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Algemeen
Hierbij presenten wij het jaarverslag 2019 van Klarenbeeks Belang (KB). In dit verslag vindt u een
kort overzicht van onze activiteiten van het afgelopen jaar. Klarenbeeks Belang heeft dit jaar 13
maal vergaderd. Het bestuur was bijna altijd voltallig aanwezig. Daarnaast hebben individuele
bestuursleden een groot aantal vergaderingen en presentaties van andere externe partijen bezocht.
Ons ledenbestand staat op 369 voor KB en voor het Comité Dorpsverfraaiing (CDV) op 176.
Klarenbeeks Belang is een vereniging en een vereniging kan niet zonder leden. Klarenbeeks
Belang als belangenvereniging heeft als taak en bevoegdheid, gevraagd en ongevraagd, advies uit
te brengen aan het college en de gemeenteraad over beleidsvoornemens, die het algemeen belang
van Klarenbeek of een grote groep inwoners beïnvloeden. Klarenbeeks Belang is betrokken bij
ontwikkelingen en beleidsprocessen in het dorp. Op terrein van zorg en welzijn, wonen, werken en
verkeer. Kortom een belangrijke functie waar vrijwillige bestuursleden zich belangeloos voor
inzetten.
Het bestuur van KB was in 2019 als volgt samengesteld:
Erik Neuteboom Voorzitter; Diny Boerkamp Secretaris; Bert Sneller Penningmeester;
Tonny Brugman, Martine Hoek, Wyno Harmelink en Patrick Mascini algemeen bestuursleden. Henk
van Ittersum was aftreden en niet herkiesbaar, hij heeft op 26-4 een Koninklijke onderscheiding
ontvangen uit handen van Burgemeester Van Wingerden van de gemeente Apeldoorn.
Ambtenaren en politici van beide gemeenten zijn belangrijke overlegpartners in ons
vrijwilligerswerk. Diverse malen hebben we overleg gehad met onze stadsdeelmanager Steven
Gerritsen van de gemeente Apeldoorn en Bas van den Hoogen/ Chris Frencken, Coördinator
Maatschappelijke initiatieven van de gemeente Voorst. De wijkagent Wilco Jansen houdt iedere 3e
woensdag spreekuur in het MFC. Men kan daar privé met hem spreken. Er is een activiteitenplan
2020 opgesteld, deze kunt u lezen op onze website.
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In 2019 hebben we ons bezig gehouden met diverse onderwerpen:
De belangrijkste waren:
Dorpsvisie
Verkeer en Veiligheid
Communicatie naar de buitenwereld
Comité Dorpsverfraaiing
Sociaal-maatschappelijk
Diverse bijeenkomsten
Jaarvergadering en vrijwilliger van het jaar
Duurzaamheid, zonnepanelen en windmolens
Luchtvaart boven Klarenbeek

1. De Dorpsvisie
• Het nieuwbouwproject de Grote Wetering vordert goed. Men werkt nu aan fase 3. De realisatie zal
in 2021 plaatsvinden.
• Over de plaats Dennenlust is nog steeds geen nieuwe invulling van bekend. KB blijft de
ontwikkeling volgen.
• Zoals nu bekend is, werken de gemeente Apeldoorn en de Klaarbeek nog steeds aan een
bestemmingsplan welke goedgekeurd kan worden door de Raad van State. Er kan bij de Klaarbeek
voor maatschappelijke bijeenkomsten in het dorp (bijv. paasparty, carnaval e.d.) een
evenementenvergunning aangevraagd worden.
2. Verkeer en veiligheid
• KB volgt de wegverbreding van de A1. Rijkswaterstaat verbreedt tussen 2018 en 2020 de A1 tussen
Twello en Deventer naar twee keer vier rijstroken en de A1 tussen Deventer-Oost en Rijssen naar
twee keer drie rijstroken.
• KB is bij een bijeenkomst over de N345 (Apeldoorn – Zutphen) aanwezig geweest. In 2020 staat
groot onderhoud gepland aan de N345. Het groot onderhoud wordt gecombineerd met maatregelen
om de verkeersveiligheid te verbeteren. KB maakt zich zorgen over het grote aantal ongelukken op
deze N345 (o.a. ter hoogte van Bredenoord). Zie de website van provincie Gelderland.
• KB heeft samen met de provincie Gelderland de aanpassingen aan de N789 besproken en punten
ingebracht. De provincie heeft veel van onze inbreng overgenomen en het is een goed proces
geweest. In 2020 zal de Provincie de plannen weer delen met de inwoners.
