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Algemeen
Hierbij presenten wij het jaarverslag 2018 van Klarenbeeks Belang (KB). In dit verslag vindt u een
kort overzicht van onze activiteiten van het afgelopen jaar. Op 31 maart 2018 bestond Klarenbeeks
Belang 40 jaar. We hebben besloten om geen feestelijke activiteiten te organiseren, maar ter
gelegenheid van dit jubileum biedt Klarenbeeks Belang Klarenbeek een Jeu de boules baan aan.
Klarenbeeks Belang heeft dit jaar 13 maal vergaderd. Een druk jaar met verschillende projecten die
onze aandacht hebben gevraagd.
Ons ledenbestand staat op 374 voor KB en voor het Comité Dorpsverfraaiing (CDV) op 165
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 een dorp of een wijk of een grote groep inwoners beïnvloeden. Een belangenvereniging 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 2018 als volgt samengesteld:
Erik Neuteboom Voorzitter; Diny Boerkamp Secretaris; Bert Sneller Penningmeester;
Tonny Brugman, Henk van Ittersum, Martine Hoek, Wyno Harmelink; Algemeen bestuursleden.
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 3e 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 2019 opgesteld, deze kunt u lezen op onze website.
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In 2018 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
Luchtvaart boven Klarenbeek

1. De Dorpsvisie
• Het nieuwbouwproject de Grote Wetering krijgt steeds meer vorm. Men werkt nu aan fase 2 en als
alles meezit verwachten ze in het voorjaar van 2019 te kunnen starten met fase 3. De realisatie zal
dan in 2020 plaatsvinden. KB maakt zich zorgen over de onveilige/smalle uitrit vanaf de Grote
Wetering op de N789. We hebben onze zorgen gemeld bij de gemeente Apeldoorn en de provincie
Gelderland.
• Op de oude plaats Dennenlust wil een vastgoed organisatie uit IJsselmuiden een woonzorggebouw
realiseren. Het voorstel is om in het complex 21 onzelfstandige zorgeenheden te bouwen. Het naast
gelegen perceel, wat eigendom is van D&D-projecten, zal bij dit project betrokken worden. We zijn
blij dat er een nieuwe invulling aan de locatie komt. KB zal de ontwikkeling van het gebouw volgen.
• De gemeente Apeldoorn en de Klaarbeek werken nog steeds aan een bestemmingplan welke
goedgekeurd kan worden door de Raad van State. In de maand mei is er een informatieavond
geweest voor de geïnteresseerde bewoners. Er kan (is) bij de Klaarbeek voor maatschappelijke
bijeenkomsten in het dorp (bijv. paasparty, carnaval e.d.) een evenementenvergunning
aangevraagd worden.
• Klarenbeeks Belang heeft in de gemeente Voorst meegewerkt aan een rapport “Woonvoorkeuren
van jongeren in de gemeente Voorst”. Ook een bijeenkomst over woningmarktonderzoek is door KB
bijgewoond.
2. Verkeer en veiligheid
• KB heeft regelmatig de informatiebijeenkomsten over de wegverbreding van de A1 bijgewoond.
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).
• Er is er een Voorlopig Ontwerp gemaakt om een veilig vrij liggend fietspad langs de Elsbosweg aan
te leggen. Het eerste deel daarvan komt, gezien vanaf de Polderweg, net buiten De Maten aan de
linkerkant te liggen. Op een punt kan de weg niet worden gevolgd en moet er volgens de huidige
plannen een slinger achter een woning gemaakt worden. Dat baart bewoners en KB zorgen!
Hierover lopen gesprekken. 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.
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KB is betrokken geweest bij de herinrichting van de Broekstraat (binnen de bebouwde kom). Na
goed overleg met de buurt is gekozen voor asfaltverharding in plaats van klinkerverharding. In 2019
zal noodzakelijk onderhoud worden uitgevoerd, de grote onderhoudswerkzaamheden zullen in 2020
en 2021 plaats vinden.
KB is met de gemeente Voorst in overleg over een veilige fietsroute tussen Klarenbeek en Twello.
De gemeente Voorst heeft toegezegd dat er beleid zal moeten worden gemaakt op zulke
fietsverbindingen. KB heeft het onderwerp op de actielijst staan.
KB is met de gem.Voorst in overleg voor een verhard fietspad tussen de Kopermolenschool–MFC.

