktober 2014 teruggetreden) en Onno Muntinga. De werkgroep
prijst zich gelukkig met de samenwerking met de bekende schrijver en historicus Huub Ummels.

Derk Jan de Jong
Secretaris WOBL
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Verslag Stamtafel 2014
Op 9 januari zijn we het nieuwe jaar gestart met een bijeenkomst opgeluisterd door het AMZET trio uit
Twello met wat zang en accordeonmuziek.
Helaas was de zanger verhinderd en moesten we het dus doen met een duo maar dat mocht de pret niet
drukken. Het was een gezellige middag met oliebollen hapjes en drankjes.
In februari zijn we voor de eerste keer begonnen met wat bewegingsoefeningen onder leiding van een
medewerker van Accres die dit programma gratis aanbood. Omdat niet iedereen hieraan mee wil en/of
kan doen hebben we besloten dit een kwartier voor de aanvang van de stamtafel te starten zodat iedereen toch weer aan het “normale” programma deel kan nemen.
Ook zijn we in maart even bijgepraat door de Rabobank inzake de plannen om het filiaal in Beekbergen
te sluiten. Dat het er hier af en toe vrij emotioneel aan toe ging was natuurlijk niet vreemd. Verder
hebben we ook nog een bijeenkomst gehad met de ouderenadviseur van Wisselwerk over hoe dementie
te herkennen en hiermee om te kunnen gaan.
Voor heel veel mensen was dit toch wel emotioneel en een eyeopener.
17 april Bevrijdingsdag voor Apeldoorn etc. een bijeenkomst met beelden verzorgd door Jan Hogeweij
met veel belangstelling. Ook hebben we met de vrijwilligers de catering verzorgd bij het koersbaltoernooi
tussen de dorpen. De koffie, cake en om twaalf uur de zelf gemaakte soepen (groenten- en kippensoep)
vonden gretig aftrek.
Voor de Stamtafel een mooie gelegenheid om zich te profileren en de kas wat te versterken.
In mei en begin juni zijn er enkele donderdagen uitgevallen i.v.m. Hemelvaartsdag en Eredag. Maar
gelukkig hadden we door alle enveloppen die we ontvingen i.p.v. een traktatie voor verjaardagen,
genoemde catering en een beetje uit het koffiegeld genoeg om ook ter afsluiting een buffet te laten
verzorgen door Geurt Jansen. Veertig personen deden hieraan mee en gezien de lege pannen moet het
wel goed in de smaak gevallen zijn. Hierna gingen we met zomerreces tot en met augustus.
Als je dan zo op de Veluwse markt of in het dorp rondloopt hoor je van veel kanten gelukkig beginnen
we in september weer, want ik heb het wel gemist. In september dus weer met frisse moed begonnen.
Een aantal personen is ook nog even naar de Smittenberg geweest i.v.m. de onthulling van het
monument voor de evacués.
In oktober hebben we een middagtochtje gemaakt door het kroondomein met zijn kleurenpracht, koffie
gedronken met wat lekkers in Vierhouten en weer terug gereden via Hoog Soeren, Assel en Ugchelen.
Dank aan alle chauffeurs die zich hier belangeloos voor hebben ingezet. Dat dit een goede greep was
bleek wel uit de verhalen die weken later nog loskwamen.
November werd er een bruidsmiddag georganiseerd. Hélène Mook, nog nooit in een bruidsjurk gehesen,
heeft dit nu ondergaan, compleet met pruik, bruidsboeket en zelfs tot haar verrassing een echte
bruidegom. Hiervan zijn heel veel foto’s gemaakt. Ook hadden veel bezoekers hun trouwfoto’s
meegebracht en vertelden over deze bijzondere dag in hun leven. Soms was dat moeilijk omdat het
verdriet zo sterk was omdat de geliefde er niet meer is. Dat het moeilijk was om iedereen te herkennen
na zoveel jaren spreekt voor zich.
December de maand van ons 1e lustrum. Helaas was de wethouder verhinderd maar we werden door
de Dorpsraad en Wisselwerk goed in de bloemetjes gezet. We ontvingen zelfs een forse bijdrage voor
een nieuw biljartlaken, dat volgend jaar vervangen gaat worden. Drankjes en hapjes waren er
voldoende, zelfs stamtafel-gebak bij de koffie.
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We hebben het aantal mensen dat ons bezoekt op de donderdagmiddag dit jaar zien oplopen van ruim
dertig tot soms wel vijf en veertig bezoekers. Een beter bewijs kunnen we niet leveren dat de Stamtafel
springlevend is en we zelfs eind 2014 de beschikking hebben over veertien vrijwilligers.
Ook de dinsdagmorgen wordt goed bezocht door de biljarters (5 tot 8 mannen).
Rest ons nog enkel alle vrijwilligers te danken voor hun tomeloze inzet en geweldige motivatie om dit
toch maar wekelijks te verzorgen en op naar 2015.