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Er is dit jaar een ontwerp gemaakt van fietspad langs de Elsbosweg. Het eerste deel daarvan komt,
gezien vanaf de Polderweg, net buiten De Maten aan de linkerkant te liggen. Na een moeizaam
proces heeft de gemeente Apeldoorn toch besloten dat het fietspad voor een deel vrij van de
Elsbosweg komt te liggen. KB is blij met een goede fietsverbinding, maar vindt het jammer dat het
veiligheidsaspect niet meer waarde is toegekend door zowel de wethouder als door de Raad. De
tweede fase van het fietspad, dat begint bij het viaduct over de A50, zal aan de rechterkant van de
Elsbosweg komen. Details hierover moeten nog uitgewerkt worden.
KB is betrokken geweest bij de herinrichting van de Broekstraat en de verlengde Broekstraat. Als
gevolg van verkeersmetingen worden er de komende maanden twee (landbouwvriendelijke)
verkeersdrempels geplaatst in de Verlengde Broekstraat.
Samen met de familie Krepel en de gemeente Voorst is in goed overleg een verhard fietspad tussen
basisschool De Kopermolen en het dorp aangelegd. Speciale dank voor de vrijwilligers die het
hebben gerealiseerd.

3. Communicatie naar de buitenwereld
• De communicatie van KB verloopt via de website, Facebook (224 volgers), twitter (216 volgers) en
uiteraard de nieuwsbrief, die elk kwartaal wordt verstuurd naar ongeveer 400 e-mailadressen.
Regelmatig wordt er gepubliceerd in het Voorster Nieuws en de Regiobode. Bestuursleden zijn ook
telefonisch bereikbaar en inwoners uit Klarenbeek zijn altijd welkom op het maandelijkse spreekuur
en tijdens de jaarvergadering.
• De Dorpscontactpersonen zijn betrokken bij het project “KijkindeKernen”. Het digitale dorpsplein
waarin iedereen elkaar digitaal kan ontmoeten, moet nog beter bekeken en gebruikt worden.
Inwoners en verenigingen staan zelf centraal en kunnen een bericht of een oproep plaatsen op het
platform. Ook zit er een agendafunctie van evenementen in de gemeente Voorst in. Oproep om u
aan te melden op “KijkinKlarenbeek.nl”.
• KB heeft meegewerkt met het samenstellen van het onderzoek naar de vitaliteit van de kernen. De
uitslag van de enquête wordt in 2020 bekend.
• In 2020 zal er ook een nieuwe website komen. In 2019 hebben we ons laten adviseren door een
extern bedrijf. We zien dat een goede site steeds noodzakelijker wordt om de inwoners van
Klarenbeek zo compleet mogelijk te informeren.
4. Samenwerking Comité Dorpsverfraaiing.
• De bestuursleden van het Comité Dorpsverfraaiing (CDV) zijn: Frits Dijk, Anka Lesner, Janny Brink,
Theo Dolman en Walter Timmermans. De samenwerking met Klarenbeeks Belang is prima.
• Verder heeft het CDV de gebruikelijke acties uitgevoerd om Klarenbeek er mooi uit te laten zien.
5. Sociaal-maatschappelijk
• In 2019 is er een “ouderenonderonsje” georganiseerd. Een bijeenkomst waar diverse disciplines die
met en voor ouderen werken aanwezig zijn.
• De functie van Dorpscontactpersonen (DCP) zijn dit jaar ingevuld door Bram de Bree en Marente
Bouwman. Zij zetten zich gezamenlijk in voor de leefbaarheid in Klarenbeek. Marente coördineert
de Klarenbeekse koffieochtenden, die voorheen inloopochtenden heette. Bram is verantwoordelijk
voor de overige activiteiten van de Dorpscontactpersonen.
• De functie van Hulpcoördinator (HC) voor Klarenbeek wordt al 5 jaar uitgevoerd door Anja
Boonzaaijer. Zij 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.
Mensen weten Anja goed te vinden en zij houdt alle ontwikkelingen op gebied van zorg en welzijn
goed bij. KB is erg blij met deze functie in Klarenbeek.
• De DCP-en en KB zijn al een gehele tijd bezig met het regelen van het voorbestaan van de Welfare.
De Welfare was een onderdeel van het Rode Kruis. Helaas is van hoger hand bij het Rode Kruis
besloten om te stoppen met financieren van lokale activiteiten. KB laat het niet toe dat de Welfare
ophoudt te bestaan. Er lopen gesprekken met Mens en Welzijn voor een oplossing.
• Het AED-project heeft de sportclub een nieuwe AED vergoed. Enkele batterijen van AED’s zijn
vernieuwd. Aan de brandweer zijn nieuwe hesje aangeboden, deze kunnen worden gedragen met
een AED inzet. Dit jaar is op de oefenavonden aandacht geschonken aan het registreren van
“opgeleide AED-ers”.
