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Nieuwsbrief 21 september 2015  

Van de bestuurstafel 

Dorpenplatform 

Op maandagavond 14 september 2015 hebben Joop van der Meer en Pieter de Mos, namens 
de dorpsraad Beekbergen-Lieren, deelgenomen aan de vergadering van het dorpenplatform. 
De vergadering werd deze keer gehouden in Dorpshuis Ons Huis in Beemte Broekland. Tijdens 
de bijeenkomst werd hoofdzakelijk gesproken en gediscussieerd over woningbouw in de 
dorpen. Naast de gemeente was het Sprengenland Wonen die haar visie gaf op de door hen 
voorziene ontwikkelingsrichting van woningbehoeften. En dat met een onderverdeling in 
segmenten koop en huur, prijsniveaus en type. Door de gemeente Apeldoorn werd ingezoomd 
op de in totaal voor de dorpen beschikbare 130 woningen. Voor Beekbergen en Lieren vallen 
de projecten Ruitersmolenweg en Nieuwe Voorweg (en eerder goedgekeurde bouwplannen) 
buiten deze 130 woningen. Om als dorp gebruik te kunnen maken van deze 130 woningen  
(20 daarvan zijn al geclaimd) moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.  
 
Samenvattend zijn deze voorwaarden: 
 
1.  Voorziet het plan in een woningbehoefte? 

- wat is het overzicht van de huidige, de voormalige en toekomstige bewoners  

(aantallen en leeftijd opbouw) 

- verdeling van het aantal voorziene nieuwbouw naar de segmenten duur, middel  

en sociaal 

- voegt het iets toe of is er sprake van verdringing wanneer een beroep wordt gedaan op 

een deel van de 130 woningen 

- vereist het een bijstelling van bestaande bouwplannen 

 
2. Bevordert het plan (aanspraak op een deel van de 130 woningen) de ruimtelijke kwaliteit? 

- sluit het aan op het kookboek 

- geeft het een bijdrage aan de ruimtelijke structuur van het dorp 

- lost het problemen op in de openbare ruimte 

- draagt het bij aan het oplossen van milieuproblemen 

- voorkomt het plan verloedering en leegstand 

 
3. Geeft het plan een versterking resp. behoud van: 

- voorzieningen in het dorp 

- is er door de uitbreiding van het aantal woningen de mogelijkheid op 

ontmoetingsplekken (denk aan stamtafel en dergelijke) 

- zijn er mogelijkheden voor dorpsactiviteiten 

- doet het plan recht aan de historie van het dorp 

 
Een algemeen aspect is: hoe zijn de verwachtingen voor de realisatie (binnen een redelijke 
termijn?). 
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De dorpsraad zal in een gesprek met de betrokken ambtenaren antwoord moeten geven op 
deze vragen die gebaseerd moet zijn op de dorpsvisie. Denk daarbij aan bevolkingsontwikke-
ling, woonbehoefte-analyse. Denk daarbij ook aan de migratie van jongeren ten gevolge van het 
niet beschikbaar zijn van voor deze groep geschikte (betaalbare) woningen. Dan gaat het om 
beantwoorden van de vraag: gaan jongeren naar een buurgemeente (dorp) of naar stedelijk 
Apeldoorn. Die zijn wellicht terug te krijgen wanneer er een geschikte woning beschikbaar komt. 
Wat is het percentage jongeren dat het dorp verlaat en elders in het land is gaan wonen 
(vanwege werk, studie en dergelijke).  
 
Tijdens de eerstkomende bestuursvergadering zal dit onderwerp worden besproken. 

Erfafscheidingen 

Het verslag van de door de Gemeente Apeldoorn op 1 september 2015 georganiseerde 
informatiebijeenkomst, waar algemene voorwaarden voor erfafscheidingen rond bospercelen 
werden toegelicht, is integraal op de website van de dorpsraad Beekbergen-Lieren geplaatst 
(www.dorpsraadbeekbergen.nl). Het verslag is opgesteld door de gemeente Apeldoorn.  

