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BUURTSTROOM Klarenbeek
De discussie over energiegebruik, klimaat en milieu wordt alom
gevoerd! We weten dat onze voorraad fossiele brandstof eindig is.
Gas uit onze eigen bodem staat nu al sterk ter discussie, al was het
alleen al door de bodemverzakking en -bevingen in Groningen. Het
lijkt dus goed om na te denken over ons energiegebruik èn de
transitie naar “groene” energievormen.
Buurtstroom is een initiatief van deA om op diverse locaties in de
gemeente Apeldoorn “groene energie” projecten te ontwikkelen.
Het Bestuur van de Stichting MFC De Pauw (MFC Klarenbeek)
heeft besloten zich aan te sluiten bij dit initiatief. Onder de naam
Buurtstroom Klarenbeek zal het deelproject voor Klarenbeek
verder invulling gegeven worden. Zoals het er nu uitziet is er op
het dak van het MFC ruimte voor pakweg 120 tot 130
zonnepanelen.

Hoe gaat dat in zijn werk?
Buurtstroom Klarenbeek stelt bewoners en bedrijven in Klarenbeek en omgeving in staat zonne-stroom af te nemen
van een gezamenlijk zonnedak (MFC Klarenbeek in dit geval) bij hen in de buurt. Als je zelf geen gelegenheid hebt voor
zonnepanelen op je dak, dan is deze mogelijkheid een zeer goed alternatief om mee te doen aan het “vergroenen” van
onze energiehuishouding. Buurtstroom Klarenbeek is een project dat financieel gezien gebaseerd is op de RegelingVerlaagd-Tarief, ook bekend onder de naam Postcoderoosregeling. Deze regeling wordt hieronder toegelicht.
De Regeling-Verlaagd-Tarief,

7381

beter bekend onder de naam Postcoderoosregeling, is een
stimuleringsmaatregel van de rijksoverheid.
Het principe achter de regeling is dat huishoudens en kleine bedrijven
investeren in duurzame opwek van energie bij hen in de buurt.
Wanneer voldaan wordt aan eisen van de regeling krijgen deelnemers
vrijstelling van de energiebelasting op hun energierekening, over het
aandeel (aantal afgenomen zonnepanelen) van de door hen opgewekte
energie.
Het hiernaast geschetste postcoderoos-plaatje is het postcodegebied. Het
donkerblauwe deel is het centrum. (Het MFC ligt in gebied 7382).
Wie woont in het donkerblauwe (7381) gebied en ook wie in één van de
aanliggende lichtblauwe postcodegebieden woont, kan dus deelnemen.

De randvoorwaarden die worden gesteld om in aanmerking te komen voor de Regeling-Verlaagd-Tarief zijn:





Deelnemer moet beschikken over een kleinverbruik aansluiting.
De vrijstelling energiebelasting wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de deelnemer. (Over de eerste schijf tot
maximaal 10.000 kWh per jaar).
Deelnemer mag ook een ondernemer zijn mits de onderneming geregistreerd staat met een kleinverbruik aansluiting. Verder
geldt als voorwaarde dat een ondernemer niet meer dan 20% van het kapitaal van de coöperatie mag inbrengen.
De vrijstelling geldt voor een periode van vijftien jaar.

Waarom meedoen?
Buurtstroom Klarenbeek is aantrekkelijk voor particulieren en bedrijven in en rond Klarenbeek die graag groene, lokaal
opgewekte stroom willen. Voor velen is het om uiteenlopende redenen niet mogelijk of niet wenselijk om op eigen dak
zonne-energie op te wekken. Je hebt geen ruimte op je dak, je wil niet je dak “verrommelen” of je buren opzadelen met
een spiegelend buren-dak. Dan is dit project een zeer goed alternatief om mee te doen aan het “vergroenen” van onze
energie- huishouding en het verminderen van de CO2 uitstoot.