3. Communicatie naar de buitenwereld
• De communicatie verloopt via de website, facebook (224 volgers), twitter (216 volgers) en uiteraard
de Nieuwsbrief, die inmiddels elk kwartaal wordt verstuurd naar ongeveer 400 e-mailadressen. Het
redactiewerk van de Nieuwsbrief is overgedragen aan Martine Hoek. Ook wordt er met regelmaat
gepubliceerd in het Voorster Nieuws en de Regiobode. Uiteraard is het ook mogelijk de
bestuursleden persoonlijk te benaderen. Dat kan telefonisch, op het maandelijkse spreekuur en
tijdens de jaarvergadering.
• KB heeft overleg gehad met de heer Van de Hengel van het Voorster Nieuws om een
correspondent voor Klarenbeek te regelen. Dit is helaas tot op heden niet gelukt!
• Het project “KijkindeKernen” (voorheen MijnBuurtje.nl) is gestart door de gemeente Voorst. Het is
een online dorpsplein waarin iedereen elkaar kan ontmoeten. Inwoners en verenigingen staan zelf
centraal en kunnen een bericht of een oproep plaatsen op het platform. Op “KijkindeKernen” kunnen
mensen elkaar leren kennen en kunnen ze samen ondernemen. De Dorpscontactpersoon heeft
hierbij een leidende rol. Oproep om u aan te melden op “KijkinKlarenbeek.nl”.
4. Samenwerking Comité Dorpsverfraaiing.
• Het Comité Dorpsverfraaiing heeft voor Klarenbeek meegedaan met het Apeldoornse project “Kleur
voor de dorpen”. Dit heeft een mooie bijdrage opgeleverd om op twee plaatsen in de bermen
bloembollen te poten en om de Vlindertuin een extra opknapbeurt te geven.
• Het comité heeft ook meegewerkt bij de totstandkoming van de ijsbaan, het waren drie zeer
geslaagde dagen.
• De bestuursleden van het CDV zijn: Frits Dijk, Anka Lesner, Janny Brink en Theo Dolman.
Bestuurslid Bernard Boskamp is op 25 juni 2018 overleden.
• Verder heeft het comité de gebruikelijke acties uitgevoerd om Klarenbeek er mooi uit te laten zien.
5. Sociaal-maatschappelijk
• Sinds mei 2017 was er dagopvang voor ouderen en hulpbehoevenden in het MFC. De
zorgorganisatie PGVZ (Persoons Gebonden Vraaggerichte Zorg) uit Kampen en het stichting
bestuur van het MFC hebben per 29 mei 2018 de samenwerking beëindigd. Men kon het niet eens
worden over de toekomstige financiën. In het Hooiland is per mei 2019 ook vergunning voor
dagopvang afgegeven.
• In januari 2018 is er een “ouderenonderonsje” georganiseerd. Een bijeenkomst waar diverse
disciplines die met en voor ouderen werken aanwezig zijn. Hetzelfde is georganiseerd voor de
verenigingen. Een “verenigingenonderonsje”, waarbij zoveel mogelijk verenigingen in Klarenbeek
aanschuiven voor overleg van actuele zaken en het uitwisselen van ideeën.
• We hebben in onze Dankjewelavond in december afscheid genomen van Roy Zweverink en Marilou
Pelgrim. We zijn hen dankbaar voor alle initiatieven die zij opgezet hebben voor Klarenbeek.
• De functie van Dorpscontactpersonen zijn dit jaar ingevuld door Bram de Bree en Marente
Bouwman. Marente zal zich bezig houden met de invulling van de inloop op de woensdagmorgen
en vrijdagmiddag. Mooie projecten in 2018 waren de Winterwandeling, project “Kijkindekernen”, de
Wiesneuzenkwis, de Vakantiespeelweek en het historisch weekend 200 jaar Voorst.
• 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. De HC werkte diverse malen
mee met het project “Voorst onder de loep”.

6. Diverse bijeenkomsten
KB heeft naast de bestuursvergadering deelgenomen aan o.a. de volgend bijeenkomsten:
• Op 21 januari 2018 is er voorjaarsoverleg geweest met wethouder Stukker van Apeldoorn.
• RTG gemeente Voorst; PMA gemeente Apeldoorn over o.a. Zonneparken, Burgerparticipatie
• In het weekend van 23, 24 en 25 februari heeft Klarenbeek 200 jaar Voorst gevierd.
• Herdenkingsbijeenkomst “De Propeller”. 150 personen. We bedanken het “comité 4 mei”.
• Diverse bijeenkomsten van het dorpenplatform van de gemeente Apeldoorn en Voorst.
• Bijeenkomsten over het verkeer: de A1, N789 en de N345.
• KB is aanwezig geweest bij de aftrap van de toekomstvisie van Apeldoorn. www.Apeldoorn2030.nl
• KB werkt aan voorbereidingen om in 2019 mee te doen met “de Atlas van Apeldoorn”. Diverse
activiteiten met een expositie in de vernieuwde “Maalderij”.
• KB heeft samen met Energierijk Voorst een informatieavond georganiseerd.
• Daarnaast diverse 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 2017” ging naar Frits Dijk die vele uren belangeloos werkt voor
Klarenbeek. Hij ontving een bokaal en bloemen. Op de jaarvergadering was Henk Lubberding
gastspreker.
8. Duurzaamheid
• Het project “Buurtstroom” op het MFC van deA is geen succes geworden in Klarenbeek.
• In juli is er duidelijkheid gekomen dat er snel internet komt voor de inwoners van het buitengebied
binnen Veluwe Oost. De planning is dat het in 2019 gerealiseerd zal zijn!
• KB is dit jaar betrokken geweest bij aanvragen voor diverse zonneparken. KB is zeker voor schone
energie. Maar we willen niet dat heel Klarenbeek wordt vol gelegd met zonnepanelen. KB heeft de
gemeente Voorst en Apeldoorn in een brief opgeroepen om eerst zelf een visie te ontwikkelen. We
hebben beide gemeenten aangeboden om mee te denken.
9. Luchtvaart boven 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. De actiegroep heeft dit jaar flink geprotesteerd tegen het voornemen om
de laagvliegroutes vanaf Lelystad minimaal drie jaar te accepteren. Veel argumenten tegen dit
voornemen zijn kenbaar gemaakt bij gemeenten, provincie en ministerie. Op 30 mei had zich in
Klarenbeek een groep mensen verzameld om de belevingsvlucht te ervaren: wethouders van
gemeenten Apeldoorn en Voorst, Tweede Kamerfracties, bewoners en leden van actiegroepen Red
de Veluwe en Lelygate waren aanwezig.
10. Bedankt
Het bestuur van Klarenbeeks Belang bedankt de inwoners van Klarenbeek voor het vertrouwen in
het afgelopen jaar. Wij hopen dat we ook in 2019 weer actieve Klarenbeekers bij onze activiteiten
kunnen betrekken zodat Klarenbeeks Belang de belangen van Klarenbeek en haar bewoners
krachtig kan blijven behartigen.
Klarenbeek, april 2019
Diny Boerkamp, secretaris