Apeldoorn viert 200 jaar Koninkrijk 

Op zaterdag 14 juni 2014 werd op het voorterrein van Paleis Het Loo op uitbundige wijze  
200 jaar Koninkrijk gevierd. De dorpen kregen daar de gelegenheid zich te presenteren aan een 
groot aantal bezoekers. Onder hen prinses Beatrix, Prinses Margriet en de heer Van 
Vollenhoven. Ook Beekbergen-Lieren heeft zich daar gepresenteerd en ingespannen een goed 
beeld te geven van de dorpen. Veel foto’s en een video zijn er toen door John Tanasale 
gemaakt en werden tijdens een bijeenkomst aan aanwezigen getoond. Het is ruim een jaar 
geleden dat dit alles plaatsvond en andere actuele zaken eisen de aandacht op. Verrassend 
was het daarom dat op 15 september jl. de heer Wim van den Berg van de Stichting Koninklijk 
Apeldoorn op kantoor van de dorpsraad een paar exemplaren van het recent verschenen 
fotoboek “Apeldoorn viert 200 jaar Koninkrijk” kwam overhandigen. In het fotoboek staan 
prachtige foto’s van alle activiteiten rond 200 jaar Koninkrijk. Ook een paar waarop 
Beekbergenaren staan. Pieter de Mos nam de boeken in ontvangst en dankte de Stichting 
Koninklijk Apeldoorn voor deze prachtige boeken. 

 
De heer Van den Berg van de Stichting Koninklijk Apeldoorn overhandigd het boek “Apeldoorn viert 200 jaar 
Koninkrijk” aan Pieter de Mos en Johan Boerema. 

 

 

http://www.dorpsraadbeekbergen.nl/
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In en om de dorpen 

Van Stamtafel naar Stamtafel en van informatiebijeenkomst naar inloopmiddag  

Het werd de afgelopen week duidelijk, de vakantieperiode is nu echt voorbij. Op een aantal 
plekken in het dorp werden de activiteiten weer opgestart of werden nieuwe initiatieven 
ontwikkeld. Op donderdag 3 september 2015 was er de Stamtafel in dorpshuis De Hoge Weye 
die haar deuren weer ruim had open gezet, de koffie en thee klaar had staan en een aantal 
(nog lang niet allemaal) trouwe “stamtafelaars” kenbaar maakten dat ze blij waren op dit 
wekelijkse sociale contact weer aanwezig te zijn. Er is al weer het nodige afgepraat en de 
spellen werden weer gebruikt. De Stamtafel in De Hoge Weye, die (onder leiding van Ton en 
Diny Tijhof en nog een groep enthousiaste dames) al ruim vijf jaar bestaat, is op donderdag-
middag en iedere senior is van harte welkom. Loop gerust eens binnen en proef de sfeer en je 
komt zeker terug. 
 
Maandag 14 september 2015 werd in De Vier Dorpen de eerste Stamtafel bijeenkomst 
gehouden. De belangstelling was, maar dat is niet uitzonderlijk voor een eerste bijeenkomst, 
aan de magere kant. Maar de ontvangst was aller hartelijks, de koffie, de thee en de cake 
waren van prima kwaliteit. Héléne Mook (sociaal werker bij Stimenz) was een goede gastvrouw. 
Er kon rustig met elkaar worden gepraat, er was gelegenheid om te sjoelen of om rummikub te 
spelen (gelukkig ook een keer gewonnen. Want het mag dan gaan om het spel en niet om de 
knikkers, maar toch.) En het aller belangrijkste, mensen konden even van de dagelijkse sleur en 
eenzaamheid loskomen  
Nog even een oproep. Een van de deelnemers aan de bijeenkomst in De Vier Dorpen schaakt 
graag en zoekt een “schaakmaat”. Meer weten? Neem contact op met Helene Mook van 
Stimenz (mailadres hmook@wisselwerk.nu of telefoon 055 5219644. 
 
