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Algemeen
Hierbij presenten wij het jaarverslag 2016 van Klarenbeeks Belang (KB). In dit verslag vindt u een kort
overzicht van onze activiteiten van het voorbije jaar. Een jaar met verschillende uitdagingen. Een jaar
waar we hard gewerkt hebben aan de verbetering en bewaking van leefbaarheid in Klarenbeek voor
jong en oud.
Ons ledenbestand staat op 396 voor KB en voor het CDV op 220.
Klarenbeeks Belang is een vereniging en een vereniging kan niet zonder leden. Onze leden zijn onze
achterban: Hoe groter die achterban hoe beter de gemeenten naar ons luisteren.
Het bestuur van KB was in 2016 als volgt samengesteld:
Erik Neuteboom Voorzitter; Diny Boerkamp Secretaris; Bert Sneller Penningmeester;
Tonny Brugman, Henk van Ittersum, Sandra Hilbrands, Wyno Harmelink; Algemeen bestuurslid.
Op 13 april 2016 is onze oud voorzitter Harrie Balster overleden. Hij was voorzitter van 2003 tot 2015.
De bijdrage die hij geleverd heeft aan de ontwikkeling van Klarenbeek is groot.
Ambtenaren en politici van beide gemeenten zijn belangrijke overlegpartners in ons werk. Diverse
malen hebben we overleg gehad met onze stadsdeelmanager Steven Gerritsen van de gemeente
Apeldoorn en Bas van den Hoogen, Coördinator Maatschappelijke initiatieven van de gemeente
Voorst. De wijkagenten Cengiz Kara en Wilco Jansen houden iedere 3 e woensdag spreekuur in het
MFC. Men kan daar privé met hen spreken. Al deze overleggen zijn verlopen in een goede sfeer. Er is
een beleidsplan 2017 - 2021 opgesteld, deze kunt u lezen op onze website.

1. In 2016 hebben we ons bezig gehouden met allerlei projecten en ontwikkelingen. De
belangrijkste waren:
De Dorpsvisie
Verkeer en Veiligheid
Communicatie naar de buitenwereld
Comité Dorpsverfraaiing
Sociaal-maatschappelijk
Diverse bijeenkomsten
Jaarvergadering en vrijwilliger van het jaar
Invulling Beekbergsebroek
2. De Dorpsvisie
Eind 2015 is men gestart met het bouwen van woningen op het plan de Grote Wetering. De 1 e fase is
op het Voorster grondgebied. Het plan bestaat uit 3 fasen met totaal 90 woningen.
Het “krot” Dennenlust is in september door brand nog verder verwoest. Voor KB was dat nog meer
reden om een brief te schrijven aan de gemeente Voorst en Pluryn om hen te wijzen op de ontstane
gevaarlijke situatie. Sloop van de bovengrondse bebouwing heeft inmiddels plaats gevonden.
Vijf jaar geleden brandde wegrestaurant De Kar af. Nu is de familie de Croon uit Twello bezig om het
restaurant weer nieuw leven in te blazen.
De gemeente Apeldoorn en de Nieuwe Zweep werken nog steeds aan een concept bestemmingplan
wat Raad van State proof is. Op 31 mei 2016 vond er een bewonersavond plaats waarbij alle
inwoners van Klarenbeek welkom waren. Daar is het bestemmingsplan op hoofdlijnen besproken.
3. Verkeer en veiligheid
Er is in 2016 bestuurlijk overleg geweest tussen de gedeputeerde en de portefeuillehouders van de
gemeenten Apeldoorn, Brummen en Rheden. Hieruit is naar voren gekomen dat gezien het geringe
verkeerskundige probleem in de corridor, in combinatie met de beperkte financiële ruimte er door de
provincie Gelderland wordt afgezien van grootschalige verkeerskundige oplossingen als Kanaalroutes,
nieuwe aansluitingen, grootschalige omleidingen e.d. Wel wil de provincie de knelpunten op de
bestaande N786 oplossen. Bij het oplossen van bestaande knelpunten denkt de provincie aan de
verbeterde ontsluiting van de industrie in Eerbeek en het verbeteren van de weg tussen Loenen en de
bestaande aansluiting op de A50. Namens de Maatschappelijke Coalitie N786 waarin Klarenbeeks
Belang en vele omliggende dorpen vertegenwoordigd zijn, is een gezamenlijke standpunt verzonden
aan de provincie. Klarenbeeks Belang heeft daarbij nog extra aangegeven dat de verkeersbelasting
door het dorp niet mag toenemen.
