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Nieuwsbrief 11 juli 2016 

Van de bestuurstafel 

Nieuwsbrief gaat met vakantie 
Dit is voorlopig de laatste Nieuwsbrief. Vanaf maandag 22 augustus 2016 zal er weer wekelijks 

een Nieuwsbrief aan u worden gezonden. 

Van de voorzitter 

Het eerste halfjaar zit er al weer op. En we zitten alweer langer dan een jaar in ons nieuwe 
kantoor, overigens naar volle tevredenheid. Er zijn een paar zaken die ik nog even wil 
vermelden. 
Ten eerste is er nog steeds niets bekend over asielzoekers die eventueel naar het Immendaal 
komen. Waarschijnlijk hebben we daarover in september a.s. duidelijkheid. Overigens is de 
toestroom van vluchtelingen naar Nederland beduidend kleiner dan het vorige jaar. Wellicht 
heeft dat ook nog invloed. 
Ten tweede zijn wij zeer ingenomen over het initiatief van de heer Vermeulen om te bereiken  
dat er in Lieren een goede dekking komt met AED’s. Dit levensreddende apparaat heeft zich al 
lang bewezen. Het is prettig dat de dorpsraad betrokken is bij deze zaak.  
Verder zijn er steeds meer mensen abonnee op onze nieuwsbrief. Dat duidt dus op een grotere  
betrokkenheid bij het werk van de dorpsraad, en dat stemt ons zeer tevreden. 
Tenslotte wil ik iedereen graag een prettige zomervakantie wensen. 

Joop van der Meer 

Reacties op oproep AED bevoegden 
Door Frank Vermeulen werden wij (Joop van der Meer en Pieter de Mos) op woensdag 6 juli jl. 
bijgepraat over de ontvangen reacties op de enkele weken in de Nieuwsbrief gedane oproep 
“willen in Lieren wonende AED gecertificeerden en zij die daarvoor willen worden opgeleid dit 
kenbaar maken bij de dorpsraad”. Het aantal reacties was boven verwachting. Ook bleek dat  
-en dat was niet bekend bij de dorpsraad- al een initiatief op dat gebied was genomen door de 
heer en mevr. Oosterkamp. Een gesprek tussen Frank Vermeulen en Eric en Henriëtte 
Oosterkamp heeft geleid tot een bundeling van initiatieven en een praktische invulling om te 
komen tot een uitvoeringsplan (opleiding, registratie en locatie en bereikbaarheid AED). 
Het dagelijks bestuur van de dorpsraad heeft tijdens het eerder genoemde overleg met Frank 
Vermeulen laten weten een substantiële financiële bijdrage te willen geven voor de aanschaf 
van een verwarmde buitenkast van de in Lieren aanwezige AED (rustpunt Tullekensmolenweg). 
Dank aan de initiatiefnemers en allen die hebben gereageerd. Zodra aanvullende informatie 
bekend is zal dat in de Nieuwsbrief worden gemeld. 

Coöperatiehof 
Met de projectontwikkelaar is, aansluitend aan de behandeling van het woningbouwproject 
Coöperatiehof in Lieren in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, afgesproken dat er een inloop 
informatiebijeenkomst voor omwonenden en belangstellenden zal worden gehouden (in Lieren). 
Zodra datum en locatie bekend is zal dat -eventueel via een extra Nieuwsbrief- worden gemeld. 
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Nieuwe koersbepaling Stadsdeelaanpak 

Op donderdag 7 juli 2016 werd de raad (niet alle raadsfracties waren vertegenwoordigd) door 
de gemeente (ambtelijke dienst) geïnformeerd over het voorstel voor een -zoals dat wordt 
genoemd- nieuwe koersbepaling stadsdeelaanpak. Enkele weken geleden werden dorps- en 
wijkraden in kennis gesteld van het door de gemeente -in samenwerking met een extern 
bureau- opgestelde voorstel dat nu aan de raad wordt toegelicht. Dorps- en wijkraden hebben 
na kennisname van het voorstel de noodzaak van een andere aanpak niet te onderkennen. 
Veel beter zou het zijn wanneer, op basis van een evaluatie van de huidige werkwijze, 
aanpassingen (bijsturing) op de huidige werkwijze toe te passen. De dorpsraad kan goed leven 
met de huidige werkwijze, is positief wanneer op enkele gebieden aanpassingen zouden 
worden aangebracht, maar heeft bedenkingen wanneer er een (totaal) nieuwe opzet op  
1 januari 2017 wordt ingevoerd.  
De presentatie op 7 juli 2016 was opgebouwd rond een viertal “steekwoorden/begrippen”. 
 
