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Nieuwsbrief 12 oktober 2015 

Van de bestuurstafel 

Opvang asielzoekers 

Van de gemeente Apeldoorn ontvingen we de afgelopen week een tweetal berichten met 
opvang van vluchtelingen. 
Het betrof een uitbreiding van de noodopvang en de aanwijzing van AZC locaties. 
 
Allereerst de noodopvang 
“Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn heeft donderdag 7 oktober 
besloten om per ingang van 8 oktober de noodopvang te verruimen van 400 naar 480 plekken. 
Het CODA heeft nog steeds grote moeite met het vinden van voldoende plek voor vluchtelingen 
in Nederland. Daarom heeft het college het aantal opnieuw in overweging genomen. 
In de aanwezige paviljoententen kan ruimte beschikbaar gemaakt worden voor 80 extra 
plekken. Gezien de mate van overlast en de draagkracht in Apeldoorn, vindt het college het 
verantwoord om het aantal te verhogen. De duur van de noodopvang blijft zoals eerder 
afgesproken maximaal zes maanden. 
 
Vervolgens de besluitvorming locatiestudie AZC 
“Deze week heeft het college een definitief besluit genomen met betrekking tot de locatiestudie 
AZC. Zoals gebruikelijk wil ik u (Dorpsraad Beekbergen-Lieren) als betrokkene gedurende het 
doorlopen proces, informeren over het besluit. 
Het volgende is besloten: 

- Het college kiest, met inachtneming van de uitkomsten van de raadsconsultatie, voor het 
creëren van 600 tot 800 reguliere opvangplaatsen voor vluchtelingen in een AZC op één 
of meer van de locaties; GGNet-locatie aan de Deventerstraat, Het Immendaal in 
Beekbergen en de Kleiberg (voormalige politieacademie). 

- Het college ziet mogelijkheden voor een hoofdvestiging op GGNet met al dan niet een 
nevenvestiging van maximaal 250 opvangplaatsen op de Kleiberg of Immendaal, in die 
volgorde 

- Het COA wordt gevraagd de haalbaarheid van een nevenvestiging te onderzoeken 
mede in relatie tot ingroei op de GGNet locatie. 

- Gestart kan worden met een AZC met circa 400 opvangplaatsen op de GGNet locatie. 
- Gedurende het proces van ingebruikname en functioneren worden de effecten 

gemonitord en kan een gefaseerde ingroei tot maximaal 600 opvangplaatsen op de 
GGNet locatie plaatsvinden. 

- De gemeenteraad zal worden geraadpleegd voordat het college meer dan 600 opvang-
plaatsen op de GGNet locatie of het realiseren van een nevenvestiging, zal toestaan”. 

 
Burgemeester Berends en de projectmanager van de gemeente Apeldoorn zullen binnenkort in 
een gesprek met het bestuur van de dorpsraad dit besluit bespreken. 

“Lichtkrant” 

Sinds deze week heeft de dorpsraad een “lichtkrant” waar actuele informatie en verenigings-
nieuws staat. Op dit moment staat het scherm in de doorloop bij de voormalige Rabobank ter 
hoogte van de geldautomaat. Nagegaan wordt of dit -gelet de lichtinval (stand van de zon) wel 
de meest geschikte plek is of dat een van de ramen in de erker meer geschikt is. Het beeld-
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scherm zal ook nog in een omkasting worden geplaatst. Ook dat zal een beter beeld geven. 
Maar het functioneert al wel.  

 

In en om de dorpen 

Milieuteam in de Stentor 

In de vorige Nieuwsbrief hebben we gemeld dat Beekbergen zeer hoog scoorde op de ranglijst 
van schoon winkelcentrum. Dat was voor de Stentor aanleiding om eens te komen kijken in 
Beekbergen en nader kennis te maken met het Milieuteam (cliënten van Pluryn die wekelijks in 
het centrum van Beekbergen afgevallen blad opruimen of zwerfvuil verzamelen en afvoeren. 
Vrijdag 9 oktober jl. is de verslaggever van de Stentor op bezoek geweest en heeft met de 
begeleider van het team en met de dorpsraad gesproken. Aangegeven dat ongeveer vier jaar 
geleden in een gesprek op het stadhuis (onder leiding van wethouder Blokhuis) de toenmalige 
manager van Pluryn aanbood “wat zouden we als instelling kunnen doen voor het dorp?” Na 
nader overleg is toen gekozen voor een team dat door wethouder Stukker de hesjes 
Beekbergen Lieren schoon kreeg uitgereikt. Het schoonhouden van het dorp is een samen-
werking tussen vier partijen. Allereerst de dorpsbewoners die hun best doen om vervuiling te 
voorkomen en tegen te gaan. Dan zijn er de winkeliers die hun eigen straatje schoon houden. 
De gemeente die op tijd de afvalcontainers op het parkeerterrein achter AH moet legen. En het 
milieuteam van Pluryn die het dorpsplein bladvrij houdt (en dat is in deze tijd van het jaar, dat 
verzeker ik u, een hele klus) en weggeworpen blikjes uit de struiken haalt. Nu is zwerfvuil van 
alle tijden ook al willen we dat niet altijd erkennen. Toch maar weer een keer de tekst op de 
borden die ruim zestig jaar geleden in de duinen bij Bloemendaal stonden:  

