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Nieuwsbrief 9 mei 2016 

Van de bestuurstafel 

Op maandag 16 mei 2016 (2e Pinksterdag) verschijnt er geen Nieuwsbrief 

Dorpenplatform 

Op dinsdag 10 mei a.s. zullen Joop van der Meer en Pieter de Mos deelnemen aan het overleg 
in het stadhuis van het dorpenplatform. Op de agenda staat onder andere een toelichting door 
de heer Van Haarlem (teamchef politie Oost-Nederland) over toekomstvisie politie en 
prioriteiten. De dorpsagenten zullen hierbij aanwezig zijn. Door de heer Van Ganzewinkel 
(beleidsmedewerker wonen) zal de stand van zaken strategische woningbouwprogrammering. 
Ook zal ingegaan worden op het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. In het 
wetsvoorstel is onder andere de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders 
opgenomen. Dan is er voldoende gelegenheid voor de dorpsraden om de actualiteit in hun dorp 
weer te geven en van elkaars ervaringen te leren. In dit verband zal de website 
www.loenenopdeveluwe.nl worden gepresenteerd. 
In een volgende Nieuwsbrief zal gerapporteerd worden over deze vergadering. 

Bijeenkomst onderzoek maatschappelijke prestaties Sprengenland Wonen 

Op maandag9 mei 2016 zal Joop van der Meer deelnemen aan het gesprek dat wordt 
georganiseerd door Procorp Visitatie woningcorporaties. Daarbij gaat het om de vragenlijst die 
deze organisatie heeft opgesteld en gelegd zal worden naast de ervaren prestaties van 
Sprengenland Wonen. De vragenlijst gaat over: 

- de tevredenheid over de maatschappelijke prestaties van Sprengenland Wonen 
- de tevredenheid over de relatie en de wijze van communiceren 
- de tevredenheid over de mate van invloed op het beleid 

De dorpsraad heeft -na het bestuderen van de vragenlijst- aan Sprengenland Wonen laten 
weten dat wij niet beschikken over de gevraagde informatie. Als dorpsraad hebben wij geen 
gegevens bijvoorbeeld over de mate van tevredenheid van huurders, Toch zal Joop van der 
Meer aan het overleg deelnemen. 

Verkeersveiligheid rond scholen 

Op 12 april 2016 ontvingen wij een uitnodiging van de gemeente Apeldoorn voor een inloop-
bijeenkomst waar de verkeersveiligheid rond scholen en op de route die leerlingen afleggen om 
de school te bereiken. Namens de dorpsraad zal Pieter de Mos op dinsdag 10 mei a.s. van 
deze gelegenheid gebruik maken Alle dorps- en wijkraden en de scholen zijn uitgenodigd. 
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In en om de dorpen 

