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Algemeen
Hierbij presenten wij het jaarverslag 2017 van Klarenbeeks Belang (KB). In dit verslag vindt u een kort
overzicht van onze activiteiten van het afgelopen jaar. Een jaar met verschillende uitdagingen.
Ons ledenbestand staat op 385 voor KB en voor het CDV op 175.
Klarenbeeks Belang is een vereniging en een vereniging kan niet zonder leden. Klarenbeeks Belang
overlegt met én legt verantwoording af aan de gemeenten Apeldoorn en Voorst.
Het bestuur van KB was in 2017 als volgt samengesteld:
Erik Neuteboom Voorzitter; Diny Boerkamp Secretaris; Bert Sneller Penningmeester;
Tonny Brugman, Henk van Ittersum, Martine Hoek, Wyno Harmelink; Algemeen bestuurslid.
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 activiteitenplan 2018 opgesteld, deze kunt u lezen op onze website.
In 2017 hebben we ons bezig gehouden met allerlei projecten en ontwikkelingen.
De belangrijkste waren:
1. Dorpsvisie
2. Verkeer en Veiligheid
3. Communicatie naar de buitenwereld
4. Comité Dorpsverfraaiing
5. Sociaal-maatschappelijk
6. Diverse bijeenkomsten
7. Jaarvergadering en vrijwilliger van het jaar
8. Duurzaamheid
9. Windmolens Beekbergsebroek
10. Lelygate Klarenbeek
1. De Dorpsvisie1 hebben we inmiddels 16 woningen opgeleverd en bouwen we de komende maanden h
• Eind 2015 is men gestart met het bouwen van 90 woningen op het plan de Grote Wetering.
De 3e fase op Apeldoorns grondgebied is gestart. Fase 2 wordt als laatste uitgevoerd.
• Het “krot” Dennenlust is inmiddels gesloopt. Verder zijn er nog geen toekomstige
ontwikkelingen voor deze locatie bekend.
• De gemeente Apeldoorn en de Nieuwe Zweep werken nog steeds aan een concept
bestemmingplan wat Raad van State proef is. Het nieuwe bestemmingsplan is in 2017 nog
niet in procedure gebracht. Er kan (is) bij de Nieuwe Zweep voor maatschappelijke
bijeenkomsten in het dorp (bv paasparty, carnaval e.d.) een evenementenvergunning
aangevraagd worden.
2. Verkeer en veiligheid
• KB heeft regelmatig de informatiebijeenkomsten over de wegverbreding van de A1
bijgewoond. Het ontwerp-Tracébesluit, de milieurapportage en het ontwerpsaneringsbesluit
voor de wegverbreding van de A1 Apeldoorn en Azelo hebben ter inzage gelegen. Voorjaar
2018 verwacht men een Tracébesluit te kunnen nemen om vervolgens te starten met de
werkzaamheden.
• 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 snelheid beperkende maatregelen aangebracht aan het begin van de Hessen-Allee. Wij
hopen zo dat de weggebruikers hierdoor minder hard rijden op dit stuk Hessen-Allee.
• KB is erg blij met de verlichting die de gemeente Apeldoorn heeft aangebracht langs de
Elsbosweg en de Polderweg. We hopen voor de toekomst dat de fietsverbinding tussen
Klarenbeek en Apeldoorn verder wordt verbeterd en veiliger wordt.
• Er is een actie geweest met WhatsApp-buurtpreventie stickers. Stickers zijn uitgedeeld aan
burgers uit het Voorster en Apeldoorns deel van Klarenbeek.
3. Communicatie naar de buitenwereld
• De communicatie verloopt via de website, facebook, twitter en uiteraard de Nieuwsbrief, die
inmiddels elk kwartaal wordt verstuurd naar ongeveer 400 e-mailadressen. Ook wordt er met
regelmaat gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen. Uiteraard is het ook mogelijk de
bestuursleden ook persoonlijk te benaderen. Dat kan telefonisch (elk gewenst moment), op
het maandelijkse spreekuur en tijdens de jaarvergadering. KB heeft 12 keer de maandelijkse
bestuursvergadering gehouden. Deze werden voorafgegaan door een spreekuur voor de
inwoners van Klarenbeek.
• Op 17-11 is er door de Dorpscontactpersonen een avond “Buurtmaken” georganiseerd.
Nieuwe (toekomstige) bewoners van Klarenbeek konden deze avond kennis maken met
Klarenbeek.
• Op 10-09-2017 heeft KB meegewerkt op het 3Kfestival.
• Er is een project “Mijnbuurtje.nl” opgestart door de gemeente Voorst. Het is een online
dorpsplein waarin zoveel mogelijk buurtbewoners te bereiken zijn. Inwoners en verenigingen
staan centraal en plaatsen zelf informatie op het platform. De Dorpscontactpersonen hebben
hierbij een leidende rol.