• Er is een sociale kaart samengesteld en beschikbaar gesteld aan de gemeente Apeldoorn.

6. Diverse bijeenkomsten
KB heeft naast de bestuursvergadering deelgenomen aan o.a. de volgende bijeenkomsten:
• Klarenbeek heeft in de schijnwerpers gestaan bij het project “Atlas van Apeldoorn”. Van april tot
oktober was er bij Coda en bij de Maalderij een tentoonstelling ingericht over de historie van
Klarenbeek.
• KB heeft in diverse bijeenkomsten gesproken over het gewijzigde afvalbeleid van de gemeente
Apeldoorn. KB heeft de gem Apeldoorn geadviseerd om met dit onderwerp aan te sluiten bij de
gemeente Voorst zodat er een goede oplossing komt voor één systeem voor geheel Klarenbeek.
• KB is aanwezig geweest bij bijeenkomsten van Woningbouwverenigingen o.a. om mee te doen met
een woningbouwonderzoek. In die bijeenkomsten geeft KB steeds aan dat er behoefte is aan
woningen voor echte starters.
• Aanwezig geweest bij Rondetafelgesprek (RTG) gemeente Voorst; Politieke Markt Apeldoorn (PMA)
gemeente Apeldoorn.
• Op 4 mei werd de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst bij de “De Propeller” gehouden. Mooi om waar
te nemen dat er steeds meer kinderen aanwezig zijn bij deze herdenkingsbijeenkomst. KB bedankt
het “comité 4 mei”.
• Diverse bijeenkomsten bijgewoond van het dorpenplatform van de gemeente Apeldoorn en Voorst.
• Bijeenkomsten over het verkeer: de A1, N789 en de N345. De communicatie met de mensen van
de Provincie Gelderland verloopt naar tevredenheid. Alle punten die zijn ingebracht worden
besproken en behandeld.
• KB was aanwezig bij de bijeenkomst over “Buitengebied Alert”, bijeenkomst over ondermijning.
• Op 18 oktober hebben 175 vrijwilligers uit Klarenbeek in het Boshuis samen met de Burgemeester
van Voorst een “dankjewel bijeenkomst” bezocht.
• Daarnaast diverse andere projecten en onderwerpen bezocht en/of behandeld die binnen de
verantwoording van KB liggen.
7. Jaarvergadering en vrijwilliger van het jaar.
De prijs “vrijwilliger van het jaar 2018” ging naar de heren Geert Bouwmeester en Willem Elijzen. Zij
ontvingen een roemer en bloemen. Op de goed bezochte jaarvergadering werd de Jeu des boules
baan, die KB t.g.v. hun 40 jarig bestaan aanbood aan Klarenbeek, geopend door wethouder
Sandmann, burgemeester Penninx en Reinier Plante.
8. Duurzaamheid
• Er is gestart met de aanleg van snel internet. Aannemer Van Gelder heeft veel kabels in de
openbare delen gegraven. Daarna worden de huisaansluitingen gerealiseerd.
• KB is zeker voor schone energie. Maar KB wil dat Klarenbeek een mooi en leefbaar dorp blijft. KB
volgt de ontwikkelingen van het eventueel komen van windmolens bij de Somp en mogelijke
zonneparken. KB was een van de 44 insprekers bij de PMA in Apeldoorn toen het ging om de keuze
van de plek voor windmolens in de gemeente Apeldoorn. Er is een actiegroep opgericht die wil
voorkomen dat er windmolens komen bij de Somp. KB zal de actiegroep volgen. Ons stadpunt is:
geen draagvlak, geen windmolens.
9. Luchtvaart boven Klarenbeek
De werkgroep “Lelygate Klarenbeek” is nog steeds actief bezig en volgt de berichten over Lelystad
Airport op de voet. Zij vinden nog steeds dat Lelystad Airport niet open kan zolang de laagvliegroutes niet zijn verdwenen, eerst herinrichting luchtruim met gelijke vlieghoogtes als nu bij Schiphol.
Klarenbeeks Belang staat in nauw contact met de werkgroep, echter gezien het gegeven dat een
dorpsraad niet op de inhoud reageert maar alleen het proces volgt in het belang van de inwoners
van Klarenbeek is deze constructie gekozen
10. Bedankt
Aan het eind van dit verslag danken wij iedereen die zich heeft ingezet voor Klarenbeek het
afgelopen jaar. Ook in 2020 zal Klarenbeeks Belang zich actief inzetten voor de belangen van ons
dorp. Wij hopen dat u met ons mee wil doen.
Klarenbeek, april 2020
Diny Boerkamp, secretaris

