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Nieuwsbrief 7 maart 2016 

Van de bestuurstafel 

Algemene Ledenvergadering 

Op woensdag 13 april 2016 wordt, in de Hoge Weye, de Statutair 
voorgeschreven Algemene Ledenvergadering van de Vereniging 

Dorpsraad Beekbergen-Lieren gehouden. De aanvang is 20.00 uur. 
Voor de pauze zullen de jaarverslagen van de portefeuillehouders worden 
besproken en zullen de overige in de Statuten beschreven agendapunten 

worden behandeld. 
Na de pauze zullen mevrouw drs. Masja Parlevliet (senior archeoloog 

gemeente Apeldoorn) en de heer Sander Diependaal 
(bureau EcoConsultancy) vertellen over het archeologisch 

grondonderzoek dat op de locatie van de Ruiterij (hoek Ruitersmolenweg 
en Stichtingsweg) werd uitgevoerd en de resultaten van dat 

grondonderzoek. 
Noteert u de datum alvast in uw agenda. Het bestuur van de dorpsraad 

rekent op uw aanwezigheid. 
Wij zorgen voor een hapje en een drankje. 

 

Extra verlichting Wolterbeeklaan - Koningspage 

Tijdens een van de bijeenkomsten met de gemeente Apeldoorn heeft het bestuur van de dorps-
raad de verlichting Freule Hartsenplantsoen (Wolterbeeklaan – Koningspage) aan de orde 
gesteld. Recent heeft een dorpsbewoner bij de gemeente ook nadrukkelijk aandacht gevraagd 
voor het aanbrengen van extra verlichting. De gemeente heeft de onderstaande motivering 
gegeven voor het aanbrengen van een tweetal lantaarnpalen. 

- In het beleid dat is geschreven voor het buitengebied, wordt terughoudend omgegaan 
met het verlichten van wegen om het landelijk karakter te behouden 

- In natuurgebieden en/of parken wordt openbare verlichting beperkt tot het strikt nood-
zakelijke 

- Om toch zoveel mogelijk tegemoet te komen aan het verzoek worden, zoals op tekening 
is aangegeven, twee extra lichtmasten geplaatst 

- Wij (de gemeente) gaan er van uit dat er voldoende draagvlak is voor deze aanpassing 
(uitbreiding) 

De dorpsraad heeft de gemeente laten weten akkoord te gaan met het voorstel. 
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  Bestaande verlichting 
 
  Nieuw te plaatsen verlichting (4m mast met kegelarmatuur) 

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 

Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij informatie met betrekking tot bovengenoemde 
onderwerpen. Het door de gemeente opgestelde concept voor de “Transformatieagenda 
huiselijk geweld en kindermishandeling” is ingebracht in het Zorgteam Beekbergen-Lieren en 
Oosterhuizen. In het Zorgteam zijn vertegenwoordigd huisartsenpraktijken, de thuiszorg- en 
buurtzorg organisaties, praktijk voor fysiotherapie, de diaconie als vertegenwoordiger van de 
kerken, de gemeente Apeldoorn en de dorpsraad Beekbergen-Lieren en dorpsraad 
Oosterhuizen. In het concept staan twee doelen centraal: 

- Iedereen is zich bewust van de schadelijke gevolgen van huiselijk geweld en kinder-
mishandeling en voelt zich medeverantwoordelijk, waardoor tijdig wordt gesignaleerd en 
actie wordt ondernomen 

- Huiselijk geweld en kindermishandeling wordt zo snel mogelijk gestopt en er wordt 
efficiënt en effectief ((doelgericht, doelmatig en doeltreffend) samengewerkt met 
betrokkenen aan een duurzame veilige thuissituatie. 

 
De gemeente vindt het belangrijk dat u uw mening kunt geven over de concept-tekst. Daarom 
wordt u uitgenodigd om te reageren. Uw reacties worden, na bestudering, mogelijk mee-
genomen in de definitieve tekst aan het college van B&W en de gemeenteraad. De transforma-
tieagenda ligt tot 24 maart 2016 ter inzage in het stadhuis. U kunt uw schriftelijke reactie zenden 
aan het College van B&W Gemeente Apeldoorn, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, of per mail 
(mevr. Gerritsen) m.j.gerritsen@apeldoorn.nl.  
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Scootmobiel nodig? 
U kunt er ook één lenen bij Scootmobielpool  

Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij een brochure met bovengenoemde titel. 
Wie zelf geen scootmobiel heeft, maar er wel af en toe eentje wil gebruiken, kan zich telefonisch 
aanmelden bij de scootmobielpool. Na een instructieles en een goed afgeronde rijvaardigheids-
training kunt u kosteloos een scootmobiel voor een dag of voor een weekend lenen. 
De voordelen op een rij: 

- handig voor als u af en toe een scootmobiel nodig heeft 
- geen omkijken naar onderhoud of stalling 
- gratis rijvaardigheidstraining 
- goed onderhouden materiaal 
- WA-verzekering inbegrepen 
- geen eigen bijdrage 

 
Contactgegevens: 
Scootmobielpool Apeldoorn (locatie ’t Wad) 
Ketelboetershoek 56 
7328 JE Apeldoorn 
Telefoon 088 9332900 
Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 17.00 uur 
N.B.  Reserveren kan tot uiterlijk 15.00 uur de dag voor gebruik. 
 