Dinsdagmiddag 15 september 2015 was er de eerste bijeenkomst in ’t Proathuus (een 
ontmoetingsplek voor senioren van alle gezindten uit Beekbergen en omliggende dorpen) in Het 
Hoogepad. Een geweldige opkomst! Ongeveer 40 senioren waren gekomen om te praten, te 
sjoelen of om Mens erger je niet, te spelen. Dit alles onder leiding (verzorging van een groep 
enthousiaste vrijwilligers. Wanneer er zoveel mensen aanwezig zijn is het wel duidelijk dat er 
een grote behoefte is aan dergelijke bijeenkomsten. In de flyer van ’t Proathuus is het zo 
treffend verwoord “Wanneer we allemaal meedoen, hoeft er niemand meer eenzaam te zijn.  
 
Woensdag 16 september 2015 was er in De Vier Dorpen een goed bezochte inloopmiddag 
waar de start was van “Ontmoetingsplek De Vier Dorpen”. In de vorige Nieuwsbrief werd de 
bijeenkomst aangekondigd en werd ook melding gemaakt van de “Talentplekken”. Daarbij gaat 
het om wat mensen wél kunnen in plaats van niet. De Vier Dorpen is een nieuwe locatie voor 
Talentplekken en dat is mogelijk dankzij professionele begeleiding. Er werd deze middag een 
paneel onthuld (wordt geplaatst bij de ingang van De Vier Dorpen aan de Loenenseweg) 
waarop de namen van de organisaties die aan het project meewerken staan vermeld. Een paar 
activiteiten uit een heel groot en gevarieerd aanbod werden door middel van informatiemateriaal 
en toelichtingen door medewerksters en vrijwilligers onder de aandacht van de bezoekers 
gebracht. Een groot en zeer gevarieerd aanbod van activiteiten die alle betrekking hebben op 
ontmoeting en ondersteuning. Denk daarbij aan zaken die vallen onder de Wet maatschappe-
lijke ondersteuning. De eerder genoemde Stamtafel en een eetcafé, “groen activiteit” (wordt 
verzorgd door de hovenier van IrisZorg). Informatie over persoonlijke verzorging. Veel 
informatie, veel belangstelling en ook hier werd duidelijk dat in onze dorpen veel behoefte is 
sociaal maatschappelijke activiteiten. En daar geven de Stamtafel en Infopunt in De Hoge 
Weye, de Stamtafel en Infopunt in De Vier Dorpen en ’t Proathuus in het Hoogepad een goede 
invulling aan.  
 
 
 
 
 
 

mailto:hmook@wisselwerk.nu
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Onderstaande foto’s geven een goede indruk. 

  
’t Proathuus, Het Hoogepad 

 

  

  
Ontmoetingsplek De Vier Dorpen 

Resumerend: 
Dorpshuis De Hoge Weye, Dorpstraat 34  

- dinsdagochtend: 10.00 tot 12.00 uur biljarten 

- donderdagmiddag: 14.00 tot 16.00 uur Stamtafel (inloopmiddag met spel activiteiten) 

- contactpersonen Ton en Diny Tijhof mailadres:  a.tijhof@upcmail.nl 

’t Proathuus, Het Hoogepad, Papenberg 5  
- dinsdagmiddag: 14.00 tot 16.00 uur Inloopmiddag met spel activiteiten 

(slecht ter been en wilt u toch graag naar ’t Proathuus bel dan 055 506 26 08 en de vrijwilligers 
proberen vervoer te regelen) 
 
De Vier Dorpen, Loenenseweg 39 

- maandagmiddag: 14.00 tot 16.00 uur Stamtafel (inloopmiddag met spelactiviteiten) 

- maandagavond: 17.00 tot 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel (kosten 3,50 euro) 

- dinsdagochtend: 10.00 tot 12.00 uur “groenactiviteit” 

- woensdagmiddag : 13.00 tot 16.00 uur ontmoeting en ondersteuning 

- vrijdagmiddag:  13.00 tot 17.00 uur ontmoeting en ondersteuning 

- voor meer informatie zie www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl 

Tot slot. 