Welke partijen spelen hierbij een rol in het Buurtstroom project?
Bij de postcoderoosregeling zijn de volgende partijen betrokken:
- De deelnemer
Deelnemer legt een bedrag per zonnepaneel (huidig inzicht minimaal ca. € 260,-) in en ontvangt gedurende 15 jaar
jaarlijks via de energienota van zijn/haar energieleverancier een teruggave van de energiebelasting over het gedeelte
van de door zijn/haar panelen opgewekte stroom (ca. € 30 per jaar per paneel). De deelnemer wordt daartoe lid van
de energie coöperatie. Hij/zij woont binnen de postcoderoos, en beschikt over een kleinverbruik aansluiting.
-De energie coöperatie (bestaand of op te richten)
Deelnemers zijn verenigd in een coöperatie (of VVE). In dit geval Coöperatie de A te Apeldoorn.
Het bestuur van de coöperatie regelt het project. Enkele belangrijke elementen zijn:
 Het opstellen van de statuten en het oprichten van de coöperatie (bij een nieuwe coöperatie).
 Het opstellen van een ledenovereenkomst.
 Het werven van deelnemers.
 Het gedurende 15 jaar bijhouden van de administratie van de leden.
 Het faciliteren van de verkoop van de deelname bij verhuizing of overlijden. Dit is de verantwoordelijkheid van de
deelnemer, maar de coöperatie kan hierin behulpzaam zijn.
 Het organiseren van ledenvergaderingen.
 Het regelmatig informeren van leden.

Opstart van Buurtstroom Klarenbeek
Vanaf medio september zal de informatievoorziening over het Buurtstroom project opgeschaald worden. Advertenties,
krantenartikelen, flyers, banners, websites…..alles wordt in het gareel gebracht om de inwoners van Klarenbeek te informeren.
Kijk nu al op www.buurtstroomapeldoorn.nl.

Op 26 oktober 2017 zal er om 19.30 uur een Buurtstroom manifestatie worden georganiseerd in het MFC.
Daar kan men alle informatie krijgen, vragen stellen èn inschrijven. Voor leden (1 per adres) van Klarenbeeks Belang wordt, op
vertoon van het inschrijvingscontract, € 10 per ingeschreven zonnepaneel gerestitueerd.
Bovendien zien we graag dat Buurtstroom Klarenbeek enthousiasme opwekt en dat pandeigenaren zich aanmelden met een dak, of
dat ondernemende bewoners met eigen initiatieven een idee bij Buurtstroom willen onderbrengen.

……………………………………………………………………………………………….........
Vliegroutes Lelystad
Klarenbeeks Belang heeft bij het
bekend worden van de plannen de
beide colleges van Burgemeester en
Wethouders en aan alle raadsleden een
brief gestuurd om maximaal in te zetten
op hogere vliegroutes onder andere
boven Klarenbeek.
Aansluitend heeft een gesprek plaats
gevonden met twee wethouders van de Gemeente Apeldoorn in het dorpen
platform samen met alle betrokken dorpen.
Direct na het uitkomen van de alternatieve route, die nog meer over
Klarenbeeks grondgebied gaat heeft Klarenbeeks Belang weer een reactie
geschreven naar beide colleges van Burgemeester en Wethouders en aan
alle raadsleden waarin we onze verbazing uitspreken over de absurde
plannen. Ons direct realiserende dat dit dossier ver buiten onze
invloedssfeer ligt doen wij er alles aan om toch de belangen van Klarenbeek
maximaal te behartigen. De bijeenkomst op 26 september in Orpheus is
tevens bezocht door KB.
Helaas is tot nu toe gebleken, dat alle protesten geen effect hebben
gehad. De plannen blijven vooralsnog ongewijzigd.

Feitenonderzoek
windenergie Apeldoorn
Klarenbeeks Belang heeft op
21 september ingesproken op de PMA (Politieke
Markt Apeldoorn) over het in opdracht van de Raad
opgestelde feitenonderzoek windenergie.
Klarenbeeks Belang heeft benoemd positief tegenover
duurzame energie te staan, maar dat duurzaamheid dan
ook geldt voor duurzaam omgaan met alle inwoners,
dieren en omgeving. Klarenbeeks Belang heeft expliciet
aangegeven dat de afstand tussen bebouwing en
windmolens voldoende groot moet zijn om ellende te
voorkomen en daarmee indirect uitgesproken dat er op
Klarenbeeks grondgebied geen plek is voor windmolens
van 230 meter hoog.
De gemeenteraad van Apeldoorn heeft zich inmiddels
in meerderheid uitgesproken tegen windmolens in
het Beekbergsebroek!