4. Samenwerking Comité Dorpsverfraaiing.
• We hebben stil gestaan bij de relatie tussen Comité Dorpsverfraaiing en KB. CDV is een
zelfstandige vereniging ingeschreven bij de KvK. Voor hulp bij de financiën en PR kan er altijd
een beroep worden gedaan op KB.
• Het CDV heeft een groot aandeel geleverd bij de aanleg van het op 23 september geopende
Klompenpad. Een wandelroute van 13,1 km rond Klarenbeek.
• De bestuursleden van het CDV zijn: Frits Dijk, Anka Lesner, Janny Brink, Bernard Boskamp
en Theo Dolman.
5. Sociaal-Maatschappelijk
• Na de zomer zijn Roy Zweverink en Marilou Pelgrim voortvarend aan het werk gegaan als de
dorpscontactpersonen voor Klarenbeek. In de bestuursvergadering van KB informeren ze ons
over de actuele stand van zaken en hun activiteiten. Ook dit jaar werden er weer veel
verbindingen gelegd tussen bewoners, verenigingen, organisaties en lokale ondernemingen.
Diverse activiteiten zijn er weer opgezet en uitgevoerd. Prima resultaat…
• We hebben in onze Dankjewel avond afscheid genomen van Ingrid Wolters-Dijkhof. We zijn
haar dankbaar voor alle initiatieven die zij opgezet heeft voor Klarenbeek.
• De functie van Hulpcoördinator voor Klarenbeek is verlengd. Anja Boonzaaijer coördineert
hulp op gebied van Zorg en Welzijn. Zij kan de hulpvrager verwijzen of in contact brengen met
de juiste persoon of (professionele) instantie in Klarenbeek of de gemeenten Apeldoorn en
Voorst. Ook is Anja de coördinator van de vrijwillige hulpdienst Helpende Handen.
6. 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
Feitenonderzoek windenergie Apeldoorn
• Herdenkingsbijeenkomst “De Propeller” met medewerking van de basisscholen De Dalk
en De Kopermolen. We bedanken het “comité 4 mei”.
• Diverse bijeenkomsten van het dorpenplatform van de gemeente Apeldoorn en Voorst.
• Bijeenkomsten over het verkeer: de A1
• Cadeau twv € 1000 organiseren voor eeuwfeest woningstichting Veluwonen. Het is een
mozaïekbankje geworden, deze is geplaatst bij het vernieuwde Hertenkamp.
• Gerard van Dalen heeft namens Klarenbeek meegedacht met de Ruimtelijke
Toekomstvisie van de gemeente Voorst en heeft ons daarover bijgepraat.
• KB heeft het Plattelandsparlement bijgewoond.
• Voorjaarsoverleg op 9-6-2017 met de gemeente Apeldoorn. (wethouder Stukker en
enkele ambtenaren)
• Opening van het Klarenbeeksepad: Een Klompenpad door het mooie buitengebied van
Klarenbeek.
• De Hulpcoördinator en KB hebben diverse bijeenkomsten over Zorg en Welzijn bij zowel
Voorst als Apeldoorn bijgewoond.
• De Hulpcoördinator en KB hebben meegewerkt met het project “onder de loep” van de
gemeente Voorst.
• Bijeenkomst over het wandelnetwerk in Apeldoorn.
• Klarenbeek was met 19 personen aanwezig bij de start van Voorst 200 jaar.
• Daarnaast diverse project- en onderwerp gebonden overlegsituaties binnen de
verantwoording van KB liggen.
7. Jaarvergadering en vrijwilliger van het jaar.
De prijs “vrijwilliger van het jaar 2016” ging naar Theo Haagen die als veelzijdige vrijwilliger inzet voor
Klarenbeek. Hij ontving een bokaal en bloemen. Op de jaarvergadering heeft de firma BBA pumps
haar bedrijf gepresenteerd.
8. Duurzaamheid
• De gemeente Apeldoorn heeft veel percelen in het natuurgebied Beekbergsebroek in
eigendom en is op zoek naar een nieuwe invulling. De gemeente denkt aan innovatieve
ideeën zoals het opwekken van duurzame energie, diverse vormen van wonen, recreëren en
werken. Energie coöperatie ‘deA’ stelde voor om enkele (3) windmolens in het gebied te
plaatsen. KB is erg geïnteresseerd in de ontwikkelingen van het gebied maar wij hechten aan

•

“Maatschappelijk draagvlak bij de buurt”. Uit de diverse overleggen is gebleken dat er geen
draagvlak van de bewoners uit de omgeving is voor de windmolens. KB heeft in januari een
zienswijze gestuurd en in september in de Politieke Markt van Apeldoorn ingesproken over dit
onderwerp. Er is steeds contact geweest met het Actiecomité Beekbergsebroek –
Windmolens Nee!
Lokale Klarenbeekse partijen doen mee met het project “Buurtstroom” van deA. Concreet
betekend dit voor Klarenbeek dat er op het dak van het MFC ongeveer 120 zonnepanelen
kunnen worden gelegd. Er zijn nog 90 panelen te koop. Voor € 260 per paneel draagt u bij
aan een schonere wereld. Voor de voordelen en de voorwaarden ga naar:
https://buurtstroom.de-a.nl.

9. Lelygate Klarenbeek
KB heeft een brief gestuurd naar de gemeenten Apeldoorn en Voorst en naar de provincie Gelderland
waarin wij ons ongenoegen hebben uitgesproken over de voorgenomen vliegroutes over Klarenbeek.
Er is een werkgroep “Lelygate Klarenbeek” in Klarenbeek opgericht. Zij houden zich bezig met het
verzet tegen de voorgenomen vliegroutes en volgen het proces namens Klarenbeeks Belang. Als de
plannen doorgaan van de minister wordt Klarenbeek zwaar getroffen. Wij krijgen te maken met zowel
vertrekkende als inkomende vluchten voor Lelystad, terwijl wij ook het vliegverkeer van Teuge moeten
verwerken.
10. Bedankt
Het bestuur van Klarenbeeks Belang bedankt de inwoners van Klarenbeek voor het vertrouwen in het
afgelopen jaar. Wij geloven in de kracht van de Klarenbeekers en rekenen zo op hun medewerking
voor het komende jaar. Voor 2018 staan weer uitdagende zaken op de agenda welke we voortvarend
zullen oppakken. Samen kunnen we méér en beter.

Klarenbeek, februari 2018
Diny Boerkamp, secretaris

