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Beekbergen, 16 januari 2015 

 

Project Beekvallei in Lieren, het initiatief van de vereniging Betaalbaar Wonen in Beekbergen en 
Lieren (BWiBL) gaat door. De ontwikkelingen van afgelopen weken maken de vereniging extra 
vastberaden om zonder winstoogmerk betaalbare starterswoningen te realiseren!     
 
Project Beekvallei loopt al bijna 10 jaar en bevat ca. 45 woningen. De vraag naar betaalbare woningen in 
eigen dorp is er nog steeds. Nog steeds vertrekken jongeren gedwongen naar elders omdat ze geen betaalbare 
woning in eigen dorp kunnen vinden. BWiBL wil via collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) 
betaalbare woningen voor eigen leden realiseren.  
 
De ontwikkelingen bevinden zich in ver gevorderd stadium, te meer reden om juist door te gaan. Diverse 
afspraken zijn gemaakt, contracten getekend met o.a. de gemeente en procedures in gang gezet. 
Sprengenland Wonen heeft aangegeven eerder gesloten contracten niet te zullen nakomen. Het eerder 
genomen besluit van Sprengenland Wonen werd 6 januari ’s morgens gecommuniceerd, voorafgaand aan een 
overleg die avond.  
 
De vereniging had andere verwachtingen van de verantwoordelijkheid van een corporatie, temeer vanwege 
de gesloten contracten. Of het besluit van Sprengenland Wonen al dan niet terecht is, het is duidelijk dat de 
corporatie niet verder wil. Project Beekvallei is in 2005 ontstaan vanuit de dorpsraad Beekbergen-Lieren. Na 
2 jaren voorbereiding is de vereniging Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren in 2007 opgericht. In 
2009 is BWiBL een samenwerking aangegaan met Sprengenland Wonen (destijds Beter Wonen). Dat was op 
voorschrift van de gemeente Apeldoorn. BWiBL gaat nu verder zonder Sprengenland Wonen. 
 
Tijdens het overleg van 6 januari zijn afspraken gemaakt over het doorgaan door BWiBL en het stoppen van 
Sprengenland Wonen als deelnemer in ‘Beekvallei’. In november al heeft de vereniging vragen gesteld aan 
de gemeente Apeldoorn. Die vragen moeten nog wel beantwoord worden. Gezien de afspraken uit het 
verleden en de politieke uitspraken verwacht de vereniging dat de gemeente en de politiek niet anders 
kunnen doen dan de maximale ondersteuning geven bij het vervolg van project ‘Beekvallei’. 
 
Het grote succes tijdens de informatie inloop van de vereniging op 3 januari en de diverse ondersteunende 
reacties tonen de grote maatschappelijke draagvlak aan. Niet voor niks zijn er afgelopen week ingezonden 
reacties gestuurd naar de raad van de Pr. Julianaschool, de dorpsraad, Bemivo en van de gezamenlijke 
sportverenigingen.  
 
BWiBL is heel duidelijk in haar boodschap: “het is ÓNS project, wij gaan verder en wij zijn vast 
voornemens betaalbare woningen te realiseren!” 
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Getekend door het bestuur: 
 
Voorzitter:   Gerrit Stufken 
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