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Nieuwsbrief 27 juni 2016 

Van de bestuurstafel 

Integraal Veiligheidsplan Apeldoorn (IVA) 2015 - 2018 

Medio 2015 verscheen het door de gemeente Apeldoorn opgestelde Integrale Veiligheidsplan 
2015 – 2018. 
Daaraan voorafgaand was het concept voor reactie gezonden aan de dorps- en wijkraden.  
De dorpsraad Beekbergen-Lieren heeft, als een van de weinige dorps- en wijkraden, gebruik 
gemaakt van die mogelijkheid. De nota is opgebouwd rond een vijftal veiligheidsthema’s. 
Dat zijn: 

- sociale kwaliteit: overlast in de woonomgeving 
- objectieve veiligheid, met name huiselijk geweld woninginbraken, (woning)overvallen en 

straatroof 
- jeugdcriminaliteit, jeugdprostitutie en loverboys 

a. preventieve aanpak (aandacht voor sociale media/cyberpesten/groepsdruk weer-
baarheid van jongeren 

b. repressieve aanpak 
- georganiseerde criminaliteit, met name hennepteelt, mensenhandel en OMG (outlaw 

motorcycle gangs) 
- veilig toerisme 

 
Vergelijkingen worden in het rapport gemaakt over de waarnemingen in de jaren 2011, 2012 en 
2013. De waarnemingen worden weergegeven in histogrammen en dan is duidelijk of de aan-
pak het gewenste resultaat heeft gehad. Ook wordt de vergelijking met de steden Nijmegen, 
Arnhem, Zwolle en Enschede op die manier duidelijk. Waarom neemt bij de ene gemeente de 
overlast bijvoorbeeld aanzienlijk meer af dan in een andere gemeente. Welke aanpak heeft men 
gevolgd en wat zou er aan de aanpak kunnen/moeten veranderen om ook een grotere daling 
van de overlast te bewerkstelligen. Welke vergelijkingen werden voor de genoemde vijf 
gemeenten gemaakt: 

- aantal misdrijven per 100.000 inwoners 
- aantal incidenten sociale kwaliteit per 100.000 inwoners 
- aantal woninginbraken per 100.000 inwoners 
- aantal woningovervallen per 100.000 inwoners 
- aantal straatroven per 100.000 inwoners 
- overlast gevende jongerengroepen  

In het IVA-rapport wordt een analyse van de waargenomen gegevens gegeven en beschreven 
wat er (waarschijnlijk) gebeurt wanneer niet wordt ingegrepen. Een voorbeeld uit het rapport 
over het onderwerp Jeugdcriminaliteit, loverboys en jeugdprostitutie. 
 
Jeugdcriminaliteit 
Jeugdcriminaliteit is een verzamelnaam voor strafbaar gedrag van jeugdigen. Het gaat hier om 
de jeugd tot en met 23 jaar. Een belangrijk deel van de jeugdcriminaliteit bestaat uit grensover-
schrijdend gedrag dat samenhangt met het verkennen van grenzen en het nemen van risico ’s 
die passen bij de puberteit. Het kan echter ook bestaan uit zeer ernstige vormen van gewelds-
delicten, recidive en ontwikkelen van een criminele levensstijl. 
Dan volgt een nadere analyse van dit waargenomen gedrag en gedragsverandering. En dan 
volgt de cruciale vraag: wat gebeurt er wanneer we als overheid niet ingrijpen? 
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Een boefje wordt een crimineel en afwijkend gedrag wordt tot norm verheven. Kort gezegd het 
gaat van kwaad tot erger. 
De gemeente Apeldoorn heeft -zoals ook voor de andere veiligheidsthema ‘s voor dit onderdeel 
een doel gesteld. 
 

Een preventieve en repressieve inzet op de Apeldoornse jeugd in samenwerking met hun 
ouders of verzorgers, zodanig dat het strafbare gedrag van de jeugd vermindert en het aantal 
(criminele, overlast gevende en hinderlijke) jeugdgroepen kleiner is dan 7. 

 
Een concrete en meetbare doelstelling. 
 
Zo is in het IVA voor elk van de thema ‘s de situatie, wat als er niets wordt gedaan en het doel 
beschreven. 
Tijdens de bestuursvergadering van 28 juni 2016 zal nader overleg plaatsvinden. 