Herdenken en vieren 

De start was op woensdagavond 4 mei met een herdenkingsdienst in de NH kerk aan de 
Dorpstraat. Centraal in deze bijeenkomst stond de tekst van psalm 93, waar door de psalmist 
nadrukkelijk wordt verteld dat hoe hoog de nood ook is, hoe onstuimig de storm de golven van 
de zee ook opjaagt, men zich geborgen mag weten bij Hem die onwankelbaar is en een 
toevlucht biedt voor hen die zijn in nood. Ds. Theunissen gaf in de door hem uitgesproken 
meditatie inhoud aan deze psalmwoorden. Ontroerend was, voor degene die weet dat mede 
gevangenen dit psalmvers soms zongen wanneer een medegevangene in de gevangenis van 
Scheveningen uit de cel werd gehaald om gebracht te worden naar de fusilladeplaats, het 
zingen van vers 4 van psalm 43 “Dan ga ik op tot Gods altaren”. 
Aan het begin van de bijeenkomst was er een woord van welkom door de heer H. Bos 
(voorzitter van de Stichting 4 en 5 mei Beekbergen). De heer M. Sandmann (loco-
burgemeester), sprak namens de gemeente Apeldoorn. Hij gaf aan dat vrede en veiligheid geen 
vanzelfsprekendheid is, dat steeds weer en steeds meer aandacht vraagt. Dat we niet moeten 
berusten in het gegeven dat elders in de wereld geen vrijheid wordt gekend en oorlog het 
dagelijks leven ontwricht. Door twee leerlingen van OBS Beekbergen werd een gedicht voor-
gedragen. Het orgel werd bespeeld door de heer Van Gils. 
Aansluitend aan de bijeenkomst in de kerk was er de stille tocht naar het monument in het 
Teixeira de Mattos park. Daar werd om 20.00 uur, na het taptoe signaal (gespeeld door de heer 
Hartgers) twee minuten stilte in achtgenomen. De zorg voor het monument werd overgedragen 
van groep 8 aan groep 7 van OBS Beekbergen. Veel leerlingen droegen een gedeelte van een 
tekst voor waarin de koppeling gelegd werd tussen onvrijheid in de jaren 40-45, de beleving van 
vrijheid direct na het einde van de oorlog en ons vrijheidsgevoel in de wereld van nu waar in 
veel delen van de wereld de vrijheid ver te zoeken is. In de tekst kwamen de vier universele 
vrijheden zoals die door de voormalige president van Amerika (Roosevelt) waren opgesteld aan 
de orde. Aansluitend werden onder andere namens de gemeente Apeldoorn, Stichting 4 en 5 
mei Beekbergen, de gezamenlijke kerken, de Stichting Bevrijdingscomité 2000 Beekbergen, 
Lieren en Oosterhuizen, de Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren (Johan Boerema en 
Jamone Wagner), en nabestaanden waarvan de namen op het monument staan. De bijeen-
komst werd afgesloten met het zingen van het 1e en 6e couplet van het Wilhelmus. Harmonie-
orkest Prinses Juliana Beekbergen verzorgde de muzikale begeleiding. 
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In de nacht van 4 op 5 mei had de estafetteploeg voor de 43e keer (geen gemeente in 
Nederland die dit evenaart) het vrijheidsvuur opgehaald in Wageningen. Omstreeks 11.30 uur 
kwamen zij aan bij hotel De Smittenberg waar zij werden opgewacht door onder andere de  
The City of Apeldoorn Pipes and Drums die hen, met een (groot) aantal oude legervoertuigen 
begeleiden naar het Teixeira de Mattos park. Daar was reeds een grote groep belangstellenden 
aanwezig en was ook the 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums opgesteld en zorgde 
voor muzikale ondersteuning. Het vrijheidsvuur werd ontstoken door loco-burgemeester 
Cziesso en de voorzitter van de Highlanders, die beiden ook een toespraak hielden. De heer 
Cziesso benadrukte het belang om het begrip vrijheid door te geven aan de jeugd. Hij vond het 
verheugend dat veel jongeren bij deze plechtigheid aanwezig waren. Een leerling van OBS 
Beekbergen droeg een gedicht voor en ook deze bijeenkomst werd afgesloten met het zingen 
van het Wilhelmus. Pieter de Mos vertegenwoordigde het bestuur van de dorpsraad 
Beekbergen-Lieren bij deze bijeenkomst. 
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Ton Roozen, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 

Op 1 mei 2016, de dag waarop hij met pensioen ging, kreeg Ton Roozen (wonende 
Engelanderholt) door de Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland (de heer 
Cornielje), de versierselen opgespeld die behoren bij Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.  
De heer Roozen was jaren werkzaam bij Stichting Het Geldersch Landschap en Kasteelen. 
De heer Cornielje gaf als verklaring voor de toekenning van de onderscheiding “Voor al dat 
fantastische werk dat u verrichtte, zowel binnen als buiten uw betrekking, zowel hier in 
Gelderland als elders in Europa en zowel op bestuurlijk als op maatschappelijk vlak”. De heer 
Roozen kreeg uit handen van de voorzitter van de Raad van Toezicht van Het Geldersch 
Landschap en Kasteelen (de heer Bruins Slot) tevens de zilveren erepenning. 
Langs deze weg willen wij onze dorpsgenoot van harte feliciteren met de aan hem uitgereikte 
onderscheidingen. 

Sprengenland Wonen nodigt 75+ uit 

Sprengenland Wonen organiseert samen met Zorgsaam, Stimenz en gemeente Apeldoorn een 
koffiemorgen voor 75-plussers uit Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen. We zullen dan met 
elkaar praten over alle mogelijkheden rondom wonen. U kunt vragen stellen en uw wensen 
aangeven. Wij zien u graag op vrijdag 20 mei 2016 om 09.30 uur in Het Hoogepad, Papenberg 
5 in Beekbergen. De bijeenkomst is rond 11.30 afgelopen. 
Aanmelden kan tot 16 mei 2016 via telefoonnummer 0313-659023. 