De rijvaardigheidstraining wordt gehouden op de locatie Ketelboetershoek 56 in Apeldoorn. 
 
Dit project is een samenwerking van de Gemeente Apeldoorn, Philadelphia Zorg, GGNet, 
project Talent, Welzorg Apeldoorn en DriveCare. 

In en om de dorpen 

Beekbergen Klassiek 

Stichting Beekbergen Klassiek heeft het Kurios Klarinetkwartet, een van de bekendste 
klarinetkwartetten in Nederland, weten te contracteren voor een concert op zaterdag 12 maart 
2016 in de Oude Kerk van Beekbergen. Aanvang 15.30 uur. Uitgevoerd wordt: Die letzte Worte 
unseres Erlösers am Kreuze”van Joseph Haydn. Een prachtig muziekstuk passend binnen de 
voorbereiding op Pasen. Het Kurios Klarinetkwartet bestaat uit: Peter Koetsveld (2e klarinet), 
Mark Snitselaar (basklarinet), Corien Hoepman (3e klarinet) en Boukje Musch (1e klarinet en es 
klarinet). 
Kaarten (volwassenen 20 euro per persoon; jongeren tot 19 jaar 10 euro per persoon) zijn 
verkrijgbaar bij Primera De Damper, bij boekwinkel Mooiboek en (indien nog voorradig) vanaf 
15.00 uur in de kerk. 

Huurwoningen De Ruiterij 

Sprengenland Wonen biedt maandag 7 maart 2016 de 4 huurwoningen binnen het plan De 
Ruiterij (hoek Ruitersmolenweg / Stichtingsweg) online te huur aan. Woningzoekenden kunnen 
via www.woonkeus-stedendriehoek.nl reageren tot donderdag 31 maart 2016. Start van de 
bouw is gepland in april 2016 en de oplevering van de eerste woningen eind 2016. 

Gemeentenieuws 

Welke trends bepalen de toekomst van Apeldoorn? 

Op donderdag 10 maart 2016 gaat de gemeenteraad Apeldoorn in gesprek over de toekomst 
van Apeldoorn. De gemeente nodigt u van harte uit om deze discussie bij te wonen. Apeldoorn 
verandert op allerlei vlakken. Dat wordt duidelijk in de Trendbrief Apeldoorn 2016. Tijdens de 
Politieke Markt van 10 maart 2016 gaat de gemeenteraad in debat over de trendbrief aan de 
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hand van prikkelende vragen onder leiding van een gespreksleider. De gemeenteraad kan 
tijdens het debat aangeven welke onderwerpen zij belangrijk vindt en in de voorjaarsnota thuis 
horen. U bent op donderdag 10 maart 2016 om 19.00 uur van harte welkom in het stadhuis. 

Omgevingsvergunningen 

Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot 
omgevingsvergunningen 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 

Engelanderweg 36 Kappen van 2 berken (25 februari) 2 

Ruitersmolenweg 168 Plaatsen van een berging (25 februari) 2 

Willem Kolffweg 10 en 12 Oprichten van 2 woningen (19 februari) 2 

Stichtingsweg 3A, 3B, 6, 8 Oprichten van 4 woningen (19 februari) 2 

Ruitersmolenweg 148, 150 Oprichten van 2 woningen (19 februari 2016) 2 

Kanaal-Zuid 188 Oprichten van een woning 1 

Arnhemseweg 520 Kappen van een kastanjeboom 1 

 

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 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). 
 
Openingstijden stadhuis 

 Met afspraak 

Maandag 08.30 – 16.00 uur 

Dinsdag 08.30 – 16.00 uur 

17.30 – 19.30 uur 

Woensdag 08.30 – 16.00 uur 

Donderdag 08.30 – 16.00 uur 

17.30 – 19.30 uur 

Vrijdag 08.30 – 12.30 uur 
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Mededeling van Provincie Gelderland 

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij besloten hebben een vergunning 
ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 te verlenen voor de uitbreiding van Bospark, Hoge 
Bergweg 16 te Beekbergen in het kader van Groei en Krimp. 
Tegen het voornemen is 1 zienswijze ingebracht. Het besluit is ten opzichte van het ontwerp-
besluit niet gewijzigd.  
Mogelijkheid van inzien. Het besluit ligt gedurende zes weken na de verzending (3 maart 2016) 
ter inzage bij de receptiebalie in gebouw Marktstate, Eusebiusplein 1a te Arnhem tijdens de 
gebruikelijke openingsuren of kan worden ingezien via www.gelderland.nl/bekendmakingen. 
Kopieën van ter inzage gelegde stukken worden op verzoek toegestuurd. U kunt hiervoor 
contact opnemen met het provincieloket, telefoonnummer 026 3599999. 
Belanghebbenden kunnen tijdens de inzage termijn beroep instellen tegen het besluit, onder 
vermelding van zaaknummer 2015-004366. 