De werkzaamheden aan de A1 bij het knooppunt Beekbergen zijn gestart. Rijkswaterstaat verbreedt
tussen 2016 en 2028 het traject Apeldoorn - Azelo in drie etappes. KB bezoekt regelmatig de
informatiebijeenkomsten van Rijkswaterstaat.
Er is overleg geweest met bewoners (15 personen) van de Hessen-Allee over de snelheid verlagende
middelen op het stuk weg binnen de bebouwde kom. De gemeente Apeldoorn heeft samen met de
bewoners en KB een variant gekozen, er zal bij de aansluiting op de Klarenbeekseweg een
verkeersdrempel komen, uitvoeringstermijn 2017.
Door de dorpscontactpersonen is initiatief genomen om een buurtpreventie WhatsApp groep aan te
maken. Het streven is dat heel Klarenbeek wordt voorzien van buurtpreventie WhatsApp. U kunt zich
nog steeds aanmelden.
Er is ook dit jaar weer gewerkt aan Hartveilig wonen. Om Hartveilig wonen te garanderen moeten er
voldoende bevoegde vrijwilligers worden aangemeld. De dekking in de omgeving van De Kar was te
matig, dit is nu weer voldoende. Binnenkort heeft Klarenbeeks Belang een gesprek met de gemeente
Voorst en Apeldoorn over toekomstige ontwikkelingen van alle AED’s in Klarenbeek. Gekeken zal
worden hoeveel er minimaal nodig zijn en op welke manier deze kosten betaald gaan worden.

4. Communicatie naar de buitenwereld
Om de belangen van het dorp en het buitengebied goed te kunnen behartigen is het contact met de
Klarenbeekse bevolking erg belangrijk. In 2016 werd er gebruik gemaakt van de Nieuwsbrief(1 x per
kwartaal), de website met de evenementenkalender: www.klarenbeeksbelang.nl , Twitter, facebook en
een inloopspreekuur. KB heeft 12 keer de maandelijkse bestuursvergadering gehouden. Deze werden
voorafgegaan door een spreekuur voor de inwoners van Klarenbeek. Mist u iets op de website of heeft
u suggesties, mail het ons of bezoek ons spreekuur.
5. Samenwerking Comité Dorpsverfraaiing.
Comité Dorpsverfraaiing is even als andere jaren druk om ons dorp mooi en schoon te houden. De
voorzitter van het CDV is coördinator van de werkgroep Klompenpad Klarenbeek. Het comité heeft
ook meegewerkt om de IJsbaan op de tennisbaan te realiseren. Enkele malen in het jaar schuiven zij
aan bij het inloopspreekuur van KB. De bestuursleden van het CDV zijn: Frits Dijk, Carla van Geel,
Janny Brink, Bernard Boskamp en Theo Dolman.
6. Sociaal-Maatschappelijk
We zijn blij dat de aanstelling van Roy Zweverink en Ingrid Wolters-Dijkhof als buurtsportcoach en
dorpscontactpersoon met twee jaar is verlengd. We werken goed samen, iedere bestuursvergadering
van KB bespreken we de actuele stand van zaken en hun activiteiten. Ook dit jaar werden er weer
veel verbindingen gelegd tussen bewoners, verenigingen, organisaties en lokale ondernemingen.
Door deze samenwerking worden activiteiten geïnitieerd ten behoeve van alle bewoners in
Klarenbeek. Grote activiteiten waren o.a. dit jaar; Zomer in Gelderland, Vakantiespeelweek, invulling
van de inloopochtenden, vele sportactiviteiten. Zo vervullen Ingrid en Roy een aanjagende rol en
stimuleren zij de sociale samenhang in ons dorp.