Foto van het gebied 

- bevat alle informatie over het gebied. Dan gaat het om demografische opbouw van de 
bewoners in het gebied. Over sociale en ruimtelijke aspecten (hebben te maken met 
woon- en leefomstandigheden). Maar ook sport, recreatie, veiligheid en cultuur. Kortom 
alle aspecten die een directe relatie hebben met de burger. Dit moet resulteren in een 
gebiedsoverleg. 

 
Gebiedsoverleg  

- afstemmen en uitwisselen van opgedane ervaringen, waargenomen situaties bij het 
opstellen van de “foto van het gebied”. En deze ervaringen en waarnemingen delen met 
andere dorps- of wijkraden. Uiteindelijk moet dat gebiedsoverleg resulteren in een 
vitaliteitsoverzicht van dorp of wijk. Volgens het plan dat op 7 juli werd gepresenteerd 
zijn de gesprekspartners, naast dorps-/wijkraad, politie, actieve burgers, ondernemers, 
sociaal maatschappelijk werker enz.  

- de dorpsraad heeft bedenkingen of dit in de praktijk wel een effectieve en efficiënte 
werkwijze zal blijken te zijn. 

 
Vitaliteitsagenda 

- dat is in het voorstel geen strak omlijnd plan maar een koers bepaling. Essentie is/moet 
zijn vaststellen “wat is er nodig om het gebied op de lange(re) termijn vitaal te houden”. 
Om initiatieven te kunnen betalen is het voorstel om de huidige gemeentelijke subsidie 
aan dorps- en wijkraden te verlagen en dat bedrag in een initiatievenfonds te storten. 

 
Initiatievenfonds 

- dan moet het gaan om initiatieven die betrekking hebben op het algemeen belang (daar 
zal tijdens gesprekken over de vitaliteitsagenda dan duidelijkheid moeten komen en 
consensus). Een volgend aspect is in het voorstel dat de dorps-/wijkraad moet aantonen 
dat er in het werkgebied voldoende draagvlak is voor het initiatief. Nog een ander aspect 
dat genoemd wordt is “dorps-/wijkraad onderzoek of je via crowdfunding of 
sourcefunding een externe bijdrage voor het initiatief kan verwerven”.  

 
Tenslotte. Het is nog helemaal niet zeker of de gemeenteraad dit voorstel van de gemeente zal 
aanvaarden. Het is voor dorps-/wijkraden nog onduidelijk wat deze voorstellen voor hen aan 
(extra) werk gaan opleveren en of zij die vereiste mankracht wel beschikbaar hebben.  
Het voorstel om op 1 januari 2017 deze nieuwe aanpak in te voeren lijkt niet haalbaar. 
 
Als de “Nieuwe koersbepaling stadsdeelaanpak” wordt geagendeerd voor een raadsvergade-
ring zal daarvan melding worden gedaan in de Nieuwsbrief en zal ook verslag van de beraad-
slagingen plaatsvinden. 

Windmolens in Beekbergsebroek 

Donderdag 7 juli 2016 was dat een van de onderwerpen tijdens de Politieke Markt Apeldoorn 
(PMA). De gemeenteraad werd geïnformeerd over de actuele stand van zaken. Er is weerstand 
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bij de omwonenden. Ze vinden molens met een totale hoogte van een kleine 200 meter 
(mastlichaam plus wiek) niet passend in het gebied en vrezen voor nadelige effecten op de 
leefomgeving als slagschaduw. Van de mogelijkheid om te worden gehoord tijdens een gesprek 
maakte -en dat is eigenlijk best vreemd gelet de bedenkingen die er bij de bevolking zijn- nog 
niet de helft van de aangeschreven/uitgenodigde bewoners/belanghebbenden gebruik. 
Voor deA (duurzame energiecoöperatie Apeldoorn) reden om een nieuwe gespreksronde te 
starten en te proberen meer draagvlak te verwerven. Doelstelling is dat de windmolens op de 
locatie Beekbergsebroek ca. 6000 huishoudens van elektrische energie voorzien. 
In december 2016, dat is tenminste het plan, spreekt de gemeenteraad zich uit over de 
voorstellen van deA en andere participanten in het project. Gaat de gemeenteraad akkoord met 
het voorstel dan kunnen deA en Wolff (leverancier van de windmolens) de wijziging van het 
bestemmingsplan in gang zetten. 

