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Nieuwsbrief 3 mei 2016 

Van de bestuurstafel 

Vergadering Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

Wij werden als dorpsraad te laat (eigenlijk helemaal niet) geïnformeerd over de openbare 
vergadering van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van 21 april 2016 over de planologische 
mogelijkheden voor de bouw van maximaal 35 woningen rondom het Coöperatiegebouw in 
Lieren Wij konden dus niet aanwezig zijn bij de vergadering en hebben daarom het verslag van 
de vergadering opgevraagd en ontvangen. In het verslag van de commissievergadering is 
vermeld dat voorlopig gekeken wordt naar een project van maximaal 15 woningen. 
(9 rijwoningen en 6 woningen van het type twee-onder-een-kap). De commissie heeft op een 
aantal punten bedenkingen of aanmerkingen. Zowel op het gebied van het vervreemden van 
het dorpse karakter en het niet aansluiten op bestaande omliggende bebouwing. De commissie 
heeft als conclusie geformuleerd “om op deze plek veel sterker te streven naar een meer klein-
schalige, meer ontspannen en informelere planopzet”. Het bestuur van de dorpsraad zal de 
ontwikkelingen nauwlettend volgen en zal zodra daar aanleiding toe is in de Nieuwsbrief verslag 
doen. 

Overlast in het dorp 

In de afgelopen week heeft de dorpsraad, naar aanleiding van hinderlijke bedelarij, contact 
opgenomen met de dorpsagent (Theo Simmelink) De politie heeft actie ondernomen, heeft een 
beeld wie het zijn en zal handhavend optreden. Ondervindt u hinder van deze twee personen 
(man en vrouw) neem dan contact op met de politie, telefoon 0900-8844. 
In de openbare ruimte is het verboden om te bedelen en in een dorp dat het voor een belangrijk 
deel van het toerisme moet hebben is het slecht voor het imago. 

Caravan is verwijderd 

De illegaal geplaatste caravan (in zeer slechte staat) op het parkeerterrein bij de sportvelden is 
op last van de politie verwijderd. 

 

Hekwerk bij parkeerterrein achter de school 

De gemeente heeft, na overleg met de dorpsraad en bewoners van de dominee Van Krevelen-
weg, op de keerwand bij het parkeerterrein achter de school een hekwerk aangebracht dat er 
voor moet zorgen dat overlast door hangjongeren wordt voorkomen. 
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4 en 5 mei 

De dorpsraad zal op 4 mei a.s. bij de herdenking worden vertegenwoordigd door Johan 
Boerema en Jamone Wagner. Zij zullen aanwezig zijn bij de herdenkingsdienst in de kerk 
(aanvang 18.30 uur), meelopen in de stille tocht en bloemen leggen bij het monument. 
Op 5 mei a.s. zal Pieter de Mos namens de dorpsraad aanwezig zijn bij de bijeenkomst in het 
Teixeira de Mattospark (aanvang 12.00 uur Aankomst estafetteploeg omstreeks 11.30 uur bij de 
Smittenberg). 

In en om de dorpen 

De Ruiterij 

De contouren van de woningen wordt al een beetje zichtbaar. 

   

Bloesems op Het Hoogeland 
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Gemeentenieuws 

Engelanderweg en Engelanderholt 

Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij onderstaand bericht. 
“Naar aanleiding van de bewonersavond op 19 april j.l. over de Engelanderweg / 
Engelanderholt zijn er vanuit de bewoners veel op- en aanmerkingen gekomen waarom de 
gemeente Apeldoorn de street-print er niet helemaal uithaalde maar alleen een klein gedeelte 
tot aan het kombord. Het was niet alleen de street-print, maar ook voor fietsers is de 
Engelanderweg niet veilig (veel gaten). 
De gemeente heeft tijdens de bewonersavond toegezegd de door de bewoners gemaakte 
opmerkingen te onderzoeken op haalbaarheid. Na veel overleg is het gelukt om toch de street-
print  van de gehele Engelanderholt te verwijderen en een nieuwe deklaag (inclusief de 
fietspaden; rood) aan te brengen. De werkzaamheden starten in augustus – september 2016.” 

   

Politieke Markt Apeldoorn 

Op donderdag 5 mei 2016 is er in verband met Hemelvaartsdag geen Politieke Markt. 

Omgevingsvergunningen en evenementenvergunningen 

Aanvraag omgevingsvergunning Tullekensmolenweg 26, bij kruising met Ruitersmolenweg. 
Omschrijving: het oprichten van 2 woningen met bergingen 
Datum indiening: 21 april 2016 
Het betreft een kennisgeving van een ingediende aanvraag. De aanvraag ligt niet ter inzage. 
Er kunnen geen reacties (zienswijze of bezwaar) worden ingediend. 
 
Aangevraagde evenementenvergunningen: 
Gepubliceerd : 28 april 2016 
Omschrijving : Jeugdrun Beekbergen 
Locatie : Hulleweg, Kerkeveld, Achterste Kerkweg, Ruggeweg 
Datum : 10 mei en 14 juni 2016 
 
Omschrijving : Zo smaakt Beekbergen en Korenfestival 
Gepubliceerd : 28 april 2016 
Locatie : centrum Beekbergen 
Datum : 16 juli 2016 
 
Bezwaar:  
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van publicatie op grond van artikel 
7.1 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift bij de burgemeester indienen. 
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Adressen sociaal maatschappelijk werk en 
bijeenkomsten voor senioren 

Sociaal maatschappelijk werker 
Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van Stimenz is iedere donderdagmiddag (niet op 
5 mei 2016) 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 info punt 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 
 
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 2 mei 
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 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel 
 
Dinsdag 3 mei 
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 
 
Woensdag 4 mei 
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 
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13.30 tot 16.00 uur Ontmoeting en ondersteuning 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 
17.00 tot 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel 
 
Donderdag 5 mei 
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 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 
 
Vrijdag 6 mei 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 10.30 uur Bewegen 
10.00 tot 11.30 uur Mannen-ochtend 
10.00 tot 11.30 uur Hobby-ochtend 
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 
 
Zaterdag 7 mei 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 10.30 uur Bewegen 
10.00 tot 11.30 uur Gezellige koffie-ochtend 
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel 
15.00 tot 17.00 uur Met de mantel aan de wandel 
18.30 tot 20.00 uur Koffie-inloop 
 

Zondag 8 mei 
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 
 
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 
 
 