De Bloem van Klarenbeek
Op vrijdag 30 juni bestond (de eerste voorganger van) woningcorporatie
Veluwonen 100 jaar! Ter ere van dit eeuwfeest ontvangen alle plaatsen
waar Veluwonen woningen heeft een cadeau.
Klarenbeeks Belang heeft, in overleg met betrokkenen, gekozen voor een
betonnen gemozaïekt zitmeubel. Tijdens de vakantiespeelweek hebben
kinderen het mozaïek gelegd.
De Bloem laat de kiemkracht, verbondenheid en diversiteit, die Klarenbeek
zo uniek maakt, zien.
Op de bladeren staan kleurrijke cirkels die met elkaar verbonden zijn.
De bloem is ontworpen door kunstenares Marente Bouman en de
technische hulp komt van Henk Hurenkamp.

De Bloem van Klarenbeek
Toen ik gevraagd werd om een ontwerp te maken voor het
zitmeubel was ik direct
enthousiast.
Een mozaïekontwerp voor
het betonnen zitmeubel in de
vorm van een bloem.
Zo ontstond

De bloem van Klarenbeek
Deze staat voor:
kiemkracht (bolletjes) verbondenheid (cirkels)
en diversiteit (kleuren)
Een bloem met 5 bloemblaadjes.
Vanuit het hart zie je een kleine bol, het eerste idee.
Kiemkracht.
De grote cirkels verbinden de blaadjes met elkaar.
Verbondenheid
In de punten van de blaadjes zie je de nieuwe kleuren
ontstaan.
Diversiteit
Marente Bouman

Tijdens de vakantiespeelweek hebben kinderen het mozaïek gelegd.
De bloem is inmiddels geplaatst naast het Hertenkamp, tegenover de
IJskoningin en wordt op 14 oktober officieel aangeboden aan de stichting
Het Hertenkamp.
Wij feliciteren nogmaals Veluwonen met deze mijlpaal en willen hen
bedanken voor deze leuke schenking.
De plaatsing op 9 september

3K festival

Kraam van Klarenbeeks Belang
Om de belangen van het dorp en het buitengebied
goed te kunnen behartigen is het contact
met de Klarenbeekse bevolking erg belangrijk.

Klompen aan, rugzak op en gaan!”
Zaterdag 23 september 2017: Opening van het “Klarenbeeksepad”, een
wandelroute van ruim 13 kilometer. Resultaat van nauwe samenwerking
van Stichting Landschapsbeheer Gelderland met de provincie Gelderland,
de Gemeentes Apeldoorn en Voorst, Waterschap Vallei en Veluwe, de
nationale Postcodeloterij en Klarenbeeks Belang.
De aanleg was in handen van aannemersbedrijf Ebola samen met een
werkgroep van vrijwilligers.

Dorpscontactpersonen

-voortvarend bezig

www.facebook.com/dorpscontactpersoon klarenbeek

Marilou Pelgrim en Roy Zweverink

dorpscontactpersonen

Met de zomervakantie achter de rug en de herfst en de winter
voor de boeg kijken de dorpscontactpersonen vooruit en
achterom. Inmiddels is Ingrid die ruim 4 jaar actief was als
dorpscontactpersoon gestopt met deze functie. Marilou Pelgrim is
alweer enige tijd aan de slag en werkt nu samen met Roy in de
hoedanigheid van ‘DCP’.

Fietsen en wandelen
Inmiddels is de laatste fietstocht alweer geweest en zal het
fietsen weer beginnen op woensdag 4 april 2018. Afgelopen
zomer zijn Joke en Hans Weijers en Jannie Brink volop in de
weer geweest om iedere 2 weken een leuke fietstocht te
organiseren. Ondanks dat de opkomst wisselend was, gaan we
volgend jaar hier wel een vervolg aan geven.