“Laat niet als dank voor het aangenaam verpozen, ons de schillen en de dozen” 
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Het Beekbergens Toneel geeft haar traditionele najaarsvoorstelling 

Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober 2015 (beide dagen aanvang 20.00 uur en in de grote zaal 
van Dorpshuis De Hoge Weye) speelt Het Beekbergens Toneel voor u de klucht “Extra hulp op 
de eerste hulp” geschreven door Henk Roede.  
Kaarten (4 euro) te koop bij Dio drogist Beekbergen en Bakker Gerrits in Lieren. . En indien nog 
beschikbaar, ’s avonds aan de zaal. 

Het was mooi, heel mooi! 

Beekbergen Klassiek had het toch maar mooi voor elkaar gekregen om Emmy Verhey naar 
Beekbergen te krijgen en de aanwezigen in de volledig bezette Oude Kerk te laten genieten van 
een prachtig concert. Dan weer wat onstuimig dan weer de verstilde rust van de viool en de 
cello. De piano en de altviool completeerden de klankkleur van de werken die zorgvuldig waren 
gekozen om een zo compleet mogelijke muzikale volheid ten gehore te brengen. Het applaus 
voor de musici gaf aan dat de aanwezigen van het concert hadden genoten. De organisatoren 
bij deze dank voor het samenstellen van dit concert. 
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Varia 

Te mooi om waar te zijn? 

Dat was de eerste gedachte bij het ontvangen van de uitnodiging voor een bijeenkomst op 
woensdagavond 7 oktober 2015 in het ACEC gebouw in Apeldoorn. Wat was namelijk de titel 
van deze door Bouwhuis georganiseerde bijeenkomst “Energie uit levende planten”. 
Maar het kan, zo werd er tijdens de bijeenkomst aangetoond. Mevrouw dr. Marjolein Helder van 
Plant-e legde het de aanwezigen, onderbouwd met de nodige chemische formules en een 
demonstratie, uit. Ze had een kamerplant meegenomen waarin een anode en een kathode, 
gescheiden door een membraam, waren aangebracht. En de micro organismen deden het 
werk. Een heel klein ventilatortje heeft gedurende de presentatie op dit systeem kunnen 
draaien. Vraag mij niet om het uit te leggen, want dat gaat mij niet lukken. Maar op de website 
www.plant-e.nl staat een heleboel informatie die u wellicht verder kan helpen om het helder te 
krijgen. Dacht even aan het project Beekbergsebroek waar het uitgangspunt is dat het daar 
moet gaan om innovatief en educatief moet zijn. Nou innovatief is dit zeker. Plant-e is door het 
Wereld Economisch Forum benoemd tot Technology Pioneer en behoort daarmee tot een 
selectie van ’s werelds meest innovatieve bedrijven. Plant-e is een spin-off van de Universiteit 
Wageningen en is het enige bedrijf ter wereld dat elektriciteit maakt met levende planten. 

Van de dorpsagent 
 
Fietsverlichting 

De donkere dagen zijn aangebroken. Het is vaak mistig of regenachtig. Het zicht wordt slechter. 
In dit soort weersomstandigheden krijgen veel fietsers haast. 
Die combinatie maakt ze extra kwetsbaar in het verkeer. Goede fietsverlichting wordt dan 
belangrijk voor hun veiligheid. Automobilisten en andere weggebruikers zien fietsers met licht 
sneller. Dat kan het verschil betekenen tussen wel of niet veilig thuiskomen. Ik roep ouders en 
verzorgers op de verlichting van de fiets van hun kinderen telkens te controleren! En natuurlijk 
zorgt u ervoor dat u een goed voorbeeld bent voor uw kind. Laat verlichting en reflector altijd 
goed zichtbaar zijn (fietstassen niet voor de reflector) en verwissel tijdig batterijen. 
 
De regels rond fietsverlichting: 

 Vóór een witte of gele lamp, achter een rode 

 De lampjes moeten aan de fiets zitten, of aan je kleding, tas of rugzak 

 De lampjes moeten goed zichtbaar zijn en recht vooruit en achteruit schijnen 

 Lampjes moeten continue branden en mogen niet knipperen 

 De kleine, door de politie soms verstrekte, lampjes zijn “thuisbrengers” en zijn niet 
voldoende om altijd als licht te functioneren 

 
Andere verplichte fietsonderdelen: 

 rode achterreflector 

 pedalen met gele reflectoren 
 
Oogsttijd 

Dan rijden er de komende tijd veel zware en vooral grote landbouwvoertuigen rond om, liefst zo 
snel EN veilig mogelijk, de oogst binnen te halen. 
Regen, mist, wegvervuiling en donker, zijn allemaal factoren, die het nog moeilijker maken om 
het allemaal veilig te laten verlopen. 
Ik roep (brom-)fietsers op om vooral goed op deze voertuigen te letten en vraag aan de 
bestuurders goed op die kwetsbare verkeersdeelnemers te letten. 
Geloof mij maar; een aanrijding met genoemde voertuigen vergeet je niet zomaar omdat het 
vaak leidt tot zwaar letsel of erger! 