Maak als senior gebruik van deze ontmoetingsplekken. En er is niets op tegen om aan te 
schuiven bij meerdere Stamtafels. 

http://www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/
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Ontruimingsoefening OBS Beekbergen 

Op vrijdag 18 september 2015 was het, omstreeks 09.30 uur, plots een stroom van kinderen en 
leerkrachten langs het kantoor van de dorpsraad. Bleek dat OBS Beekbergen een ontruimings-
oefening hield. Alle leerlingen moesten onder leiding van de leerkrachten, via de vastgelegde 
vluchtroutes, het schoolgebouw verlaten. Het ging zeer gedisciplineerd. Netjes in de rij en toch 
duidelijk met enige spanning. Zeker bij de groepen 1 en 2 die twee aan twee en hand in hand 
ons kantoor passeerden. Wij en de kinderen en leidsters van het kinderdagverblijf hoefden het 
gebouw niet uit. De ontruiming beperkte zich tot de school. Klassikaal werd er door de leer-
krachten op de opstelplaats (terrein naast terras IJstijd) appel gehouden. De Bedrijfshulp-
verleners waren na afloop van de oefening tevreden en nu maar hopen dat het niet echt nodig 
is.  

Gemeentenieuws 

Woningmarkt voor starters en doorstromers op 1 oktober 2015 

Op donderdag 1 oktober 2015 is er in het stadhuis een informatiebijeenkomst waar informatie 
wordt gegeven aan starters en doorstromers op de woningmarkt. Er wordt informatie gegeven 
over alle facetten die van belang zijn bij het kopen en verkopen van een woning. Ook het aspect 
financiering komt aan de orde. Er zijn onder andere workshops over: zelfbouw droom of 
werkelijkheid/en Starten op de woningmarkt. De workshops starten om 19.30 uur en om  
20.15 uur. De woonmarkt wordt georganiseerd door NVM Makelaars met medewerking van de 
gemeente Apeldoorn.  

Onherroepelijk bestemmingsplan ontwikkellocatie Ruitersmolenweg 

Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van bestemmingsplan Ontwikkellocatie 
Ruitersmolenweg Beekbergen met identificatienummer NL.IMRO.0200.bp1224=vas1 is op  
14 augustus 2015 onherroepelijk geworden. Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen via 
de website www.apeldoorn.nl/inzage 
Het bestemmingsplan ligt ook in het stadhuis ter inzage. De medewerkers van het Omgevings-
loket kunnen u meer vertellen over het bestemmingsplan. De digitale versie van het bestem-
mingsplan is ook in te zien op de internetzuil in het stadhuis. De openingstijden van het 
Omgevingsloket staan vermeld op www.apeldoorn.nl/stadhuis. 
 

Per 1 oktober 2015 uitsluitend op afspraak 
Met ingang van 1 oktober 2015 kunt u alleen nog maar op afspraak terecht bij de loketten in het 
stadhuis. Afspraak kan worden gemaakt via www.apeldoorn.nl/afspraak. 

Politieke Markt Apeldoorn (PMA) 24 september 2015 

Tijd Omschrijving 

 Raadzaal 

19.00 – 21.00 uur AZC, voorgenomen besluit locatie(s)  

 De Rode Leeuw 

19.00 – 20.00 uur Terugblik beachvolleybal 

20.00 – 21.00 uur Beleidsregels participatiewet 

21.00 – 21.15 uur Pauze 

21.15 – 22.15 uur Gemeenschappelijke regeling basismobiliteit 

 
 
 
 
 

http://www.apeldoorn.nl/inzage
http://www.apeldoorn.nl/stadhuis
http://www.apeldoorn.nl/afspraak
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Infopunt Woon Service Groep (WSG) 

Op donderdagmiddag 24 september 2015 bent u weer van harte welkom (14.00 tot 16.00 
uur) bij de Stamtafel in de Hoge Weye. 

U kunt daar dan ook weer terecht bij het info punt met vragen op het gebied van wonen, zorg 
en welzijn. De infopuntmedewerkers zijn: Rita Stok en Ann Korthuis 
 
Hélène Mook, sociaal werker van Stimenz is iedere donderdagmiddag van 12.30 tot 14.40 uur 
aanwezig in Gezondheidscentrum Papenberg (Loenenseweg 1) 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 34, 7361 AV Beekbergen 
Telefoon: 055 - 506 10 10 
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl 
Internet: www.dorpsraadbeekbergen.nl 
 

 

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

