Nieuwsbrief 29 augustus 2016
Van de bestuurstafel
“De teerling is geworpen”
Op woensdag 24 augustus 2016 ontvingen wij van de gemeente Apeldoorn het bericht dat COA
aan het college van B&W had laten weten dat zij -na een uitgebreid haalbaarheidsonderzoekgeen mogelijkheid ziet om op Het Immendaal een nevenvestiging van het AZC op het terrein
van GGNet, te openen en daar ca. 200 tot 250 asielzoekers te huisvesten.
De dorpsraad heeft vanaf de eerste gesprekken (ongeveer een jaar geleden) steeds gewezen
op de bereikte grens van de spankracht die het dorp aan kan. Onderstaand een deel van de
tekst zoals wij die van de gemeente Apeldoorn hebben ontvangen.
“Zoals bij u bekend is er in de afgelopen periode door het COA onderzoek gedaan naar de
haalbaarheid van het inzetten (van delen) van de locatie De Kleiberg en de locatie Het
Immendaal te Beekbergen als mogelijke nevenlocatie voor het AZC dat COA realiseert op de
locatie aan de Deventerstraat (GGNet-locatie). De uitkomst van gesprekken en de recente
ontwikkelingen ten aanzien van de daling van de instroom van asielzoekers hebben COA en het
gemeentebestuur afgewogen en dit heeft geleid tot een besluit op 23 augustus 2016, waarin het
College aangeeft af te zien van verdere activiteiten gericht op het realiseren van een nevenvestiging op de bovengenoemde locaties. De focus zal -in lijn met de recente landelijke
ontwikkelingen- gelegd worden op een mogelijk aangepast scenario ten aanzien van de reeds
geopende noodvoorziening aan de Christiaan Geurtsweg.”
Het College van B&W zal na het reces de gemeenteraad informeren.

In en om de dorpen
Loenenseweg 42
Op vrijdag 26 augustus 2016 werd op Loenenseweg 42 het gloednieuwe wooncomplex (een
vestiging van Pluryn) officieel in gebruik genomen. Het was een feestelijke bijeenkomst. Zeker
voor de 16 bewoners die de sleutel van hun appartement kregen overhandigd. Maar daar
gingen wat toespraakjes aan vooraf. De locatiemanager van Pluryn gaf aan dat het gebouw
bestemd is voor de 16 cliënten van Pluryn die in een vertrouwde omgeving en waarbij 24 uur
per dag, zeven dagen per week begeleiding aanwezig is. Dat zorgt er voor dat de cliënten zich
veilig (kunnen) voelen. Wat is het verschil met de andere vormen van begeleid wonen?
Belangrijkste verschil is: er is geen huiskamer in het gebouw aanwezig. Bewoners hebben een
sleutel van de eigen voordeur van hun appartement. Vanuit de centrale hal in het gebouw
kunnen ze ook hun appartement in. Ze zijn (moeten zijn) zelf supporting. Dus ook eigen maaltijden koken in de centraal gelegen keuken. Er is -zeker de eerste tijd- een professionele kok
aanwezig. De architect gaf uitleg over de opzet van dit mooie zeer goed passende gebouw in
de bosrijke omgeving. En natuurlijk kwamen, er is immers geen bouwwerk zonder hindernissen,
ook de tegenslagen tijdens de bouw aan de orde. Een aannemer die failliet ging, levering van
materialen die niet kwamen op momenten dat ze nodig waren. Maar de aannemer die in het gat
sprong dat de failliet verklaarde aannemer achterliet, heeft het project afgerond binnen de
oorspronkelijke opleverdatum. Oplevering was gepland 1 september 2016 en op 26 augustus
2016 werden de sleutels aan de bewoners overhandigd. Absoluut een huzarenstukje. En denk
niet dat de kwaliteit van het geleverde werk geleden heeft onder de tijdsdruk. Alles, zo konden
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wij (Jamone Wagner, John Tanasale en Pieter de Mos) tijdens een rondgang door het gebouw
zelf constateren, zag er keurig uit.
De bewoners werden onder applaus een voor een opgeroepen om de sleutel in ontvangst te
nemen. Waarna ze vol trots aan familie en vrienden en de dorpsraad hun nieuwe appartement
lieten zien. Pluryn wordt gefeliciteerd met dit schitterende gebouw en compliment voor de wijze
van in praktijk brengen van wat onder begeleid wonen kan en moet worden verstaan.
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Truckersdag
Traditioneel was het dit weekend op zaterdag 27 augustus weer de Truckersdag dat dit jaar
voor de 20ste keer werd georganiseerd. Er reden 325 truckers mee met hun trucks. Daarnaast
zijn er nog zo’n 100 vrijwilligers die helpen om de cliënten een onvergetelijke dag te bezorgen.
De Stichting Truckersevenementen Apeldoorn en omstreken organiseren elk jaar op de laatste
zaterdag van augustus een truckrun voor mensen met een verstandelijke beperking. De eerste
truckersdag vond plaats in 1996 en deze werd georganiseerd door de stichting vrienden van
Groot Schuijlenburg. Na 10 jaar heeft een aantal enthousiaste vrijwilligers de organisatie overgenomen en de Stichting Truckersevenementen Apeldoorn en omstreken opgericht.
De route ging door Apeldoorn, Beekbergen, Loenen, Eerbeek en langs het Apeldoorns Kanaal
weer terug naar de Politie Academie in Apeldoorn.
Onze Marco uit Lieren, chauffeur van de “Zomer in Gelderland” truck reed ook mee tijdens de
truckrun. Zoals gewoonlijk stond de truck van de Vrijwillige Brandweer Beekbergen strategisch
geposteerd langs de Dorpstraat met o.a. de nu nog vrijgezel(lige) René Vos, nu nog omringd
door schone dames uit Beekbergen.