Gesprek met Zorgsaam 

Op woensdag 22 juni 2016 hebben Joop van der Meer en Pieter de Mos, op haar verzoek, een 
gesprek gehad met mevr. Huis in ’t Veld van Zorgsaam. Aanleiding voor het gesprek was het 
contact dat werd gelegd tijdens de door Sprengenland Wonen, Stimenz en Zorgsaam 
georganiseerde bijeenkomst voor 75+ huurders van Sprengenland Wonen. Daar werd 
informatie verstrekt over de mogelijkheden voor woningaanpassing, beschikbaarheid van hulp-
middelen en over veiligheid in en rond het huis. Ook sociale aspecten kwamen toen aan de 
orde. Het gesprek op 22 juni jl. concentreerde zich met name op de rol die een dorpsraad in het 
sociaal maatschappelijke vlak voor de bewoners van de dorpen kan en moet vervullen. 
Gesproken werd onder andere over de intermediairfunctie van de dorpsraad naar de gemeente 
en de Vier Dorpen. Ook het Zorgteam Beekbergen-Lieren-Oosterhuizen is ter sprake gekomen.  
Afgesproken is dat Zorgsaam, in overleg met Stimenz, zal nagaan of voorlichtingsbijeen-
komsten voor bezoekers van de Stamtafel en ’t Proathuus mogelijk zijn. 
Zorgsaam en dorpsraad zullen elkaar op de hoogte houden. 

Oude tijden gaan herleven op Het Loo 

De Stichting Koninklijk Apeldoorn (SKA) is bezig met het organiseren van een congres / 
symposium betreffende William en Mary, the Glorious Revolution. De organisatie vindt plaats in 
samenwerking met Paleis Het Loo en de Universiteit van Utrecht. Als datum hiervoor is vast-
gelegd 15 mei 2017. Uitgangspunt is te komen tot een William & Mary week, van zaterdag  
6 mei tot en met de dag van het symposium, 15 mei 2017. SKA wil, naast een selectieve groep 
(symposium bezoekers) een breed opgezet educatief programma bieden. Daarbij denkt SKA 
aan het inrichten van een dorpsplein Anno 1680 op het voorterrein van Paleis Het Loo. Omdat 
SKA nog, zoals ze dat in de uitnodiging heeft verwoord “met warme gevoelens terugdenkt aan 
de inzet en creativiteit van de dorpen bij 200 jaar Koninkrijk, zijn de dorpen ook nu uitgenodigd 
om mee te denken over de haalbaarheid van het voorstel van een dorpsplein Anno 1680. Er 
waren slechts vier dorpsraden vertegenwoordigd. Belangrijkste reden voor de geringe 
belangstelling was (waarschijnlijk) het feit dat er gelijktijdig nog enkele vergaderingen waren 
gepland (onder andere over de dorps- en wijkraden en een bijeenkomst over Beekbergse-
broek). Aanwezig waren vertegenwoordigingen uit Hoog Soeren, Wenum Wiesel, Klarenbeek 
en Beekbergen-Lieren (Pieter de Mos). 
Door SKA werd, om de belangrijkheid van William & Mary naar waarde te kunnen schatten, op 
22 juni een presentatie verzorgd. Wat toen door William en Mary in gang is gezet (relatie tussen 
vorst en parlement) is het fundament voor de huidige parlementaire democratie. Op korte 
termijn komt een samenvatting van de presentatie beschikbaar. Deze zal in de Nieuwsbrief 
worden opgenomen.  
Kort samengevat wat aan de orde kwam: 

- een educatief lespakket voor de basisschool 
- een middag voor ouderen op Het Loo 
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- een dorpsplein Anno 1680 met een decor van huisjes uit die periode, een nagebouwde 
herberg, hooimijten en levende have, een rondreizend muziekgezelschap, bakkerij, 
houthakkers e.d. Kortom een dorpsplein waar het gonst van de activiteiten 

- de aanwezigen van de bovengenoemde dorpen wijzen er op dat het moeilijk zal zijn om 
gedurende de genoemde periode van 10 dagen voldoende menskracht (vrijwilligers) 
beschikbaar te hebben 

- SKA gaat met de gemaakte opmerkingen aan de slag en benadert de dorpen die bij dit 
overleg niet waren vertegenwoordigd 

- Aandacht wordt gevraagd voor de weekenden die in de genoemde periode vallen en dat dit 
voor sommigen bezwaarlijk kan zijn 

- wil het kans van slagen hebben dan moeten meer dorpen meedoen. 