In en om de dorpen 

Zomer in Gelderland 

In de aankondiging van Omroep Gelderland staat “Het wordt weer rennen, vliegen en vooral 
heel veel lachen deze zomer”. Van 1 tot en met 26 augustus 2016 reist verslaggever Angelique 
Krüger met haar team door Gelderland. Elke werkdag van zeven tot zeven staat er een 
Gelderse plaats centraal. Dit jaar heeft Lieren zich aangemeld en zal op 15 augustus de strijd 
aangaan met onder andere Dieren (3 augustus), Garderen (17 augustus) Wekerom (22 
augustus) en Klarenbeek (25 augustus). Beekbergen (twee keer meegedaan) weet hoe leuk, 
spannend en moeilijk het is en wensen de ploeg uit Lieren veel succes. 

De Veluwse Avondmarkt 

Juli en augustus zijn de maanden waarin de toeristen het straatbeeld in Beekbergen bepalen. 
Zeker op de donderdagavond tijdens de Veluwse Avondmarkten. Gezellig druk in de Dorpstraat, 
De Kerk-Allee en de Papenberg. Bekende oude ambachten als wolspinnen, klompenmaken, het 
haren van de zeis om er maar een paar te noemen. De horeca zal zich zeker weer presenteren 
en er is ook muziek in alle varianten. Zo zal de 51e Veluwse Avondmarkt weer voor elk wat wils 
bieden. Als het weer een beetje meewerkt wordt het een aantal mooie avondmarkten. 
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Boekenbus 

 
In de maanden juli en augustus andere tijden en plaatsen voor de 
boekenbus. 
- van maandag 25 juli tot en met vrijdag 12 augustus 2016 is ook de 
 boekenbus met vakantie 
- in de maanden juli en augustus vervalt -in verband met de Veluwse 
 Avondmarkt- op donderdag de halteplaats Papenberg 5. De boekenbus 
 staat dan aan de Wolterbeeklaan. (donderdag van 18.00 – 20.00 uur) 
- de boekenbus staat -met uitzondering van de bovengenoemde 
 vakantieweken- op dinsdag van 13.00 – 14.00 uur voor de Hoge Weye 
 en op woensdag van 10.15 – 10.45 uur bij de Prinses Julianaschool 
 aan de Tullekensmolenweg in Lieren 
 

Voortgang nieuwbouw De Ruiterij 

  

  

Ooievaarsnest Tullekensbocht 
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Snelheidsdisplay verhuisd  naar Witte Kruisweg in Oosterhuizen 

   

Gemeentenieuws 

Cursus politiek actief 

Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij onderstaand persbericht. 
 
PERSBERICHT Apeldoorn, 5 juli 2016 
 
Gratis cursus Politiek actief voor inwoners van gemeenten  
Apeldoorn, Brummen, Voorst en Epe 
Op 2 november start in de gemeentehuizen van de samenwerkende gemeenten de cursus 
Politiek Actief. Deze cursus biedt inwoners de gelegenheid om een kijkje te nemen achter 
de schermen van de lokale politiek. Hiermee willen de gemeenten inwoners enthousiast 
maken om politiek actief te worden, bijvoorbeeld als lid van een politieke partij, in een 
adviesraad of als raadslid.  
Voor wie is de cursus bedoeld? 
De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, 
maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Er zijn ook veel inwoners die willen 
weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming. Ook daarvoor is de 
cursus zeer geschikt. 
Hoe werkt de politiek? 
Welke actieve rol kunt u als inwoner spelen? Wat is aan de Rijksoverheid, wat aan de 
gemeente? Wanneer is het College aan zet en wat zijn de bevoegdheden van de 
gemeenteraad? Tijdens de cursus Politiek Actief komen dit soort vragen aan bod.  
Programma 
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. Naast theoretische kennis, verbeteren de deelnemers 
ook hun vaardigheden, zoals debatteren, en krijgen ze een training over lobbyen bij een 
gemeente. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Gastdocenten geven 
presentaties en uiteraard ontmoeten de deelnemers ook lokale politici en bestuurders om 
ervaringen uit de praktijk te horen.  
Het programma ziet er als volgt uit: 
–  woensdag, 2 november:  Introductie en kennismaking, algemene staatsinrichting 
–  woensdag 9 november:  De gemeente 
–  woensdag 16 november:  De gemeenteraad 
–  woensdag 23 november:  Lobbyen bij de gemeente 
–  woensdag 30 november:  Debatteren 
–  datum nader te bepalen per gemeente: Raadsvergadering bijwonen  
 