Bezoek Veteraan Motoren Club aan A-Ford Museum “Tullekensmolen”
Afgelopen zaterdag bracht de Veteraan Motoren Club (VMC) een bezoek aan het
A-Ford Museum “Tullekensmolen” in Beekbergen.
De Veteraan Motoren Club is een vereniging van mensen, die eigenaar zijn van een
oude motorfiets of daar belangstelling voor hebben. Het gaat hierbij om motoren met
een bouwjaar tot en met 1940. De V.M.C. telt momenteel ± 1200 leden en donateurs.
De belangstelling beperkt zich niet alleen tot het restaureren van de motoren en het in
stand houden van een 'rijdend museum', maar strekt zich ook uit tot andere zaken die
met de motorfiets te maken hebben, zoals documentatie, reclamemateriaal, foto's,
accessoires, etc.
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Herstel hemelwaterafvoer en aanleg tegelpad Freule Hartsen Plantsoen
Vorige week heeft herstel m.b.t. de wateroverlast in de put in het plantsoen plaatsgevonden, het oude asfaltpad is verwijderd en vervangen door een tegelpad. Ons werd
toen meegedeeld dat de capaciteit van het systeem door de vele hevige regenbuien
niet toereikend is in deze natte zomer. Toegezegd werd dat wanneer het noodzakelijk
is, zal er opnieuw gras worden ingezaaid.
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Laatste Veluwse Avondmarkt van dit jaar

Varia
Beekbergens Darpsfeest
Het is een goede traditie
geworden dat De Lierderhoeve,
de Heksenketel en AH Westerik
in de eerste week van
september een grandioos
Darpsfeest organiseren.
Zo ook dit jaar weer.
Op vrijdag 2 en zaterdag
3 september 2016 zal weer een
aantal artiesten optreden die
met naam en faam bekend zijn
bij zowel jong als oud. Stef
Ekkel en Pascal Redeker, Papa
di Grazzi en de Snollebollekes
en een geweldige zeskamp.
Het zal een onvergetelijke dag
worden!
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Oogstfair Het Hoogeland
Tuincentrum Het Hoogeland in Beekbergen vormt de
prachtige locatie van deze gezellige fair.
U kunt genieten van producten die in de vele kraampjes
te koop worden aangeboden.
Van tuinontwerp tot vrije tijdskleding en delicatessen en
sieraden.
Daarnaast is er muziek, zijn er proeverijen,
demonstraties en roofvogelshow.
Locatie: Het Hoogeland in Beekbergen
Openingstijden: 10.00 17.00 uur
Entree (volw.): 3 euro; kinderen van 4-14 jaar 1,50 euro
Parkeren: 2 euro

VSM “Terug naar Toen” 3 & 4 september 2016
In het eerste volle weekeinde van september organiseert de VSM traditioneel
het grootste stoomtreinfestival van Nederland onder de naam “Terug naar
Toen”.
Een groot aantal gerestaureerde stoomlocomotieven is op beide dagen
actief. Met een lengte van 23 meter en een dienstgewicht van 130 ton en
meer behoren deze machines tot de grootste die in Europa hebben
rondgereden.
Verder zijn deze dagen vele activiteiten en bezienswaardigheden voor jong
en oud te vinden op de stations Beekbergen en Loenen.
Meer informatie is te vinden op www.stoomtrein.org.

