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Nieuwsbrief 11 mei 2015 

Van de bestuurstafel 

Op donderdag 14 en vrijdag 15 mei 2015 is het kantoor van de dorpsraad gesloten 

Voorjaarsbrief “Door leeft!” 

Realistisch en ambitieus, zo luidt de aanhef van de voorjaarsbrief die we als dorpsraad van de 
gemeente Apeldoorn hebben ontvangen. In de voorjaarsbrief wordt niet alleen een overzicht 
gegeven van de financiële situatie van de gemeente Apeldoorn (de stand van zaken) maar 
wordt ook een indicatie gegeven voor de jaren 2016-2019. Uitgangspunt voor de periode 2016 - 
2019 is de door de gemeenteraad indertijd goedgekeurde Meerjaren Programma Begroting 
2015-2018. In die MPB was het op orde brengen van de financiële positie (zeg maar het huis-
houdboekje) de bepalende factor. Streefdatum is 2022. De Voorjaarsbrief richt zich daar op. 
Naar verhouding wordt veel aandacht besteed aan de drie decentralisaties en het inkomensdeel 
Wet werk en bijstand. Genoemd en uitgewerkt worden de drie verdeelmodellen: 

- Wmo lokaal (begeleiding, dagbesteding en mantelzorg) 

- regionaal beschermd wonen (GGZ) 

- regionale maatschappelijke opvang 

 
Gesteld wordt: De gemeentegrenzen vervagen als het gaat om de bestuurlijke omgeving. 
Belangrijk is dan om ingangen te hebben bij de provinciale en landelijke overheid en zelfs in 
Brussel. Apeldoorn zet zich in om die ingangen te verwerven, te behouden en uit te bouwen.  
De gemeenteraad heeft indertijd besloten dat burgemeester Berends hier het voortouw heeft. 
De trendbrief 2015 gaat uit van de speerpunten: wonen, werken, recreëren en duurzaamheid. 
Bij het hoofdstuk dat gaat over wonen wordt speciaal aandacht besteed aan de “ontgroening 
”het aandeel jongeren tussen de 0 en 3 jaar ligt onder het landelijk gemiddelde), de “vergrijzing 
”(op 1 januari 2015 was 19,5% van de Apeldoornse bevolking 65 jaar of ouder. Landelijk is dat 
17,8%) De atlas voor de woonkwaliteit, zo is in de nota te lezen, geeft aan dat Apeldoorn in 
relatie tot andere gemeenten, goed scoort op het gebied van veiligheid. Het aantal incidenten 
en misdrijven in Apeldoorn steekt positief af ten opzichte van andere grote gemeenten in Oost 
Nederland.  
Met betrekking tot de werkgelegenheid en de werkloosheid, schrijft B&W in de voorjaarsbrief: 

- het aantal werkzoekenden is in Apeldoorn in 2014 met 12,6% afgenomen ten opzichte 
van 2013. Dat is op zich een mooi gegeven maar is beneden het landelijk gemiddelde 

- het aantal WWB-uitkeringen steeg in Apeldoorn meer dan het landelijk gemiddelde 

- Apeldoorn zakte van de 6e naar de 9e plaats van de 29 kernsteden 

Daar staat tegenover: 

- de arbeidsparticipatie was in 2014 in Apeldoorn iets hoger dan het landelijk gemiddelde 

- volgens cijfers van het CBS was het aantal hoger opgeleiden toegenomen en in 2014 
iets boven het landelijk gemiddelde 

Tot slot: 

- het aantal arbeidsplaatsen in de branche toerisme en recreatie is een belangrijke 
inkomstenbron, maar -waarschijnlijk door de algemene recessie- stagneert de groei 

- op het gebied van duurzaamheid scoort Apeldoorn bovengemiddeld 
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Alles overziende reden voor het college van B&W om aan de gemeenteraad voor te stellen de 
ingezette koers te vervolgen. Dus investeren waar dat absoluut noodzakelijk is om de doelen te 
halen en bezuinigen waar dat kan zonder de doelen uit het oog te verliezen.  