Klarenbeekse Vakantie Speelweek
e
Het was alweer de 4 keer dat de Klarenbeekse Vakantie Speelweek
(KVS) werd gehouden. Eén van de grootste en best bezochte
activiteiten die mede door de dorpscontactpersonen tot leven is
gebracht. Het thema was: Ik hou van Holland. Het was weer
genieten met ruim 200 deelnemers: enorm veel gezelligheid en de
kinderen hadden ontzettend veel plezier.
We zijn ook trots op de grote schare aan (jonge) vrijwilligers die
deze week mogelijk maken. Volgend jaar is de KVS niet de laatste
week van de vakantie, maar de één na laatste week (wederom net
voor de kermis).

Het wandelen is in de maand september weer van start gegaan.
e
e
Iedere 1 en 3 woensdag van de maand wordt er gewandeld
vanaf het MFC in Klarenbeek. Vertrektijd is 9.30 uur en de
afstand is circa 8 kilometer. Aanmelden is van te voren niet
nodig, je kunt gewoon komen als je zin hebt.
Na afloop is er gelegenheid om met alle wandelaars een bakje
koffie te drinken.

Inloop en wandelen in de zomerperiode
De inloopochtenden zijn in de maand september ook weer
begonnen, er staat weer een leuk en afwisselend programma klaar.
In de maand september was er al de koffieklus waarbij oude
e
apparatuur en kleding gerepareerd is en op woensdag de 27 was
er de bingo onder leiding van Joke Boerkamp. Ook was er een
leuke workshop Kunstkracht (zie foto).
Op 11 oktober staat de workshop Herfstbakje maken op het
programma, deelname kost € 15,- en je kan je opgeven via
dorpscontactpersoon@klarenbeeksbelang.nl. Een week later, de
e
18 , is er een ochtend over ‘lekker-blijven-lopen’, deze ochtend is
voor veel mensen interessant. Er komt een othopedisch
instrumentenmaker & vaatspecialist, die kan adviseren bij
pijnklachten in benen, rug of nek. Voor de volledige kalender of
meer informatie kunt u contact opnemen met 06-30723385 of
dorpscontactpersoon@klarenbeeksbelang.nl en

Nationale Sportweek
Tijdens de nationale sportweek zijn er een aantal activiteiten
geweest waar men gratis aan deel kon nemen. De boksclinic
voor de jeugd (zie foto) was enorm goed bezocht en ook de
X-Core clinic voor volwassenen van trainingsstudio Bloom was
erg leuk en druk. Helaas werden enkele andere activiteiten
minder bezocht.

www.klarenbeeksbelang.nl

Wil je ook sporten, maar weet je niet zo goed waar je moet
beginnen en wat er allemaal te doen is, neem dan contact op
met de dorpscontactpersonen.
Leuk om te vermelden:
Karin Linthorst is onlangs gestart met een nieuw bedrijfje
voor persoonlijk voedings- en sportadvies en ze organiseert
ook groepslessen krachtig bewegen.
Ook is het mogelijk om contact te zoeken met de
dorpscontactpersonen om wat vragen beantwoord te krijgen
over sporten in Klarenbeek.

Speel-o-theek
Kinder- en Peuteropvang Klarenbeek is bezig om een Speel-o-theek
te realiseren. De locatie is inmiddels bekend en achter de schermen
zijn Gerscha en wat anderen, waaronder de dorpscontactpersonen,
al bezig met de realisatie van dit plan. We zijn echter hiervoor nog
op zoek naar enthousiaste mensen die dit een enorm leuk project
vinden. Bij een speel-o-theek leen je – de naam zegt het al speelgoed. Hoe vaak gebeurt het niet dat kinderen na een korte
periode al weer uitgekeken zijn op speelgoed? En speelgoed
aanschaffen is relatief duur. Hoe handig is het dan om speelgoed te
kunnen lenen. Ken of ben je iemand die het leuk lijkt hier meer
voor te doen of over te weten, stuur een e-mail naar onderstaand
e-mailadres.
Buurt maken
Op vrijdag 17 november zal er een informatiebijeenkomst zijn voor
-met name- nieuwe inwoners.
Met nieuwe inwoners bedoelen wij de mensen die kort (sinds de
laatste 2 á 3 jaar) in Klarenbeek zijn komen wonen of binnen
afzienbare tijd in Klarenbeek gaan wonen. Op deze avond zal
Klarenbeek getoond worden. Wat de gewoontes zijn in Klarenbeek,
waar Klarenbeek bekend om staat, welke verenigingen er zijn, wat
er te doen valt op alle gebieden. Kortom een avond waarbij je veel
informatie krijgt over het ‘fantastische’ dorp dat we hebben.