De cursusdagen zijn verspreid over de 4 gemeenten. Het bijwonen van de raadsvergadering 
gebeurt voor alle deelnemers in hun eigen gemeente. U kunt kosteloos aan de cursus 
deelnemen. Wanneer een bijeenkomst in een andere gemeente wordt gehouden, bestaat de 
mogelijkheid om uw reiskosten te declareren. 
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Aanmelden 

Heeft u interesse? Inwoners van de gemeente Apeldoorn kunnen zich aanmelden via e-mail: 
otgriffie@apeldoorn.nl . Gelieve bij de aanmelding uw naam, telefoonnummer en e-mailadres te 
vermelden. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 
Één week voorafgaand aan de start van de cursus is er per gemeente een 
kennismakingsbijeenkomst. 

Meer informatie 
De cursus wordt verzorgd door bovenstaande gemeenten in samenwerking met ProDemos. 
Voor meer informatie kunnen de inwoners uit Apeldoorn contact opnemen met Corinne Swart, 
communicatie adviseur griffie gemeente Apeldoorn 055-5805275, e-mail 
c.swart1@apeldoorn.nl. 

Verleende omgevingsvergunning  

Locatie Omschrijving Datum 

Willem Kolfweg 16 en 18 Oprichten van 2 woningen 20160705 

Dorpstraat 93 Oprichten van een woning 20160706 

 
Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis en kunnen op verzoek 
digitaal worden toegezonden door een mail te sturen aan infoomgevingsloket@apeldoorn.nl 
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit 
bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na genoemde datum worden 
gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, t.a.v. de afdeling 
Juridische Zaken en Veiligheid, Postbus 9033, 7300 ES in Apeldoorn. 
Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingestuurd met het formulier op de website van de 
gemeente 

Verleende evenementen vergunningen 

Locatie Omschrijving Datum 

Hertenhorst Beekbergen Op 5 en 6 augustus Middeleeuws kastelen evenement 20160704 

Lierderstraat-Molenvaart Zomer in Gelderland 20160707 

 
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit 
bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na de genoemde datum gestuurd 
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 ingestuurd met het formulier op de website van de 
gemeente. 

Mededeling vergunningsvrije activiteit 

Locatie Omschrijving Datum 

Berg en Dalweg 32 Plaatsen van een schuilhok 20160628 

 
De mededeling vergunningsvrije activiteit met bijbehorende tekeningen ligt 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 hierboven genoemde datum 
worden gezonden naar 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 worden ingediend via het formulier op de website van de 
gemeente Apeldoorn. 
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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 Eye (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 juli en augustus is het Infopunt WSG 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 juli en augustus zijn er geen seniorenbijeenkomsten in De Hoge Weye. 
 
Het Hoogepad (Papenberg 5) 

- dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur ’t Proathuus, inloopmiddag en u kunt meedoen 
aan spellen. Slecht ter been en u wilt toch graag naar de bijeenkomsten van ’t 
Proathuus, neem contact op met de vrijwilligers (055-5062608) en er wordt geprobeerd 
vervoer te regelen.   

 
De seniorenbijeenkomsten in Het Hoogepad gaan in juli en augustus gewoon door. 
 
Ontmoetingsplek De Vier Dorpen (Loenenseweg 39) 
Maandag 11 juli 
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 Muziek luisteren 
17.00 tot 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel 
 
Dinsdag 12 juli 
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 13 juli 
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 14 juli 
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 15 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 16 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 inloop 
Zondag 17 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 
 
 