Agenda Politieke Markt Apeldoorn 10 maart 2016 

 Raadzaal 

19.00 – 21.00 uur Trendbrief 50 tinten trends 

21.00 – 21.15 uur Pauze 

21.15 – 22.15 uur Huisvestingsmogelijkheden van statushouders in Wenum-Wiesel  

 Het Rode Hert 

19.00 – 20.30 uur Sociale infrastructuur, ontwikkeling SWT’s en CMO’s 

20.30 – 21.00 uur Kosteloze herinnering gemeentelijke belastingen 

21.00 – 21.15 uur Pauze 

21.15 – 22.15 uur Fusie Gigant – Markant 

 De Rode Leeuw 

20.00 – 21.00 uur Voorstellen (voorgenomen) kaderwijziging gemeente grondbedrijf 

21.00 – 21.15 uur Pauze 

21.15 – 22.15 uur Fietsroute Apeldoorn - Deventer 

SWT - sociale wijkteams 
CMO - Centrum voor maatschappelijke ontwikkeling 

 
 

Adressen sociaal maatschappelijk werk en 
bijeenkomsten voor senioren 

Sociaal maatschappelijk werker 
Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van Stimenz is 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 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. 
 

Infopunt Woon Service Groep (WSG) 
Iedere donderdagmiddag 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. 
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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 
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 

Ontmoetingsplek De Vier Dorpen (Loenenseweg 39) 

Maandag 7 maart 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 11.30 uur Hobby-ochtend 
10.00 tot 10.30 uur Bewegen 
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
14.00 tot 16.00 uur Stamtafel 
14.00 tot 17.00 uur Handvaardigheid 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 
15.45 tot 16.45 uur Zingen 
17.00 tot 18.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
17.00 tot 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel  
18.30 tot 20.00 uur Koffie inloop 
 
Dinsdag 8 maart 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 10.30 uur Bewegen 
10.00 tot 12.00 uur Groenactiviteit buiten  
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
14.30 tot 16.00 uur Meer bewegen voor ouderen 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 
17.00 tot 18.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
18.30 tot 20.00 uur Koffie inloop 
 
Woensdag 9 maart 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 11.30 uur Hobbyochtend 
10.00 tot 10.30 uur Bewegen 
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
13.30 tot 16.00 uur Ontmoeting en ondersteuning 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 
17.00 tot 18.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
17.00 tot 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel 
18.30 tot 20.00 uur Koffie inloop 
 

Donderdag 10 maart 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 10.30 uur Bewegen 
10.00 tot 11.30 uur Creatief 
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
14.30 tot 16.00 uur Soos (met optreden van THA Ugchelen) 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 
17.00 tot 18.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
18.30 tot 20.00 uur Koffie inloop 
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Vrijdag 11 maart 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 10.30 uur Bewegen 
10.00 tot 11.30 uur Mannenochtend 
10.00 tot 11.30 uur Hobbyochtend 
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
13.00 tot 16.30 uur Bakken 
14.30 tot 16.00 uur Jeu de Boules 
14.00 tot 16.30 uur Ontmoeting en ondersteuning 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 
17.00 tot 18.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
18.30 tot 20.00 uur Koffie inloop 
 
 
Zaterdag 12 maart 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 10.30 uur Bewegen 
10.00 tot 11.30 uur Gezellige koffieochtend 
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
15.00 tot 17.00 uur Met de mantel aan de wandel 
17.00 tot 18.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
18.30 tot 20.00 uur Koffie inloop 
 
Zondag 13 maart 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
14.30 tot 16.30 uur Weet je nog van toen 
14.30 tot 17.00 uur Gezellig samenzijn 
15.00 tot 16.00 uur Luisteren vanuit je luie stoel 
17.00 tot 18.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
18.30 tot 20.00 uur Koffie inloop 
 
Info: www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/ontmoetingsplekken/de-vier-dorpen/ 
 
 
Er is niets op tegen wanneer u als senior deelneemt aan meerdere bijeenkomsten. 
 
Spreekuur dorpsagent (de heer Simmelink) 
Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de politiepost Van Schaffelaarweg  
(naast de brandweerkazerne). 
 
 
 
 
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 
 
 