AED Lieren 

Dank voor uw reacties naar aanleiding van de oproep in de vorige Nieuwsbrief “wie is in Lieren 
AED-gecertificeerd en/of is bereid de aanschaf van een AED te sponsoren?” 
Uit de ontvangen reacties bleek dat de aanschaf van een AED “in Lieren leeft” en er zijn meer 
AED-gecertificeerde bewoners dan werd gedacht. 
Wij, dorpsraad Beekbergen-Lieren, hebben de heer Frank Vermeulen, gepensioneerd huisarts 
en wonend in Lieren, bereid gevonden de coördinatie op zich te nemen. 

Vergadering Commissie Ruimtelijke Kwaliteit  

Op donderdag 30 juni 2016 vergadert de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) onder andere 
over de aanvraag verzoek vooroverleg tot het oprichten van 15 woningen op c.q. Naast het 
terrein Coöperatie Lieren. 
De CRK bespreekt deze aanvraag op 30 juni 2016 van 11.00 – 11.30 uur in een van de 
vergaderzalen in het Stadhuis. 
De vergadering is openbaar. Inspreken is niet mogelijk. 

In en om de dorpen 

Trots zijn mag! 

Dat ligt niet zo in onze aard, maar soms kan het geen kwaad om als dorpen toch maar even wat 
“borstklopperij” te doen. 
In de afgelopen twee maanden hadden we in onze dorpen: 

- voor de 43ste keer op 4 mei het vrijheidsvuur ophalen in Wageningen en dat werd met 
een estafetteploeg naar Beekbergen gebracht. Er is geen gemeente in Nederland die zo 
vaak (en zo trouw) het vrijheidsvuur heeft opgehaald 

- voor de 69ste keer was er op 16 juni 2016 de Eredag. Voor de bewoners van 65 jaar en 
ouder uit Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen en de Hooilanden werd ook dit jaar weer 
een dagje uit mogelijk gemaakt. Er zullen geen of weinig gemeenten in Nederland zijn 
waar dit wordt gedaan 

- van 27 juni tot en met 2 juli 2016 wordt voor de 41ste keer het straatvolleybaltoernooi 
georganiseerd. Vele steden, wijken en dorpen zijn in de loop der jaren met dit soort 
toernooien gestart. Weinigen hebben het zo lang vol kunnen houden als straatvolleybal 
Beekbergen. 

Hulde aan al die vrijwilligers die dit steeds weer mogelijk maken en daar mogen ze best trots op 
zijn! 

Zomeravondzang 2016 

Deze zomer kunt u weer genieten van 6 avonden Zomeravondzang in de dorpskerk van 
Beekbergen. De zangavonden zijn op 13, 20 en 27 juli en op 3, 10 en 17 augustus 2016 
De samenzang wordt begeleid door orgelspel op het in 1779 door Johann Gustav Schilling 
gebouwde orgel. Het orgel heeft tot 1842 in de Oude Kerk van Apeldoorn dienst gedaan. Toen 
daar een nieuwe kerk werd gebouwd en daar een nieuw (groter) orgel werd geplaatst, werd het 
Schilling orgel door Koning Willem I aan Beekbergen geschonken. Het orgel draagt het wapen 
van Oranje-Nassau en van Pruisen. 
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De aanvang van de zangavonden is 19.30 uur (kerk open om 19.00 uur) 
U bent van harte uitgenodigd. 

Veluwse Avondmarkt 

Wij hopen u deze zomer graag weer te mogen 
begroeten op de Veluwse Avondmarkt rondom de 
Hervormde Kerk op de Kerk-allee, Papenberg en 
Dorpstraat in Beekbergen. 
 
De Veluwse Avondmarkt is een folkloristisch 
evenement dat grote bekendheid geniet in heel 
Nederland. 
Elke donderdagavond in juli en augustus van 18.00 tot 
21.15 uur worden diverse oude ambachten 
gedemonstreerd zoals wolspinnen, klompenmaken, 
stoelenmatten, bijenkorven vlechten, armelui’s kunst, 
'wasdag', zeisharen en touwslaan. Ook kunt u diverse 
streekgerechten proeven. Daarnaast kunt u op het 
podium optredens meemaken van diverse gezel-
schappen. 
 