Veilige reis en goede oogst gewenst voor allen! 
 

 

 

http://www.plant-e.nl/
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Donkere dagen 

De dagen, waarop het langer donker is, zijn alweer aangebroken en daarmee ook de dagen 
waarop er volgens de statistieken meer wordt ingebroken. 
Het is dus weer extra gewenst op te letten of er verdachte dingen gebeuren in uw woon-
omgeving. Als u het niet vertrouwd, stel dan niet uit, maar bel 112! 
Het moet dan wel op dat moment plaatsvinden (heterdaad) en niet gaan over iets wat de 
afgelopen dagen gebeurd is. 
Meldt u aan bij bestaande WhatsApp groepen of start er zelf 1 op met uw buurt/wijk.  
Als u hierover vragen mocht hebben, bel, mail of bezoek mij dan. 
Dit kan via 0900-8844 / theo.simmelink@politie.nl of Twitter: POL_Beekbergen en natuurlijk op 
het spreekuur elke donderdag in Loenen (De Bruisbeek), van 17.00 – 18.00 uur en elke donder-
dag in Beekbergen van 19.00 – 20.00 uur (Van Schaffelaarweg 2 naast de brandweer). 

Gemeentenieuws 

Verleende evenementenvergunningen 

De burgemeester maakt bekend dat hij een evenementenvergunning heeft verleend voor het 
houden van de volgende evenementen 
 

Omschrijving Datum Locatie Datum vergunning 

Kerstpakkettenmarkt 10-12-2015 Het Hoogeland 25-09-2015 

 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden op 
grond van artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift bij de 
burgemeester indienen. 

Politieke Markt Apeldoorn (PMA) en Raadsvergadering 
donderdag 15 oktober 2015 

 Het Rode Hert 

19.00 – 19.45 uur Wonen en zorg in de wijk (extramuralisering) 

19.45 – 20.00 uur Pauze 

 Raadzaal 

20.00 uur 1 Vaststelling agenda 

2 Vragenuurtje 

3 Actualiteitsvragen 

4 Vaststelling bestemmingsplan Boomrecreatiewoning 
 Miggelenbergweg 65 Hoenderloo 

5 Vaststelling bestemmingsplan Noord Riezenweg 39 Uddel 

6 Verordening electronische kennisgeving 

7 Eén vastrecht in de afvalstoffenheffing 

8 Sluiting met drankje in de Burgerzaal 
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Adressen sociaal maatschappelijk werk en 
bijeenkomsten voor senioren 

Sociaal maatschappelijk werker 
Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van Stimenz is (met uitzondering van 
donderdag 15 oktober 2015) iedere donderdagmiddag van 12.30 tot 14.30 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 activitei-
ten 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. 
 

Infopunt Woon Service Groep (WSG) 
Iedere donderdagmiddag(met uitzondering van donderdag 15 oktober 2015) kunt u van 
14.00 tot 16.00 uur in Dorpshuis De Hoge Weye (Dorpstraat 34) terecht bij het infopunt WSG 
met al uw vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn.  
De infopuntmedewerkers zijn: Rita Stok en Ann Korthuis. 
 

Seniorenbijeenkomsten 
Dorpshuis De Hoge Weye (Dorpstraat 34) 

- dinsdagochtend, 10.00 tot 12.00 uur, biljarten 
- donderdagmiddag, 14.00 tot 16.00 uur, stamtafel (inloopmiddag, de vrijwilligers 

ontvangen u graag en de koffie staat altijd klaar en u kunt deelnemen aan spellen) 
- voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton en Dinie Tijhof, mailadres 

a.tijhof9@upcmail.nl 
De Vier Dorpen (Loenenseweg 39) 

- maandagmiddag, 14.00 tot 16.00 uur, stamtafel 
- maandagmiddag, 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 

Het Hoogepad (Papenberg 5) 
- dinsdagmiddag, 14.00 tot 16.00 uur ’t Proathuus, inloopmiddag en u kunt meedoen aan 

spellen. Slecht ter been en toch graag naar de  bijeenkomsten van ’t Proathuus, neem 
contact op met de vrijwilligers (055-5062608) en er wordt geprobeerd vervoer te 
regelen 

 
Er is niets op tegen wanneer u als senior deelneemt aan meerdere bijeenkomsten. 
 
Koersbalvereniging Beekbergen wil graag nieuwe leden. Er wordt om de week (oneven 
weken) op de woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur koersbal gespeeld in het Zonnehuis in 
Beekbergen. Koersbal is een leuke sport voor zowel mannen als vrouwen. Voor de kosten 
hoeft u het niet te laten, 10 euro per kwartaal en dat is inclusief de koffie en thee. 
De eerstkomende middag is woensdag 21 oktober 2015 en u bent van harte uitgenodigd om 
eens te komen kijken of om mee te doen. 
 
Spreekuur dorpsagent (de heer Simmelink) 
Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de politiepost Van Schaffelaarweg  
(naast de brandweerkazerne). 
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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 
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