In en om de dorpen 

4 mei “herdenken”; 5 mei “vieren vrijheid” 

Maandag 4 mei 2015 werd in een zeer goed gevulde Hervormde Kerk aan de Kerkweg in 
Beekbergen stilgestaan bij het oorlogsgeweld en oorlogsleed in de jaren 1940-1945. Welke 
beproevingen hebben velen moeten doorstaan. Werden vervolgd, gemarteld en -vaak zonder 
enige vorm van een eerlijk proces- ter dood gebracht. Alleen maar om wie ze waren of omdat 
ze zich hadden ingezet om het leven van medeburgers te redden. In de liederen die tijdens 
deze herdenkingsbijeenkomst door de aanwezigen werden gezongen werd verwoord waar,  
op die momenten van diepe verslagenheid, troost gevonden werd gevonden. 
Aan het begin van de bijeenkomst vertolkte José Mens met haar mooie spel op de doedelzak 
de gevoelens die bij veel aanwezigen op dat moment hun denken inhoud gaf. Ds. J.R. 
Lammers, predikant van de Hervormde Gemeente Beekbergen, hield een meditatie waarin 
werd ingegaan op de tekst uit het evangelie naar Johannes 20 de verzen 19-23, waar de 
woorden “Vrede zij u” de centrale plaats innemen. 
Het is de vrede die wij, dankzij de inzet van velen die zich ons lot hebben aangetrokken en met 
gevaar voor eigen leven, de tirannie hebben verdreven. Dat het, naast de vrede waarin het gaat 
om de rechten: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vergadering en vrijheid van religie, ook 
gaat om vrede in het hart werd door ds. Lammers verwoord. Aansluitend aan de meditatie 
speelde de organist (Ben van Gils) het Canadese volkslied “Oh Canada, my home en native 
land” dat door de aanwezigen staande werd aangehoord. Dit was voor de aanwezige Canadese 
veteraan een bijzonder moment en ontroerde hem zichtbaar. Wethouder Stukker (wethouder 
voor de dorpen) gaf in zijn toespraak aan dat het belangrijk is de geschiedenis door te vertellen 
aan de jongeren. Mooi was het dat hij zijn oudste dochter (van een jaar of zes) had mee-
genomen. Aansluitend aan de herdenkingsbijeenkomst volgde, voorafgegaan door een 
trommelslager (met omfloerste trom) de Stille tocht naar het Teixeira de Mattospark. Daar werd 
om 20.00 uur twee minuten stilte in achtgenomen, werd door enkele kinderen van OBS 
Beekbergen een gedicht voorgedragen en werd de zorg voor het monument overgedragen van 
groep 8 aan groep 7. Na het leggen van kransen en bloemstukken bij het monument werd deze 
bijeenkomst afgesloten met het zingen van de coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus. Het was 
een mooie, ingetogen, bijeenkomst die door ca. 600 mensen werd bijgewoond. Het bestuur van 
de dorpsraad was zowel tijdens de bijeenkomst in de kerk als op het Teixeira de Mattospark 
(waar bij het monument bloemen werden gelegd) vertegenwoordigd. 
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Dinsdag 5 mei 2015; het Liberty Camp was al vroeg een trekpleister voor jong en oud. De Old 
Army Cars, een eenmotorig vliegtuigje (hoe men daar ooit de lucht mee in durfde te gaan en 
dan ook nog in oorlogsomstandigheden is bewonderenswaardig). Op de Loenenseweg zorgde 
Het Beekbergens Toneel voor een uitbeelding van “Trees heeft een Canadees” en alle daaraan 
verbonden gevolgen. De lopers met het vrijheidsvuur waren op dat moment nog onderweg van 
Wageningen naar Beekbergen. Het vrijheidsvuur dat op 5 mei in alle vroegte (’s nachts om-
streeks 01.30 uur) door de burgemeester van Wageningen aan de lopers was uitgereikt. Dit jaar 
had Beekbergen-Lieren de in Lieren wonende Miss Teen Apeldoorn, Kim van de Hel, mee naar 
Wageningen genomen en zij mocht het bevrijdingsvuur in ontvangst nemen. Overbodig om te 
vermelden dat zij, op hoge hakken, minirok en met de “missen-sjerp”, in het gezelschap van in 
trainingspak gehulde lopers de aandacht op zich wist te vestigen. 

