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Nieuwsbrief 18 mei 2015 

Van de bestuurstafel 
 

Op maandag 25 mei 2015 (2
e
 Pinksterdag) verschijnt er geen Nieuwsbrief 

Op 27, 28 en 29 mei 2015 is het kantoor van de dorpsraad gesloten in verband met verhuizing 

We gaan verhuizen! 

Het is nu definitief! Wat al jaren een wens was van opeenvolgende besturen van de dorpsraad 
wordt nu werkelijkheid. Het kantoor van de dorpsraad gaat van “2 hoog achter” naar een riante 
plek op de begane grond in de Hoge Weye. 
Meer zichtbaar en beter bereikbaar. Op bijgaande plattegrond en foto ziet u waar het kantoor 
van de dorpsraad zich met ingang van 1 juni 2015 bevindt en waar wij u graag ontvangen.  
 
In verband met de verhuizing is het kantoor van de dorpsraad op 27, 28 en 29 mei 2015 
gesloten. Vanaf 1 juni 2015 zijn wij via telefoon en mail (ongewijzigd) en natuurlijk in onze 
nieuwe kantoorruimte bereikbaar. 
 
De officiële ingebruikname van de kantoorruimte zal plaatsvinden op zaterdag 13 juni 2015. 
U bent van harte uitgenodigd om dan tussen 16.00 en 18.00 uur de nieuwe kantoorruimte te 
komen bekijken. Wij zorgen voor een drankje en een hapje. 

  

Foto’s en video’s 4 en 5 mei 2015 

Op de website van de Stichting 4 en 5 Mei Beekbergen (http://www.4en5meibeekbergen.nl/) 
kunt u foto’s (Ruud Hobo) en een videoverslag (John Tanasale) van de herdenking op 4 mei 
2015 en de viering van de bevrijding op 5 mei 2015 bekijken en beluisteren.  
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In en om de dorpen 

Niet van Apeldoorn maar van Gelderland 

 
In de vorige Nieuwsbrief werd vermeld dat de burgemeester 
van Wageningen in de nacht van 4 op 5 mei 2015 het 
vrijheidsvuur voor Beekbergen-Lieren had overhandigd aan 
Miss Teen of Apeldoorn Kim van de Hel uit Lieren. Dat is niet 
juist. Kim is Miss Teen of Gelderland!  

 

Van de wijkagent 

Het werd weer eens tijd voor een bericht van de 
wijkagent. De donkere dagen zijn weer fijn achter de 
rug en dat is te merken. Inbraken nemen echt af in 
deze tijd! Dat is normaal als je terugkijkt in de tijd, 
maar misschien ook wel te danken aan onze 
gezamenlijke inzet. Politie gaf voorlichting in het 
najaar 2014 en we surveilleren zowel in opvallende 
als ook in onopvallende auto’s. Let wel; we zijn er 
altijd te weinig! Daarom is het ook van groot belang, 
vooral in buitengebieden zoals onze wijk, dat een 
ieder goed blijft opletten. U hoeft zich daarbij niet 
onnodig ongerust te maken of burgerwachten in te 
stellen. Nee hoor, gewoon uw dagelijkse ding doen. 
U weet namelijk als geen ander, wanneer iets 
vreemd en misschien zelfs verdacht is; U voelt dat in 
uw onderbuik! Als u iets echt niet vertrouwd, bel dan 
gewoon 112. Dat mag en u krijgt op die manier zo 
snel mogelijk politie ter plaatse. Hierbij moet ik wel 
vermelden dat er zaken van een hogere prioriteit 
kunnen zijn, waardoor we toch later of soms niet 
komen. Dan is registratie door u dus extra van 
belang. Als u klachten heeft over (geen) inzet van de 

politie kunt u het beter aan mij vertellen dan op een verjaardag. Ik kan er wat aan proberen te 
doen, uw omgeving niet!  
Er zijn al verschillende WhatsApp groepen ontstaan door inzet van bewoners van de wijk. 
Enkele groepen zijn ook weer met elkaar verbonden. Dit is een mooie ontwikkeling en zo neemt 
de slagvaardigheid toe! U signaleert een verdachte situatie en deelt deze met politie en 
WhatsApp groep leden. Zo komt er snel informatie binnen en maken we de wijk minder interes-
sant voor boeven. Misschien kunnen we er wel een paar vangen. De wijk is daarom nog gebaat 
bij enthousiaste mensen, die bereid zijn deel te nemen aan een WhatsApp groep. Ik weet dat er 
vaak al groepen zijn aangemaakt in een buurt, die zich alleen nog maar aan hoeven te melden 
en dan zo mee kunnen draaien. Wat erg belangrijk is, is dat het geen kletsgroepen worden, 
maar dat ze echt voor de “noodgevallen” gebruikt worden. Laat het mij weten als u (met de 
buurt) deel wilt nemen aan deze groepen (Theo.simmelink@politie.nl). 
De zomer nadert weer, het mooie weer is er zo nu en dan al. Dan ontstaat er ook altijd weer 
meer overlast. Overlast door geluid van voetballende jongeren, feestjes in de tuin, alcohol 
drinken op straat met daarmee gepaard gaande overlast etc. Hoe gaat u hiermee om? Geef 
elkaar in ieder geval wat ruimte onder het motto “leven en laten leven.” Als u toch onaanvaard-
bare overlast ervaart, spreek de veroorzaker dan aan of bespreek het met ouders van jongeren. 
Ziet u hier geen heil in, meldt het dan eventueel bij de politie. Wees hierbij duidelijk en benoem, 
indien mogelijk dag, datum tijdstip van de overlast. Dan kunt u het meest van de politie ver-
wachten. Er zijn namelijk vele overlastlocaties over het gebied Apeldoorn, waarvan onze wijk 
deel uit maakt. U kunt ook naar mijn spreekuur komen om het daar te bespreken. Ik zit daar niet 
altijd zelf, maar er is een prima vervangster, die met evenveel enthousiasme zaken voor de wijk 
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op zal pakken. In het geval van overlast door jongeren, waarmee het gelukkig nog wel mee valt, 
vraag ik u als ouders ook met uw kind te bespreken waar ze zich bevinden en wat ze daar 
doen. Bespreek ook wat gedrag met andere mensen, vaak omwonenden van een overlast-
locatie, kan doen. De omgeving van de Hoge Weye en de school worden nogal eens genoemd 
en wij controleren daar ook steeds vaker. Is het u bekend dat kinderen van 13 en ouder niet op 
het schoolplein mogen komen? Dit kan een bekeuring opleveren. Probeer dit te voorkomen!  
Overlast van alcohol drinkende mensen op straat wordt door ons aangepakt met een bekeuring. 
We pakken dit mee in de surveillance, maar als u overlast ervaart, laat ons dan weten wanneer 
deze plaatsvindt. Dan maakt u de meeste kans dat wij op het juiste moment op de juiste plaats 
zijn. 
 