Ton en Dinie Tijhof
Coördinatoren Stamtafel
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DORPSRAAD BEEKBERGEN-LIEREN
Financieel verslag 2014
Balans
31-dec
2014
activa
40,05
1684,81
19437,78

Kas
Rabobank, rekening courant
Rabobank, rendements rekening
Debiteuren
Rekening courant met SBB
Crediteuren
Derden rek. onderh. boombakken
Derden rek. onderh.monumenten
Derden rek. milieuteam
Derden rek. manifestatie 14 juni
Voorziening onderhoud zwerfkeien
Vermogen (uit gem subsidies)
Eigen vermogen
Resultaat 2013
Totaal 21162,64

Balans
31-dec
2013
activa
36,25
2689,32
12287,08
0,00
4505,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19517,86

Balans
31-dec
2014
passiva

5910,60
500,00
105,32
22,53
400,00
4349,60
9282,55
592,04
21162,64

Balans
31-dec
2013
passiva
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
221,50
4115,60
500,00
98,61
0,00
0,00
5455,79
8819,17
307,19
19517,86
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Toelichting op resultatenrekening en balans 2014
Resultatenrekening
Kantoorhuur:
Evenals in voorgaande jaren is de huur van het kantoor de grootste kostenpost. Voor dit jaar bedragen
deze kosten 44,4% van de totale uitgaven.
Bestuurs- en algemene verenigingskosten:
Tegen een begroting van 825.00 euro zijn de werkelijke uitgaven 1091.80. In 2014 werd i.v.m. de
gemeenteraadsverkiezingen een politieke avond georganiseerd in Het Hoogepad. De kosten waren
hoger dan begroot. Ook werd een donatie aan de stamtafel gegeven t.g.v. het 5-jarig bestaan.
Jaarverslag:
Voor de eerste keer verscheen het jaarverslag over 2013 niet in gedrukte vorm, maar werd in eigen
beheer door de dorpsraad gemaakt. De genoemde kosten betreffen de verzendkosten van het verslag
aan leden.
Kantoorkosten vast:
Uitgaven voor telefoon bedragen 420.00 en internetkosten 1021.00
Kantoorbenodigdheden:
De fotokopieermachine en beamer, beiden 14 jaar oud waren dringend aan vervanging toe en zijn eind
2014 vervangen. De uitgaven hiervoor bedroegen 1256.00 euro.
Comm. P.R., krant en website:
De uitgaven betreffen het beheer van de website. Deze werd in 2014 geheel vernieuwd.
Overige kosten:
Aan het onderhoud van de boombakken en zwerfkeien in de Dorpstraat werd een donatie van 950.00
euro gegeven. De boombakken en de zwerfkeien zijn geplaatst door de gemeente Apeldoorn, maar het
dorp is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. De donatie komt t.l.v. het eigen vermogen van de
dorpsraad (zie specificatie vermogen bij toelichting op de balans).
Balans
Derden rekening onderhoud boombakken:
Op deze rekening worden geboekt de jaarlijkse bijdragen van inwoners en andere donaties voor het
onderhoud van de bakken. Bij het opstellen van de jaarrekening over 2014 waren nog geen facturen
ontvangen voor het onderhoud in 2014. Het onderhoud van de bakken wordt gedaan door het Hoge
Land.
Mutaties Vermogen (uit gem. subsidies) en Eigen Vermogen
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