……………………………………………………………..
In samenwerking met de gemeente
Voorst, de belangenverenigingen
en de dorpscontactpersonen
vanuit de verschillende dorpen in de gemeente zijn we bezig met
het opstarten van ‘Mijn Buurtje’.
Ieder dorp krijgt een online platform waarop het dorp allerlei
informatie kwijt kan, waarop advertenties staan, waar te zien valt
wat er allemaal te doen is in het dorp. Kortom de website over
Klarenbeek. Hiervoor zijn we natuurlijk nog op zoek naar personen
die het leuk vinden hierover mee te denken, die veel weten van
Klarenbeek of die handig zijn met een computer.
KLARENBEEKS BELANG

Eindejaars etentje
Net als de afgelopen jaren zal er ook dit jaar rond de kerst weer
een eindejaarsetentje zijn in Klarenbeek. De afgelopen jaren
werd het grootste deel van het eten gesponsord door de Jumbo
door middel van een landelijke actie. Zij hebben te kennen
gegeven dat dit jaar niet meer te doen. Gelukkig heeft de OVK
de opbrengst van de ker(k)misviering dit jaar geschonken aan
dit initiatief. Hiervoor bedankt. Mochten mensen nog goede en
leuke ideeën hebben voor het eindejaarsetentje, neem dan
contact met ons op.

Kortom, Klarenbeek blijft in beweging. Heb je zelf een leuk
idee voor het dorp, schroom niet om ons te benaderen.
Bel of mail ons via
dorpscontactpersoon@klarenbeeksbelang.nl
of via 06-30723385.
En blijf ons volgen via facebook.

…………………………………………………………..
Opening nieuwe dierenverblijf
Het Hertenkamp
14 oktober 2017
11.00 uur
Locatie: tent op de parkeerplaats van het Rode Kruis gebouw

DORPSCONTACTPERSONEN

Erik Neuteboom, voorzitter

Marilou Pelgrim, 06-29022576

055-301 1014

Roy Zweverink, 06-30 72 33 85

Diny Boerkamp-Brugman, secretaris

Facebook:

055-301 1809

Dorpscontactpersoon Klarenbeek

Bert Sneller, penningmeester

Mail:

055-301 2524

dorpscontactpersoon@klarenbeeksbelang.nl

Tonny Brugman, 055-301 2016

en

Martine Hoek, 055-301 6946

Website: www.klarenbeeksbelang.nl
Mail:
info@klarenbeeksbelang.nl
Facebook:
www.facebook.com/
Klarenbeeks Belang
Spreekuur:
Elke 3e woensdag van de maand
vanaf 19.30 uur in het MFC

Bosweg 14, 7382 CC Klarenbeek
Postadres: Postbus 7, 7380 AA Klarenbeek
Beheerder: Martin Pol
Mail:
beheerder@mfcklarenbeek.nl
horeca@scklarenbeek.nl

HELPENDE HANDEN

Wyno Harmelink, 055-301 1189
Henk van Ittersum, 055-360 0064

MFC

HULPCOORDINATOR

HARTVEILIG WONEN
Tonny Brugman,
055-301 2016 of 06-13743954

Anja Boonzaaijer-Burgwal

Mail:

06-12 26 00 21

brugm745@planet.nl

Mail:
hhklarenbeek@hotmail.com
hulpcoordinator@klarenbeeksbelang.nl
COMITÉ DORPSVERFRAAIING

Wijkagent gemeente Apeldoorn

Frits Dijk,

en Voorst

055-301 1304 of 06-54 22 03 98

0900-8844
Spreekuur elke 3e woensdag van
de maand vanaf 19.00 uur
in het MFC

