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In De Hoge Weye te Beekbergen
1 Opening en jaarrede door de voorzitter door de heer Joop van der Meer
Welkom
- De leden, belangstellenden en vertegenwoordigers van de gemeenteraadsfracties worden
welkom geheten. Een speciaal woord van welkom is er voor mevrouw Petra Bennink van de
gemeente Apeldoorn. Zij zal na de pauze een presentatie verzorgen over
wandelpaden/klompenpaden in en rond de gemeente Apeldoorn
Jaarrede
Door de voorzitter wordt in zijn jaarrede aandacht gegeven aan onderstaande onderwerpen:
- 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 we optimaal
gebruik te maken. Dat wordt duidelijk in de rapportages die in het Jaarverslag zijn opgenomen en
door de portefeuillehouders zullen worden toegelicht
- overleg met de gemeente Apeldoorn, zowel in de gesprekken die het bestuur heeft met de
stadsdeelmanager en de wijkbeheerder voor de dorpen en het buitengebied, als ook in het
overleg in het dorpenplatform (een overleg waar alle tot Apeldoorn behorende dorpen aan
deelnemen)
- deelname van het bestuur van de dorpsraad aan het overleg over bestemmingsplan
buitengebied Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen, Loenen
- overleg over de ontwikkelingen Beekbergsebroek
- de wekelijkse digitale Nieuwsbrief (iets meer dan 500 abonnees)
- herdenkingsbijeenkomsten 17 april (bevrijding Lieren ), 4 en 5 mei nationale herdenking,
herdenking Woeste Hoeve en Exodus monument (25 september). Bij al deze monumenten
werden bloemen gelegd
- bestuur was aanwezig bij het 1e lustrum van de Stamtafel en heeft een financiële bijdrage
gegeven aan de vervanging van het biljartlaken
- overleg met politie over bestrijding van overlast en criminaliteit
- de inspanningen van de groep BWiBL (Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren)
- dank voor de inzet van de beide bureaumedewerkers (Corrie Cop en John Tanasale)
De volledige tekst van de jaarrede is opgenomen in het Jaarverslag dat is geplaatst op de website
www.dorpsraadbeekbergen.nl
2 Bespreken en vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 16 april 2014
- het verslag wordt door de leden ongewijzigd vastgesteld
3 Bespreken en vaststellen van de verslagen van de portefeuillehouders
- de portefeuillehouders: Joop van der Meer (veiligheid); Jamone Wagner (zorg, sport en jeugd);
Johan Boerema (bestemmingsplannen); Gert Wilbrink (bouwen, wonen en ruimtelijke ordening);
Pieter de Mos (grijs en groen); Gerrit Stufken (betaalbaar wonen in Beekbergen en Lieren) geven
een korte toelichting op het door hen geschreven tekst in het jaarverslag. De verslagen en de
mondelinge toelichting geven geen aanleiding tot het stellen van vragen. Ook in het jaarverslag
opgenomen rapportage van de werkgroep N786 (Apeldoorn – Dieren) en van de werkgroep Oud
Beekbergen-Lieren worden door de aanwezigen zonder discussie aangenomen. Dat geldt ook
voor de rapportage van de Stamtafel in De Hoge Weye. Het jaarverslag is daarmee vastgesteld
4 Bespreken en vaststellen financiële rapportage
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jaarrekening 2014: leden gaan, na een korte toelichting door het bestuur, akkoord met de
jaarrekening over 2014
balans per 31 december 2014: leden gaan zonder nadere toelichting akkoord met de balans per
31 december 2014
rapport commissie kascontrole: de commissie –bestaande uit mevrouw Iet Hulsegge en de heer
Wal Franken-de financiële administratie van de vereniging over het jaar 2014 gecontroleerd en in
orde bevonden. De commissie stellen voor het bestuur decharge voor het jaar 2014 te verlenen.
Mevrouw Iet Hulsegge is aftredend als lid van de commissie. De voorzitter dankt haar voor de
verrichte werkzaamheden. Voor het jaar 2015 bestaat de commissie kascontrole uit de heren
Wal Franken en Henk Oosterhuis. Tot reserve kid van de commissie kascontrole wordt de heer
Wijnand Elfers benoemd. Ter afsluiting van dit agendapunt dankt de voorzitter de heer Jaap
Hertgers voor het (belangeloos) verzorgen van de boekhouding. Ook voor het komende jaar
heeft de heer Jaap Hertgers, desgevraagd, laten weten dat hij ook voor 2015 de boekhouding
voor de dorpsraad zal blijven verzorgen. Ook de heer Huib van Mastrigt wordt door de voorzitter
bedankt voor de wijze waarop hij in de afgelopen twee jaar het bestuur heeft ondersteund.

5 Voorstel het bestuur decharge te verlenen voor het verenigingsjaar 2014
- leden van de vereniging stemmen in met het advies van de commissie kascontrole en bevestigen
dat met applaus
6 Vaststellen van de begroting voor het verenigingsjaar 2015
- leden stemmen in met de door het bestuur opgestelde en aan de gemeente Apeldoorn gezonden
begroting voor het verenigingsjaar 2015
7 Benoeming en herbenoeming van bestuursleden
- leden stemmen in om mevrouw Lucia Albers te benoemen tot lid van het bestuur
- leden stemmen in met het voorstel van het bestuur om de heer Johan Boerema te benoemen tot
penningmeester van de vereniging dorpsraad Beekbergen-Lieren
- leden stemmen in met het voorstel van het bestuur om de heer Gerrit Stufken te herbenoemen
tot lid van het bestuur
- de voorzitter geeft aan dat de zittende bestuursleden blij zijn met de benoeming van de nieuwe
bestuursleden, zodat een betere verdeling van de taken kan plaatsvinden. Dat geldt in het
bijzonder voor de invulling van de vacature penningmeester
8 Rondvraag
- hiervan wordt geen gebruik gemaakt
9 Pauze
10 Wandelpaden in een ongehinderde omgeving
- presentatie door mevrouw Petra Bennink van de gemeente Apeldoorn. Centraal in de presentatie
–die op een heldere en voor de luisteraars op een aangename wijze werd verzorgd- stond de
vraag “waar hebben we het eigenlijk over en welke stappen moeten gezet worden om
wandelpaden/klompenpaden te realiseren”. Klompenpaden zijn rondwandelingen in het agrarisch
gebied, waarbij –zoveel mogelijk- gebruik wordt gemaakt van een historisch tracé en ook over
onverharde wegen en paden en gaan over boerenland en landgoederen. Dat geeft meteen al
aan dat er veel overleg nodig is met een groot aantal partijen die op de een of andere wijze
schadeloos gesteld willen (moeten) worden. Andere aspecten die aan de orde komen zijn: waar
zijn al klompenpaden en wat kunnen we daarvan leren? Daarbij wordt gedacht aan het
klompenpad in Wenum Wiese (is nagenoeg gereed)l en bijvoorbeeld ook in Loenen (verkrijgen
van subsidies).
- Mevrouw Lucia Albers werd, tijdens deze ledenvergadering benoemd tot bestuurslid met als
portefeuille landschap ontwikkeling, zal het onderwerp wandelpaden en “klompenpaden” de
komende tijd nader uitwerken. De voorzitter bedankt mevrouw Bennink voor haar geven
presentatie en aan haar wordt een boeket overhandigd.
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11 Sluiting
- de voorzitter dankt de leden en overige bezoekers voor hun aanwezigd en nodigt hen uit voor
een drankje en hapje en sluit de Algemene Ledenvergadering 2014
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