Zomerconcert Urker Mans Formatie

Aanvang: 19.30 uur

Op zaterdag 3 september wordt er een zomerconcert gegeven
door de Urker Mans Formatie onder leiding van Martin Mans in de
Hervormde Kerk in Beekbergen.
Dertien mannen in traditionele Urker kleding zingen het repertoire
van de diverse cd's die zij inmiddels uitbrachten. Op gevoelige
wijze zingen zij over heimwee en vertrouwen en vullen zij met hun
stoere stemmen deze mooie kerk. Er komt ook klassiek en
populair repertoire aan bod. Jong talent Mark Brandwijk verzorgt
het orgelspel.
Toegang: € 17,50. Online en bij reserveren € 16,=. Kinderen t/m
11 jaar € 5,= ANBO/KBO/PCOB-leden betalen op vertoon van de
lidmaatschapspas € 13,=.
Aanvang: 19.30 uur.
Voor informatie en reserveren: www.martinmans.nl
of bel 06-25391903.
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Gemeentenieuws
Onderhoud wegen
Het duurt nog even maar je kan niet vroeg genoeg geïnformeerd worden.
Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij het onderstaande mededeling met betrekking tot
onderhoud van wegen in 2018.
Weg

Detail

Soort onderhoud

Keizersmantel

Rijbaan tussen Wolterbeeklaan en Ruitersmolenweg

Rehabilitatie*

Koningspage

Rijbaan gedeelte naar Keizersmantel

Rehabilitatie*

Libellestraat

Rijbaan gedeelte naar Keizersmantel

Versterken**

* Rehabilitatie: is vervangen van de gehele verhardingsconstructie.
verhardingsconstructie
** Versterken: is vervangen van de bovenste asfaltlaag.

Verleende evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Dorpstraat

Zeskamp, muziek, eten en drinken
(Datum verlening vergunning 23 augustus 2016)

2 en 3 september 2016

Bezwaar
U en eventuele andere belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht
tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient u binnen 6 weken na de in het
besluit genoemde datum te sturen 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
ingediend via het formulier op de website van de
gemeente Apeldoorn. Wanneer u het bezwaarschrift per post verstuurt wordt u aangeraden een
kopie van het besluit mee te sturen.

Politieke Markt Apeldoorn
In verband met het zomerreces is er nog geen Politieke Markt.
De eerstkomende Politieke Markt is op donderdag 8 september 2016.
Dan zal onder andere het door het college ingenomen standpunt met
betrekking tot het niet door gaan van nevenvestigingen van AZC ’s op
de agenda staan.
staan

Adressen sociaal maatschappelijk werk en
bijeenkomsten voor senioren
Sociaal maatschappelijk werker
Hélène
ne Mook, sociaal maatschappelijk werker van Stimenz is iedere donderdagmiddag van
12.30 tot 14.30
0 uur aanwezig in Gezondheidscentrum Papenberg (Loenenseweg 1) om u te
helpen
lpen 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
socia 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.
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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 (vanaf 6 september 2016)
- 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
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom
10.00 tot 11.30 uur Hobby-ochtend
10.00 tot 10.30 uur Koffie drinken/Bewegen
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel
14.00 tot 16.00 uur Stamtafel
14.00 tot 17.00 uur Handvaardigheid
15.45 tot 16.45 uur Zanguurtje
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining
17.00 tot 20.00 uur Eetcafé/aanschuiftafel
Dinsdag
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
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom
10.00 tot 11.30 uur Hobbyochtend
10.00 tot 10.30 uur Koffie drinken/Bewegen
12.00 tot 13.30 uur Gezamenlijk aan tafel
14.00 tot 16.00 oneven week themamiddag
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
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom
10.00 tot 10.30 uur Koffie drinken/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
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Vrijdag
10.00 tot 20.00 uur Altijd Welkom
10.00 tot 10.30 uur Koffie drinken/Bewegen
10.00 tot 11.30 uur even week 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 even week Jeu de Boules
14.30 tot 16.00 uur oneven week Filmmiddag
14.00 tot 16.30 uur Ontmoeting en ondersteuning
16.00 tot 17.00 uur Geheugentraining
Zaterdag
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
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/ ontmoetingsplek
https://dagbesteding.apeldoorn.nl dagbestedingsplek
Voor informatie kunt u bellen:
Activiteitenbegeleiding De Vier Dorpen telefoonnummer 055-5066870
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
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