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Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 13 april 2016 

in dorpshuis De Hoge Weye 
 
 

1 Opening en jaarrede door de voorzitter de heer Joop van der Meer 
- de leden, de belangstellenden en de vertegenwoordigers van de gemeenteraadsfracties worden 

welkom geheten 

 
Jaarrede 
Door de voorzitter wordt in zijn jaarrede onder andere aandacht gegeven aan de onderstaande onder-
werpen: 

- door de benoeming van een tweetal nieuwe bestuursleden (Johan Boerema en Lucia Albers) 

tijdens de jaarvergadering van april 2015 had de vereniging weer een voltallig bestuur 

- in het verslagjaar is relatief veel tijd besteed aan de problematiek die verband houdt met het 

mogelijk huisvesten van asielzoekers in de gebouwen van Het Immendaal.  Het college van B&W 

heeft aan COA het voorstel gedaan van een hoofdvestiging (400 tot 600 plaatsen) op het terrein 

van GGNet en een nevenvestiging op de Kleiberg of Het Immendaal (maximaal 250 plaatsen). In 

alle gesprekken met de burgemeester en tijdens inspraak mogelijkheid heeft de dorpsraad 

gewezen op de situatie in Beekbergen met de vele zorginstellingen en aangegeven dat de grens 

van de spankracht (dat wat een dorp met 4250 inwoners en iets meer dan 1000 

zorgafhankelijken aan kan) is bereikt. Het dagelijks bestuur van de dorpsraad heeft frequent 

(eenmaal per vier tot zes weken) overleg met de burgemeester over dit onderwerp.  

- tijdens de gesprekken met de burgemeester wordt ook de door dorpsbewoners en winkeliers 

ervaren overlast van drankmisbruik in de openbare ruimte en drugs gerelateerde activiteiten aan 

de orde. Dit heeft geresulteerd in het inzetten van bureau THOR van de gemeente (team 

Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte). 

- bestuur van de dorpsraad heeft overleg gevoerd met de ontwikkelaar van het bouwproject De 

Ruiterij. De resultaten van het geologisch grondonderzoek worden tijdens het tweede deel van 

deze jaarvergadering worden besproken 

- in de loop van 2015 is het kantoor van de dorpsraad van de 2e etage naar de begane grond in de 

Hoge Weye verplaatst 

- in de rapportages van de portefeuillehouders en de toelichting die zij zullen geven wordt nadere 

informatie gegeven over een aantal ontwikkelingen in en rond de dorpen 

 
2 Bespreken en vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 15 april 2015 
   (werd na melding in de digitale Nieuwsbrief, op de website van de vereniging dorpsraad geplaatst) 

- het verslag wordt zonder wijzigingen door de aanwezige leden akkoord verklaard 

3 Bespreken en vaststellen van de verslagen van de portefeuillehouders en de verslagen van de 
werkgroepen en stamtafel 
 
Portefeuille Veiligheid (Joop van der Meer) 

- genoemd worden de door bewoners (en toeristen) ervaren overlast van personen met drank en 

drugs problemen 

- in overleg met de gemeente en met de politie zijn BOA’s (buitengewone opsporingsambtenaren) 

ingezet. Blijft een punt van aandacht 
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Portefeuille Zorg, Sport en Jeugd (Jamone Wagner) 
- in de loop van 2015 is het zorgteam (daaraan nemen de lokale zorgaanbieders, de gemeente en 

de dorpsraden deel) van start gegaan. In het zorgteam wordt besproken wat er aan zorgaanbod 

in de dorpen is en waar aanvullende activiteiten noodzakelijk of wenselijk zijn. Daarmee wil 

worden bereikt dat “niemand uit de boot valt”. 