Expositie “Life in Balance 

 
Op zaterdag 14 en zondag 15 mei 2016 is het atelier en de tuin van  
Martha Waijop van 12.00 – 17.00 uur geopend en kunt u de door haar 
gemaakte sculpturen bekijken. 
 
Het adres is Spelderholt 3 in Beekbergen. 
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Varia 

Roze fietsenplan 

Jaren geleden was er in Amsterdam een groep milieubewuste actievoerders die het witte 
fietsenplan introduceerden. Het is, tot verdriet van de initiatiefnemers, niets geworden. Op de 
Hoge Veluwe is er met wisselend succes een witte fietsenplan operationeel. Apeldoorn heeft, in 
het kader van de Giro d‘ Italia het initiatief genomen het initiatief genomen om, in samenwerking 
met de Apeldoornse fietsenfabrikant, een roze fietsenplan te introduceren. De proef is onder-
deel van een pakket aan duurzame oplossingen om van Apeldoorn nog meer een fietsstad te 
maken. Om in de gaten te houden waar de fietsen zich bevinden is er een track- en trace- 
systeem geïnstalleerd. 

Voortgang nieuwbouw “De Ruiterij” 

 

Merelnest gespot in Beekbergen 
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Gemeentenieuws 

Aangevraagde omgevingsvergunningen 

Locatie Omschrijving Datum 

Engeland 5 Plaatsen van een schuilstal 27-04-2016 

Schalterdalweg 8 Plaatsen van een bijgebouw 26-04-2016 

Solleweg 50 Uitbreiden van bestaand hekwerk 26-04-2016 

Solleweg 50  Aanleggen van een vijver 01-05-2016 

 
Het betreft kennisgevingen van ingediende aanvragen. 
De aanvragen liggen niet ter inzage. Er kunnen geen reacties (zienswijze of bezwaar) worden 
ingediend. 

Verleende omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Arnhemseweg 442 Kappen van een esdoorn 26-04-2016 

 
Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen tijdens de openingstijden ter inzage in het 
stadhuis. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit 
besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de in de matrix 
genoemde datum worden gezonden aan 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 ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl 
(digitaal loket). 

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer 

Burgemeester en Wethouders hebben op 7 april 2016 een melding op grond van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen van Huize Bloem voor het oprichten van een thee-
huis annex rustpunt aan Tullekensmolenweg 80 te Lieren. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met Omgevingsdienst Veluwe IJssel (055 5801705). 

Politieke Markt Apeldoorn donderdag 12 mei 2016 

Tijd Locatie 

 De Rode Leeuw 

19.00 – 19.45 uur Presentatie VVE Lindenhove 

 Raadzaal 

20.00 uur   1 Vaststelling raadsagenda 

  2 Installatie raadslid (wegens vertrek A. Tamsma) 

  3 Vragenuurtje 

  4 Actualiteitsvragen 

  5 Vaststellingstelling bestemmingsplan Handelstraat 2 (westpoint) 

  6a Vaststelling bestemmingsplan Van Golsteinlaan 26 en 30 

  6b Vaststelling bestemmingsplan Deventerstraat 512 en 524 

  7 Evaluatie gebiedsoverstijgende kosten 

  8 Gemeentelijk rioleringsplan 

  9 Vaststelling bestemmingsplan Vlijtsepark – Zwitsallocatie 

10 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 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. 
 

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 9 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 
17.00 tot 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel  
 
Dinsdag 10 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 11 mei 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
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 
14.30 tot 16.00 uur Themamiddag 
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16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 
17.00 tot 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel 
 
Donderdag 12 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 
14.30 tot 16.00 uur Soos 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 
 
Vrijdag 13 mei 
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom 
10.00 tot 10.30 uur Bewegen 
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 Filmmiddag  
14.00 tot 16.30 uur Ontmoeting en ondersteuning 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 
 
Zaterdag 14 mei 
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 16.30 uur Muziekactiviteit 
 
Zondag 15 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 
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 
 


