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Algemeen 
Voor u ligt het jaarverslag 2022 van Klarenbeeks Belang (KB). In dit verslag vindt u een overzicht van de 
activiteiten van het afgelopen jaar. Klarenbeeks Belang heeft dit jaar 13 maal vergaderd. Twaalf keer een 
bestuursvergadering en een jaarvergadering. 
 
In het Voorster postcode 7382 gebied van Klarenbeek wonen 1.534 personen en in het Apeldoorns 
postcodegebied 7381 wonen 1775 personen. Een totaal van 3.309 personen. Uit beide postcodegebieden 
heeft KB ca. 400 leden en het Comité Dorpsverfraaiing (CDV) 175 donateurs. 
 
Het bestuur van KB was in 2022 als volgt samengesteld: 
Vacature Voorzitter; Diny Boerkamp Secretaris; Robert Kroon Penningmeester; 
Tonny Brugman, Martine Hoek, Patrick Mascini en Wyno Harmelink algemeen bestuurslid. De vacature van 
voorzitter wordt sinds augustus uitgevoerd door Peter Buijserd. Hij zal in de jaarvergadering worden 
voorgedragen als nieuw bestuurslid. 
 
Ambtenaren en politici van beide gemeenten zijn belangrijke overlegpartners in ons vrijwilligerswerk. 
Diverse malen hebben we overleg gehad met onze stadsdeelmanager van Apeldoorn en coördinator 
maatschappelijke initiatieven van Voorst. Bij de gemeente Apeldoorn is dat Harriët Althof. Bij de gemeente 
Voorst overleggen we met Chris Frencken. De wijkagenten Wilco Jansen en Lucia Hettelaar-Spaan houden 
iedere 3e woensdag spreekuur in het MFC. Men kan daar privé met hen spreken.  

Er is een activiteitenplan van Klarenbeeks Belang 2021 - 2024 opgesteld. Deze kunt u lezen op onze 
website www.klarenbeeksbelang.nl. We hebben dit jaar eHerkenning afgesloten. De statuten zijn i.v.m. de 
nieuwe wet WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon) aangepast, zodat we aan onze wettelijke 
eisen voldoen. Ook zijn de bestuursleden aangemeld in het UBO-register (ultimate beneficial owner), het 
register om witwassen te voor komen. 
 

In 2022 hebben we ons bezig gehouden met diverse onderwerpen. De belangrijkste waren: 
1. Dorpsvisie 
2. Verkeer en Veiligheid 
3. Communicatie  
4. Comité Dorpsverfraaiing 
5. Sociaal-maatschappelijk thema’s 
6. Diverse onderwerpen, met bijbehorende bijeenkomsten 
7. Jaarvergadering en vrijwilliger van het jaar 
8. Duurzaamheid  
9. Onderwerpen die nog op de actielijst staan 
 

1. De Dorpsvisie 

• De plannen van het gebied tussen de Hessenallee en De Doorvaart vorderen. Van 15 december 
2022 tot 25 januari 2023 lag het ontwerpbestemmingsplan Hessen-Allee – Doorvaart ter inzage. Er 
is op 2 juni 2022 een inloop informatieavond geweest. 

• Eind 2022 werd bekend dat de gemeente Apeldoorn contact heeft gezocht met projectontwikkelaar 
Ter Steege, die de Klaarbeek heeft gekocht en met mevrouw Santing van klein Zwitserland. De 
firma Ter Steege en mevrouw Santing zijn uitgenodigd voor een informatief gesprek met de mensen 
van Ruimtelijke Ordening van de gemeente Apeldoorn. De firma Ter Steege en mevrouw Santing 
hebben meegekregen van de gemeente Apeldoorn dat zij voor het gehele stuk grond een integraal 
plan dienen te maken, met afstemming waar behoefte aan is voor het dorp. Daarnaast gaat de 
gemeente Apeldoorn zelf ook een behoefteonderzoek doen.  