Roy Zweverink is sinds begin 2016 contactpersoon van de pilot “Samobiel Klarenbeek”. Samobiel is
een vervoersdienst waarbij inwoners van Klarenbeek autoritten, die ze al van plan zijn om te maken
bekend maken op een website. Dit met het doel om de mede-Klarenbeker te helpen op weg naar de
plaats van bestemming en om gezellig met anderen te kletsen tijdens de anders zo eenzame rit.
Verdere info: www.klarenbeek.samobiel.nl
Ook de aanstelling van Anja Boonzaaijer, hulpcoördinator voor Klarenbeek is verlengd. Zij is het
aanspreekpunt voor inwoners van Klarenbeek en omgeving, de ogen en de oren op het gebied van
vraag en aanbod, bij hulp en ondersteuning in het dagelijkse leven. Zij is ook de schakel tussen de
formele en informele zorg. In Klarenbeek is een goede samenwerking tussen de huisartsenpraktijk,
dorpsbewoners en de gemeenten. Anja is tevens de coördinator van de vrijwillige hulpdienst Helpende
Handen. Een mooie uitspraak van haar is: “Op de gewoonste plekken ontstaan de mooiste
gesprekken”.
7. Diverse bijeenkomsten
KB heeft naast de bestuursvergadering deelgenomen aan o.a. de volgend bijeenkomsten:
- RTG gemeente Voorst; PMA gemeente Apeldoorn over o.a. preventiebeleid en
Beekbergsebroek
- Herdenkingsbijeenkomst bij de herstelde “De Propeller”. We zijn blij met het samengestelde
comité 4 mei.
- Overleg met het Kernenteam van de gemeente Voorst
- Diverse bijeenkomsten van het dorpenplatform van de gemeente Apeldoorn
- Diverse bijeenkomsten van de Buurtsportcoach en Dorpscontactpersoon
- Bijeenkomsten over het verkeer: de N786, de A1
- Overleg met stichtingsbestuur van het Hertenkamp over de vervanging van het dierenverblijf.
- Overleg over de mogelijke Biovergister aan de Kleinedijk in het Hooiland.
- Bijeenkomsten over de ontwikkelingen van het Beekbergsebroek.
- Diverse bijeenkomsten over het opknappen van de Brede laan.
- Overleggen met de werkgroep (6 personen + voorzitter Klarenbeeks Belang) “snel internet”.
- Overleg met wethouder A. Lagerweij van de gemeente Voorst.
- Op 8 november heeft het voltallige college van B&W van de gemeente Apeldoorn Klarenbeek
bezocht.
8. Jaarvergadering en vrijwilliger van het jaar.

De prijs “vrijwilliger van het jaar 2015” ging naar Martin Buitenhuis die zich als veelzijdige vrijwilliger
inzet voor Klarenbeek. Hij ontving een bokaal en bloemen. Op de jaarvergadering kwam Jan Terlouw
vertellen over het ontstane klimaatprobleem en de mogelijke oplossingen.
9. Beekbergsebroek
In 2016 is er herhaaldelijk overleg geweest met mensen van deA en met het “Actiecomité
Beekbergsebroek – Windmolens Nee” over de plannen voor de inrichting van het Beekbergse broek.
Het plan heeft als insteek ‘duurzame energie, recreatie en natuur’. Energie coöperatie ‘deA’ stelt voor
om enkele (3) windmolens in het gebied te plaatsen. Uit de diverse overleggen is gebleken dat er
geen draagvlak van de bewoners uit de omgeving is voor de windmolens. Klarenbeeks Belang heeft
een zienswijze gestuurd naar het college en de gemeenteraad van Apeldoorn met het verzoek om de
gebiedsvisie op delen aan te passen.
Het bestuur van Klarenbeeks Belang bedankt de inwoners van Klarenbeek voor het vertrouwen in het
afgelopen jaar. Wij rekenen weer op uw steun en constructieve inbreng voor het komende jaar.

Klarenbeek, maart 2017
Diny Boerkamp, secretaris