- In 2015 zijn seniorenbijeenkomsten gestart in Het Hoogepad, zijn de wekelijkse 

seniorenbijeenkomsten in de Hoge Weye weer druk bezocht en gewaardeerd en is in Lieren –in 

samenwerking met de Prinses Julianaschool- tweemaal een lunchbijeenkomst georganiseerd 

voor de 65-plussers uit Lieren 

- Gesprekken over Omnisport Beekbergen, waaraan de sportverenigingen deelnemen, gaan in 

een richting waar alle deelnemende verenigingen zich in kunnen vinden en die een bijdrage 

levert aan de mogelijkheid van wedstrijdsport in de hal en tevens energiezuiniger is 

 
Portefeuille wandelpaden (Lucia Albers) 

- zoals in het jaarverslag is opgenomen is in 2015 overleg gevoerd over de eventuele 

mogelijkheden om ook in en rond Beekbergen een klompenpad te realiseren. Dat bleek veel 

meer haken en ogen te hebben dan vooraf was verwacht. Reden waarom een uitgewerkt plan 

nog niet gereed is. Ook is aandacht gegeven aan de door de gemeente opgestelde nota 

uitgangspunten bestemmingsplan buitengebied Beekbergen – Loenen 

 
Portefeuille Bouwen en wonen (Gert Wilbrink) 

- veel aandacht is gegeven aan de ontwikkelingen aan De Hoeven en Kerkeveld. Aan het plan De 

Ruiterij (aan de Ruitersmolenweg)  

- bij de gemeente Apeldoorn werd aandacht gevraagd voor het behouden van voldoende 

huurwoningen. Zowel in de goedkope (sociale) sector als in het duurdere segment 

- deelgenomen werd aan gesprekken over de ontwikkelingen Beekbergsebroek 

 
Portefeuille BwiBL (Gerrit Stufken) 

- de werkgroep Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren (BWiBL) heeft in 2015 soms wat 

stappen vooruit gezet en vaak ook weer even veel stappen achteruit. Steeds weer bleek dat, 

hoewel de gemeenteraad meerdere malen aandacht heeft gevraagd voor het project om in 

Lieren starterswoningen te realiseren en het plan van BWiBL heeft gesteund, aanpassing van 

eisen de gemeente vertragend werkte in dit project van particulier opdrachtgeverschap. De 

aanwezigen lieten hun waardering voor het doorzettingsvermogen van deze werkgroep blijken. 

Portefeuille grijs en groen (Pieter de Mos) 
- met de gemeente heeft overleg plaatsgevonden over de straatnamen in de Ruiterij. Gekozen is 

voor Willem Kolffweg (uitvinder van onder andere de kunstnier; en heeft enkele jaren in 

Beekbergen gewoond) en voor de Persijnweg (een kunstschilder die aan de Kerk-Allee heeft 

gewoond) 

- bij het beeldje van freule Hartsen is een tekstpaneel geplaatst 

- het milieuteam van Pluryn ruimt drie ochtenden per week zwerfvuil op in het dorp 

- deelgenomen werd aan bijeenkomsten over de aanpassing van de A1 en knooppunt Beekbergen 

 
Projectgroep N786 (coördinator Onno Muntinga) 

- een project dat ook al jaren loopt. Veel overleg met de provincie Gelderland heeft ook in 2015 

plaatsgevonden. Gebruik gemaakt werd van de mogelijkheid om tijdens een 

commissievergadering in te spreken 

- in juni 2015 is door RoyalHaskoningDHV in het rapport Corridor Apeldoorn – Dieren, de N786 in 

een breder perspectief komen te staan 
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Werkgroep Oud Beekbergen - Lieren  
- in de afgelopen jaren is veel informatie verzameld. Het aanvankelijke plan om in 2015 een bundel 

uit te brengen met de verzamelde informatie is niet doorgegaan (onder andere kostenaspect en 

tijdgebrek) Er zullen nu, zo is het plan, met enige regelmaat korte artikelen in bijvoorbeeld 

Dorpsvizier worden geplaatst 

 
Stamtafel (Hoge Weye) 

- ook dit jaar werden de wekelijkse seniorenbijeenkomsten druk bezocht (ca. 40 personen). 