• Per augustus 2022 is de basisschool De Dalk gesloten. De gemeente Apeldoorn is bezig om een 
plan te realiseren voor het “Hart van Klarenbeek”. Men hoopt dat de Kinderopvang Klarenbeek de 
voormalig basisschool De Dalk kan kopen.  Ook wordt gesproken over het realiseren van een 
grotere Brandweerkazerne. Voor oudere/dementerende Klarenbekers is Firma D&D projecten een 
bouwplan aan het maken. Dit zal bestaan uit zorgwoningen die links van de Korenbloem kunnen 
worden gebouwd. Daarnaast wil D&D projecten op het hetzelfde terrein woningen bouwen volgens 
het woningbouwprogramma. KB heeft de beide gemeenten geadviseerd om alle behoeften op 
gebied van zorg en leefbaarheid samen te brengen. We verwachten dat beide gemeenten 
gezamenlijk dat onderwerp bespreken en oppakken. We willen het dorp aantrekkelijk houden voor 
zowel jong als oud. Ook bij dit soort onderwerpen willen wij  als Klarenbekers geen last hebben van 
de gemeentegrens die dwars door Klarenbeek loopt. 
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• Over de plaats Dennenlust is nog geen ontwikkeling en invulling bekend. 

• KB streeft ernaar om in 2023 een bij zowel bij de gemeente Voorst als bij de gemeente Apeldoorn 
een gezamenlijke nieuwe “Dorpsvisie” op de agenda te krijgen.  
 
 

2. Verkeer en veiligheid 

• De gemeente Apeldoorn is gestart met de 2e fase van het fietspad langs de Elsbosweg. Men is 
bezig met het verwerven van gronden.  

• De A1 tussen Twello en Apeldoorn wordt verbreed de komende jaren. KB heeft de firma Heijmans 
en Rijkswaterstaat gevraagd om ten tijde van de verbreding verkeerslichten (bij de Plus) te plaatsen 
om zo het sluipverkeer goed te begeleiden en dat er een veilige oversteek blijft in het dorp. Op dit 
moment nog geen toezegging ontvangen. 

• Er is een brief van de gemeente Voorst binnengekomen over het niet voortzetten van de 
planuitwerking (met gevolgen) van de Randweg Twello met ondertunneling van het spoor.  
 

3. Communicatie naar buiten  

• Op onze website www.klarenbeeksbelang.nl vindt u informatie over de activiteiten van KB, de 
dorpscontactpersonen en de comité dorpsverfraaiing. Met onze website en op onze 
Facebookpagina spelen we in op de actualiteiten. De berichten die op Facebook geplaatst worden, 
staan ook altijd op onze website, zodat ze te lezen zijn voor iedereen. 

• Klarenbeeks Belang heeft 395 Facebook volgers en 216 via Twitter. De Nieuwsbrief, die elk 
kwartaal wordt verstuurd, gaat naar ongeveer 468 e-mailadressen.  

• Het maandelijkse spreekuur is door 10 personen bezocht.  

• Het project “KijkindeKernen”, het online buurtplatform wordt voor Klarenbeek bijgehouden door de 
Dorpscontactpersoon.   

• KB heeft op 23 mei kennis gemaakt met de Raadsleden en college van de gemeente Apeldoorn.  

• Klarenbeek heeft op 6 juli 2022 kennis gemaakt met burgemeester Jorritsma-Verkade. 
 
4. Samenwerking Comité Dorpsverfraaiing. 

• De bestuursleden van het CDV zijn: Frits Dijk, Gerrie Schipper, Janny Brink, Leidy Ploeg, Theo 
Dolman en Walter Timmermans. De samenwerking met KB is goed en er is overleg op regelmatige 
basis. 

 
5. Sociaal-maatschappelijke thema’s 

• De functie van Dorpscontactpersonen zijn ook dit jaar ingevuld door Bram de Bree en Marente 
Bouwman. Bram houdt zoveel mogelijk contact met verenigingen en organisaties. Marente is 
verantwoordelijk voor de organisatie van de “koffieochtend op woensdagochtend”. De koffieochtend 
is na corona weer als vanouds en er komen zelfs meer mensen dan voor corona op de 
woensdagochtenden. De digitale koffietafel is nog steeds een succes, dit wordt voortgezet.  

• Dit jaar is er een kaartclub opgericht op de maandagavond en iedere woensdagmorgen is er ook 
een vaste groep die jeu de boules speelt. 

• Het MFC is nu officieel een “Basis Ontmoetingsplek” in de gemeente Apeldoorn. 