  
 
Om 12.00 uur arriveerden de lopers op het Teixeira de Mattospark en kon de ceremonie 
beginnen. Speciale gast was de heer Moen uit Australië. Zijn moeder, Erica Deen (een Joods 
meisje), heeft in de oorlog onder andere ondergedoken gezeten in de kelder van de Grote Kerk 
in Apeldoorn. De heer Moen is de afgelopen 20 jaar bezig geweest om de schuilplaatsen van 
zijn moeder te traceren en te bezoeken. Zo kwam hij in contact met Elly Bos en werd de 
uitnodiging om naar Beekbergen te komen geregeld. Burgemeester Berends heeft samen met 
de heer Moen met door de lopers meegenomen fakkel het vrijheidsvuur aangestoken. Inmiddels 
waren de wolken steeds zwarter geworden, begon het te regenen en te onweren. Na de toe-
spraak van de heer Moen (in goed verstaanbaar Nederlands) werd, uit het oogpunt van veilig-
heid, besloten het programma in te korten. Ook het overvliegen van de twee historische Piper 
Cubs werd afgelast in verband met de weersomstandigheden. Tooske de Bloois,  leerlinge van 
OBS Beekbergen, die een gedicht zou voordragen tijdens de bijeenkomst heeft dit later alsnog 
vanuit de muziektent kunnen doen. Een bezoek aan het Liberty Camp (het was inmiddels weer 
droog), waar burgemeester Berends de 93 jarige Canadese veteraan Bill Davis ontmoette, 
besloot de ochtendbijeenkomst. Harmonie orkest Prinses Juliana Beekbergen verzorgde een 
concert in de muziektent op het Teixeira de Mattospark. Voor veel bezoekers waren dat 
bekende melodieën. 
Het Oosterhuizens Dialectkoor, de Lierderhoeve Dixielandband en Matrozenkoor Apeldoorn 
gaven een uitvoering in de tuin bij de pastorie aan de Dorpstraat. Oki, Doki en Toedel (bekend 
van de sinterklaasintochten) vermaakten de kleintjes op het plein voor de Hoge Weye. Bij de 
Heksenketel traden Men in music en Big Band Apeldoorn op. Kortom ook ’s middags was er 
voor elk wat wils. En ’s avonds een geweldig optreden van Burlington Teen Tour Band. 
Marching since 1947 stond er op de bus. Ruim 150 jongeren die een geweldige show gaven op 
het hoofdveld van vv Beekbergen. Tot besluit van de avond was er een optreden van Tim 
Douwsma en de band Four on the Floor. Zij wisten de aanwezigen goed in beweging te krijgen.  
Alle organisatoren hartelijk bedankt voor de gezellige, vrolijke en goed georganiseerde 
festiviteiten. Jullie hebben, samen met alle uitvoerenden, gezorgd voor een geweldige promotie 

van Beekbergen. Bedankt! 
 

Meer foto’s als bijlage achter deze Nieuwsbrief ! 
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Gedenkplaat voor Gerhard Tijhof 

Vorige week is op de zijgevel van de Wereldwinkel een gedenkplaat aangebracht voor Gerhard 
Tijhof. Gerhard Tijhof, zijn naam is ook vermeld op het monument in het Teixeira de Mattospark 
werd op 27 november 1905 in Steenderen geboren en is op 3 mei 1945 overleden in concen-
tratiekamp Neuengamme. Waar nu de Wereldwinkel is gevestigd was vroeger de woning van 
de heer Tijhof. De rijwielherstelwerkplaats was gevestigd in het gebouw tussen de Wereldwinkel 
en de Dio drogist.  
De heer Tijhof, die hielp bij het zoeken van adressen waar onderduikers een veilige plaats 
hadden, is vermoedelijk het slachtoffer van verraad geworden en uiteindelijk gedeporteerd naar 
Neuengamme waar hij enkele dagen voor de overgave van Duitsland is overleden aan totale 
uitputting tijdens de verplaatsing door de Duitsers van de kampbewoners. 