 

45 jarig Jubileum Vlinderstraat 

 
Afgelopen zaterdag 25 juni was er weer de tradionele BBQ-feest van de Vlinderstraat die dit jaar jaar voor 
de 45

ste
 keer werd gehouden. 
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Voortgang nieuwbouw De Ruiterij 

   

 

Gemeentenieuws 

Aangevraagde omgevingsvergunningen 

Locatie Omschrijving Datum 

Stoppelbergweg 10 Kappen van 1 berk en 3 sparren 20160615 

Stoppelbergweg 10 Aanleg van multicourt (kunstgrasveld) 20160615 

Dorpstraat 40 Kappen van een boom 20160620 

Engeland 31 Kappen van een eik 20160620 

Koningsweg 5 Kappen Amerikaanse eik 20160620 

 
Het betreft de kennisgeving van een ingediende aanvraag. 
De aanvraag ligt niet ter inzage en er kunnen geen reacties (zienswijze of bezwaar) worden 
ingediend. 

Verleende evenementenvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Centrum Beekbergen Veluwse Avondmarkt (donderdag juli en augustus) 20160617 

Park Wolterbeeklaan Straatvolleybaltoernooi in week 26 20160617 

 
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit 
bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na de datum van verzending van dit 
besluit gestuurd te worden naar de burgemeester van Apeldoorn t.a.v. de eenheid Veiligheid en 
Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. 
Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via het formulier op de website van de 
gemeente Apeldoorn.  

Verleende omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Engelanderweg 23 Kappen van conifeer en hulst 20160617 
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Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het Stadhuis. Belanghebbenden 
kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken. Een 
bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de genoemde datum worden gezonden naar de 
burgemeester en wethouders van Apeldoorn, t.a.v. de afdeling Juridische Zaken en Veiligheid, 
Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. 

Mededeling vergunningsvrije activiteit 

Locatie Omschrijving Datum 

Hagenweg 13 Plaatsen van een garage 20160620 

 
De mededeling vergunningsvrije activiteit met bijbehorende tekeningen ligt ter inzage in het 
stadhuis. De openingstijden vindt u op de website van gemeente Apeldoorn. 
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit 
bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na de genoemde datum worden 
gezonden aan 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 de website van de 
gemeente Apeldoorn. 

Agenda Politieke Markt Apeldoorn 30 juni 2016 

Tijd Omschrijving 

 Raadzaal 

19.00 – 20.30 uur Stand van zaken AZC en noodopvang 

20.30 – 21.00 uur Coördinatiebesluit horeca Klarenbeekseweg 93-95 

21.00 – 21.15 uur Pauze 

21.15 – 22.15 uur Koersdocument “DOOR” naar werk 

 Het Rode Hert 

19.00 – 20.00 uur Woningbouwprogramma 

20.00 – 21.00 uur Toetsingskader compensatie maatschappelijk vastgoed 

21.00 – 21.15 uur Pauze 

21.15 – 22.15 uur Uitvraag Accres 

 De Moriaen 

19.00 – 21.00 uur Conceptcultuurnota 2017-2020 en fusierapport Gigant/Markant 

21.00 – 21.15 uur Pauze 

21.15 – 22.15 uur Vervolg 

 De Rode Leeuw 

19.00 – 21.00 uur Vaststelling verkeersvisie 2016 - 2030  

21.00 – 21.15 uur Pauze 

21.15 – 22.15 uur Pilot data jeugd 
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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. 
 

In de maanden juli en augustus is het WSG infopunt gesloten 
 

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 
 

In de maanden juli en augustus is er geen Stamtafel en is er geen biljarten 
 
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 

 

In de maanden juli en augustus is op dinsdagmiddag ’t Proathuus open 
 

Ontmoetingsplek De Vier Dorpen (Loenenseweg 39) 

Maandag 27 juni 
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 28 juni 
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 
14.00 tot 16.00 uur Creatief 
14.30 tot 16.00 uur Meer bewegen voor ouderen 
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining 
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Woensdag 29 juni 
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 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel 

Donderdag 30 juni 
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 1 juli 
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 

Zaterdag 2 juli 
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 
18.30 tot 20.00 uur Koffie inloopt 

Zondag 3 juli 
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 

 