• De functie van Coördinator Hulpvragen voor Klarenbeek wordt uitgevoerd door Anja Boonzaaijer. Zij 
coördineert hulp op gebied van Zorg en Welzijn. Klarenbekers weten Anja goed te vinden om 
eventueel door verwezen te worden naar maatschappelijke netwerken. Ook de professionele zorg 
vraagt tijd van haar. Klarenbeek is blij met deze functie. 

• KB is tevreden over het AED-project. We vragen wel aandacht voor het verlengen van de opfris 
reanimatiecursus. En als je getraind bent, moet het ook opnieuw geregistreerd worden.  

• Een werkgroep onder KB heeft het project Duofiets opgezet. Dankzij de gemeente Apeldoorn en 
Voorst, Waterman Advies en Wolters Tweewielers hebben we een Duofiets kunnen aanschaffen. 
Sinds 7-10-2022 staat de Duofiets gestald bij het MFC en is te reserveren via Duofiets - 
Klarenbeeks Belang. De fiets is bedoeld voor mensen die niet op een gewone fiets kunnen fietsen. 

• KB is een samenwerkingsovereenkomst met Mens en Welzijn aangegaan.  
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6. Diverse onderwerpen met bijbehorende bijeenkomsten 
KB heeft naast de bestuursvergadering deelgenomen aan diverse bijeenkomsten met uiteenlopende 
onderwerpen. KB was op enigerlei wijze betrokken bij: 

• RTG (ronde tafel gesprekken) van de gemeente Voorst; PMA (de politieke markt) gemeente 
Apeldoorn. 

• Op 4 mei is er samen met de werkgroep 4 mei en de basisschool een goede herdenking bij de 
Propeller gehouden.  

• Er zijn bijeenkomsten van het dorpenplatform van de gemeente Apeldoorn bijgewoond.  

• KB neemt deel aan de werkgroep “Veilig Buitengebied” van de gemeente Apeldoorn, bijeenkomsten 
over tegen gaan van ondermijning. 

• Het jaarlijkse Klarenbeekse Zorgonderonsje is bezocht. Diverse disciplines van sociaal domein zijn 
daarbij aanwezig. 

 
7. Jaarvergadering en vrijwilliger van het jaar. 

• De goed bezochte jaarvergadering heeft plaats gevonden op 20 april 2022. Aansluitend was er een 
marktje waar “Nieuwe Klarenbekers” kennis konden maken met de diverse verenigingen en 
organisaties. De prijs “vrijwilliger van het jaar” is uitgereikt aan Martin en Marita Pol-van Schaik. 

 
8. Duurzaamheid en afval 

• Vanuit KB volgen we de ontwikkelingen rondom duurzame energie en houden we in de gaten of de 
stem van de burgers voldoende gehoord worden.  

• De gemeente Apeldoorn heeft een Omgevingsvisie ontwikkeld. Zie Omgevingsvisie gemeente 
Apeldoorn - Klarenbeeks Belang. Hierin staat de ontwikkeling richting 2040 van de stad, van de 
dorpen en van de natuur in Apeldoorn. KB maakt zich zorgen over deze Visie, o.a. over het grote 
zoekgebied van de zonneparken en het grote aantal woningen wat gebouwd gaat worden.  

• KB heeft contact gehad met Gradi van Ittersum uit Terwolde, zij informeert ons over de werkgroep 
Burgers met Energie in de gemeente Voorst. Er komt in 2023 meer informatie over dit onderwerp. 

 
9. Onderwerpen op de actielijst 

• Omgevingsvisie Apeldoorn voor de komende 20 jaar.  

• Bestemming Dennenlust 

• Zorgvoorziening ouderen 

• 2e fase fietspad Elsbosweg 

• Veilige fietsroute Klarenbeek – Twello (verlichting langs Bussloo)  

• Dorpsvisie/vitaliteitsagenda Klarenbeek 
 
Bedankt 
KB bedankt iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor Klarenbeek. Er zijn afgelopen jaar weer 
mooie en goede burgerinitiatieven ontwikkeld en uitgevoerd. Meer vragen ideeën of mooie initiatieven voor 
een leefbaar Klarenbeek zijn van harte welkom.  
 
Klarenbeek; half Apeldoorn en half Voorst maar helemaal Klarenbeek!  
 
 
Klarenbeek, januari 2023 
Diny Boerkamp, secretaris 
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