   

   

Open atelier en tuin op 16, 17, 23, 24 en 25 mei 2015  

Dit jaar organiseert de Stichting Ateliers Apeldoorn op 16 en 17 mei de Open Atelierroute. Er 
doen 24 kunstenaars in 15 ateliers mee. Ook in Beekbergen is er op alle vijf bovengenoemde 
dagen (dus op meer dagen dan de twee dagen van de Apeldoornse Atelierroute) gelegenheid 
om werk (sculpturen) van Martha Waijop (Spelderholt 3) te bekijken. Ook wordt er werk getoond 
van Nel van Lith. De tuin is tussen 11.00 en 17.00 uur vrij toegankelijk. Op 24 mei kunt u boven-
dien vanaf 15.30 uur luisteren naar muziek van Threesome Jazz. 
Meer informatie op www.Waijop.nl. 

Zinloze vernieling 

Iets meer dan een halfjaar geleden werd door de gemeente de erfafscheiding achterzijde 
woningen meester Van der Kampweg en het parkeerterrein bij de speelplaats van de school 
vernieuwd. Helaas moeten we vaststellen dat het hek op een tweetal plaatsen is vernield. Door 
wie? Ja dat zijn in dergelijke gevallen altijd de “bekende onbekenden”. Maar treurig is het wel 
dat ook in ons dorp dergelijke vernielingen niet meer zijn te voorkomen. Wie er voor de kosten 
opdraait? U en ik, want de gemeente zal het moeten gaan herstellen en die betaalt het uit de 
inkomsten die hetzij direct hetzij indirect via belastingen worden verkregen. Laten we daarom de 
ogen en oren openhouden en wanneer we iets waarnemen dat niet in de haak is de politie 
waarschuwen, 0900-8844. 
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Politie waarschuwt voor Ierse oplichters 

Er werd eerder voor gewaarschuwd en ze zijn even weggeweest, maar sinds kort zijn ze weer 
actief in de gemeente Apeldoorn en in de dorpen. Wie die ze zijn? Uit Ierland afkomstige 
mannen die langs de huizen gaan en aanbieden de dakgoot schoon te maken, muren te 
voegen of de oprit te asfalteren. Maar vaak dienen ze een hoge rekening in en is de kwaliteit 
van het geleverde werk slecht. De politie adviseert niet met hen in zee te gaan. Inwoners 
worden door de politie opgeroepen het kenteken van de auto van deze werklui te noteren en 
door te geven aan de politie via 0900-8844. 

Gemeentenieuws 

Omgevingsvergunningen 

Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot 
omgevingsvergunningen over de periode 15 tot en met 29 april 2015d/ en die betrekking 
hebben op locaties in Beekbergen en Lieren. 
Achter elk adres staat een cijfer dat verwijst naar de toelichting. In de toelichting wordt 
aangegeven of de stukken ter inzage liggen en of er bezwaar kan worden gemaakt. 
 

Locatie Omschrijving Code 

Klein Paradijs 36 Plaatsen kelder onder bijgebouw (wijziging op eerder 
verleende vergunning) 22 april 2015 

2 

Dorpstraat 75 Kappen van een fijnspar en rode beuk (29 april 2015) 1 

Molenvaart 16 Veranderen van een voormalige agrarische 
bedrijfswoning (23 april 2015) 

2 

 

Verklaring code 

1. Ingekomen aanvraag 

Het betreft de kennisgeving van een ingekomen aanvraag. De aanvraag ligt niet ter inzage en 
kan niet worden ingezien. 
 
2. Bezwaar 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit 
bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de datum vermeld tussen 
haakjes achter de omschrijving van de vergunningaanvraag te worden gestuurd naar het 
college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, t.a.v. het team Advies, Verweer & 
Veiligheid, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Een bezwaarschrift kan ook ingediend worden 
via het formulier op www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift. 
 