Er zijn al evenementen geweest en er zullen er nog een aantal volgen. Zo werd er respectvol 
herdacht en werd de bevrijding feestelijk gevierd. Ik vond het geweldig te zien hoeveel er 
gevlagd werd. En wat was het prachtig die 170 Canadese jongeren door Beekbergen te zien 
gaan. Een groot feest voor een klein dorp! We zijn weer verzekerd van een schutterskoning, die 
snel de vogel eraf schoot om te voorkomen dat zijn zoon het anders zou doen!  
Ik ga, na de feesten in Loenen en Oosterhuizen, eerst even vakantie houden, zodat ik er weer 
fris tegenaan kan gedurende de zomerperiode. Ik roep jullie allemaal op goed en respectvol op 
elkaar te blijven letten en op die manier samen te zorgen voor een prettige leefomgeving. Ik zal 
daar in ieder geval mijn steentje aan blijven bijdragen. Ik wens u een fijne zomer toe! 
Voor volgers van Twitter: Ik heb momenteel geen Twitter mogelijkheid. Dit ligt aan een 
technisch probleem, waarvan ik hoop dat dit snel verholpen wordt. 
Met vriendelijke groet, Theo Simmelink, wijkagent. 

Gemeentenieuws 

Omgevingsvergunning 

Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot 
omgevingsvergunningen over de periode 30 april tot en met 6 mei 2015 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 aan-
gegeven of de stukken ter inzage liggen en of er bezwaar kan worden gemaakt. 
 

Locatie Omschrijving Code 

De Hoeven 14 Bouwen van een woning (vervangende bouw) 1 mei 2 

 

Verklaring code 

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 stad-
huis 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). 
 
 
 
 
 

http://www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift
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Politieke Markt Apeldoorn donderdag 21 mei 2015 Stadhuis 

Tijd Omschrijving 

 Raadzaal 

19.00 – 20.30 uur Vaststelling bestemmingsplan Radio Kootwijk 

20.30 – 21.00 uur Krediet en dekkingsvoorstel 2e fase verbreding en herinrichting Molenstraat 

21.00 – 21.15 uur Pauze 

21.15 – 22.15 uur Coördinatiebesluit 2700 m2 bruto vloeropp. Detailhandel Westpoint 

 Het Rode Hert 

19.00 – 19.30 uur Rekenkamerrapport De Kanteling als kompas met bestuurlijke reactie 

19.30 – 20.30 uur Wmo deel 2 beleidsplan 2015 – 2018 

20.30 – 21.00 uur Zienswijze concept jaarrekening en jaarverslag 2014 Leerplein 055 

21.00 – 21.15 uur Pauze 

21.15 – 22.15 uur Startnotitie Lokale Educatieve agenda 

 De Rode Leeuw 

19.00 – 20.00 uur Stand van zaken Regieplan Binnenstad 

20.00 – 21.00 uur Lobby en strategische samenwerkingsverbanden 

21.00 – 21.15 uur Pauze 

21.15 – 22.15 uur Meerjaren perspectief Grondexploitatie 2015 

 
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 

 

Aangevraagde evenementenvergunning 

De burgemeester maakt bekend dat de onderstaande aanvraag voor het houden van een groot 
evenement bij hem is ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen. Indien de 
vergunning wordt verleend zal daarvan mededeling worden gedaan. 
 

Omschrijving Datum  Locatie 

Rondrit met historische tractoren 23 mei 2015 Start en finish Achterste Kerkweg 

 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden op 
grond van artikel 2.1 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift bij de burge-
meester indienen. 
 

Kamerverhuurpanden 

Verleende omzettingsvergunning 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de periode van 30 april tot en met 6 mei 
2015 de onderstaande omzettingsvergunning is verleend voor het pand Hietveldweg 13  
(datum 1 mei 2015). 
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De omzettingsvergunning met bijbehorende situatie tekening ligt met ingang van donderdag  
14 mei 2015 gedurende zes weken ter inzage in het stadhuis.  
NB. Alleen na telefonisch overleg (tel. 14055, tot 15.00 uur) kunt u de verleende omzettings-
vergunning ook op donderdagavond inzien, van 18.00 uur tot 19.30 uur. U en eventuele andere 
belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit 
bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na 1 mei 2015 gestuurd te worden 
naar het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, t.a.v. de afdeling Juridische 
Zaken en Veiligheid, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. 
Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via het formulier op de website van de 
gemeente www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift  
 

Infopunt Woon Service Groep (WSG) 

- Er is elke donderdagmiddag 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 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 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 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 
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