Duidelijk is wel dat deze bijeenkomsten in een behoefte voorzien. Dank aan de vrijwilligers, in het 

bijzonder ton en Dinie Tijhof) voor hun inzet 

De leden gaan akkoord met de in het jaarverslag opgenomen verslagen en met de gegeven mondelinge 
toelichting 
 
4 Bespreken financiële rapportage over 2015 

- na een korte toelichting op de rapportage en beantwoording van enkele vragen gaan de gaan de 

leden akkoord met de jaarrekening. De voorzitter bedankt de penningmeester maar ook de heer 

Hertgers die ook dit jaar weer nauwgezet de financiële administratie heeft verzorgd  

- leden stemmen, na een door de penningmeester gegeven toelichting, in met de balans per 31 

december 2015 

- leden nemen kennis van het door de commissie kascontrole opgestelde akkoord verklaring 

- de voorzitter bedankt de leden van de commissie kascontrole, (Wal Francken en Henk 

Oosterhuis). De Commissie kascontrole 2016 zal bestaan uit Henk Oosterhuis en Wijnand Elfers. 

Tot reserve lid wordt benoemd Teun Jochems 

5 Voorstel de penningmeester decharge te verlenen voor het verenigingsjaar 2015 
- leden gaan unaniem akkoord met het door de voorzitter genoemde voorstel, waarmee de 

penningmeester decharge is verleend. 

 
6 Vaststellen begroting 2016 

- de leden gaan akkoord met de begroting 2016 zoals die is bijgevoegd bij de jaarstukken 2015 

 
7 Herbenoeming bestuursleden 

- door het bestuur was aan de leden voorgesteld (aangegeven op de agenda voor de Algemene 

Ledenvergadering) om Jamone Wagner en Gert Wilbrink te herbenoemen als lid van het bestuur. 

Daar geen tegenkandidaten zijn voorgedragen en er ook geen bezwaar tegen hun herbenoeming 

is geuit, worden –ondersteund door applaus- Jamone Wagner en Gert Wilbrink herbenoemd als 

lid van het bestuur 

 
8 Vaststellen Huishoudelijk Reglement (versie 4.0) 

- leden stemmen in met de tekst zoals die is opgenomen in het Huishoudelijk Reglement 

 
9 Rondvraag 

- hiervan wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit dit eerste deel van de Algemene 

Ledenvergadering over het verenigingsjaar 2015 

 
10 Pauze 
 
11 De voorzitter heet mevr. Drs. Masja Parlevliet (senior archeoloog gemeente Apeldoorn) en de heer 
Sander Diependaal (bureau Ecoconsultancy) van harte welkom. Zij zullen een presentatie verzorgen 
over het uitgevoerde archeologisch grondonderzoek op de bouwlocatie Ruitersmolenweg en 
Stichtingsweg. 
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Beide gaven op een sprankelende wijze inzicht in de manier hoe het onderzoek werd uitgevoerd.Wat er 
is gevonden, welke (voorzichtige) conclusies er getrokken mogen worden op grond van de gevonden 
voorwerpen en restanten. 
Als conclusie werd genoemd: 

- onder het vondstmateriaal is een fragment handgevormd aardewerk dat gedateerd kan worden 

late bronstijd of vroege ijzertijd 
- aan de zuidkant van de Stichtingsweg zijn sporen aanwezig die gerelateerd kunnen worden aan 

een middeleeuws erf uit de 12e eeuw 
- ten noorden van de Stichtingsweg zijn twee door erfgreppels omgeven middeleeuwse erven 

aangetroffen die dateren uit de 13e eeuw 
- ook zijn resten van de fundering van een gebouw uit de 16e eeuw gevonden 
- dierlijke botresten 
- een muntje uit de 11e eeuw 

Masja Parlevliet en Sander Diependaal worden met applaus en bloemen bedankt voor hun presentatie 
 
12 Sluiting en napraten met een drankje en een hapje 

- de voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de Algemene 

Ledenvergadering 