Stukken inzien  

Alle ontwerpbesluiten en verleende vergunningen kunnen tijdens openingstijden van het 
stadhuis worden ingezien. Als u verleende vergunningen tijdens de avondopenstelling wilt 
inzien, dan wordt er geadviseerd om dat overdag aan te geven. Deze stukken worden 
opgeslagen in het archief en daar is ’s avonds niemand aanwezig. (telefoon14055 tot 15.00 uur) 
 
Openingstijden stadhuis 

 Zonder afspraak Met afspraak 

Maandag 08.30 – 12.00 uur 08.30 – 16.00 uur 

Dinsdag 08.30 – 12.00 uur 08.30 – 16.00 uur 
17.30 – 19.30 uur 

Woensdag 08.30 – 12.00 uur 08.30 – 16.00 uur 

Donderdag 06.30 – 12.00 uur 
17.30 – 19.30 uur 

08.30 – 16.00 uur 
17.30 – 19.30 uur 

Vrijdag 08.30 – 12.00 uur 08.30 – 12.30 uur 

 
Het stadhuis is op 14 en 15 mei 2015 gesloten. 

http://www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift
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Terrassen 

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening 2014 op de hierna aangegeven datum een vergunning heeft verleend voor het 
exploiteren van een terras. 
 

Naam onderneming Adres m² Reden Datum 

Lin Wah (te/38635) Dorpstraat 44 Beekbergen 21 Wijziging oppervlak 24 april 2015 

  
Gedurende een termijn van zes weken na de datum van verlening van bovengenoemde 
vergunning kunnen belanghebbenden eventuele bezwaren schriftelijk aan de burgemeester 
kenbaar maken. Het bezwaarschrift kunt u richten aan de burgemeester van Apeldoorn, 
Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via 
het formulier op www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift.  
 

Infopunt Woon Service Groep (WSG) 

- Er is elke donderdagmiddag (niet op 14 mei 2015)van 14.00-16.00 uur inloop 
(Stamtafel) in de Hoge Weye.  
U kunt hier dan terecht voor een kopje koffie of thee, een praatje en u kunt deelnemen 
aan verschillende activiteiten. 

- Ook is er elke donderdagmiddag (niet op 14 mei 2015) van 14.00-16.00 uur Infopunt.  
U kunt hier terecht met vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en vervoer.  
De infopuntmedewerkers zijn: Rita Stok en Ann Korthuis 

- Op de even weken, uitgezonderd week 20 (14 mei 2015) en de maanden juli en 
augustus, houdt Sprengenland Wonen van 14.00 tot 15.00 uur spreekuur in de Hoge 
Weye. 

 
Hélène Mook, sociaal werker van Stimenz is iedere dinsdagochtend (met uitzondering van 12 
mei 2015) van 10.30 tot 11.45 uur in de Hoge Weye aanwezig om u te helpen wanneer u hulp 
nodig heeft op gebieden die vallen binnen het sociaal maatschappelijk kader. Of het nu gaat 
om vragen op het gebied van hulp die uw leefomstandigheden kunnen veraangenamen, of om 
welke activiteiten voor u geschikt zouden zijn om uw sociaal welzijn te vergroten, of welke 
mogelijkheden er voor u zijn om deel te nemen aan vrijwilligerswerk? Loopt u eens binnen, er 
is vaak meer mogelijk dan u denkt en Hélène Mook helpt u graag op weg. 
 

 
 

 
Kent u mensen die onze digitale Nieuwsbrief nog niet ontvangen, maar wel betrokken zijn bij 
hetgeen in Beekbergen en Lieren gebeurt, laat het ons weten (post@dorpsraadbeekbergen.nl) 
en er wordt voor gezorgd dat ze de Nieuwsbrief ontvangen. 
 
Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren 
Dorpstraat 30, 7361 AV Beekbergen 
Telefoon: 055 - 506 10 10 
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl 
Internet: www.dorpsraadbeekbergen.nl 
 

http://www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift
mailto:mailtopost@dorpsraadbeekbergen.nl
mailto:post@dorpsraadbeekbergen.nl
http://www.dorpsraadbeekbergen.nl/











