Nieuwsbrief 5 september 2016
Van de bestuurstafel
“De vakantie is voorbij, dus ……”
De vergaderingen beginnen weer, de plannen voor de komende maanden vereisen weer de
volle aandacht en de eerste gesprekken over de activiteiten in 2017 starten binnenkort. Kunnen
we, zo hebben we onszelf de vraag gesteld, het Integraal Veiligheidsplan Apeldoorn (IVA) zoals
ons dat is toegezonden door de gemeente Apeldoorn, vertalen (ombouwen) tot IVB-L?
IVB
Integraal
Veiligheidsplan Beekbergen-Lieren.
Lieren.
Wat gaat er gebeuren met het bouwproject aan de Nieuwe Voorweg (project van de groep
Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren) die al ruim 10 jaar bezig is dit project te realiseren.
Waar liggen toch steeds die struikelblokken, waarom wordt een stap voorwaarts (bijna) altijd
gevolgd door een stap achterwaarts? Het bestuur van de dorpsraad zal, waar mogelijk, deze
enthousiaste groep jongeren blijven ondersteunen.
Kunnen we in Beekbergen, net als in Lieren, een AED netwerk opbouwen? (Zie onderstaand
bericht). Een onderwerp dat de volle belangstelling heeft van het bestuur van de dorpsraad.
In komende Nieuwsbrieven zullen we daarover informeren.

Hartveilig Lieren
In enkele eerder verschenen Nieuwsbrieven hebben we gemeld
ge
dat in
Lieren een initiatief was genomen om het aantal bevoegde AED‘ers uit te
breiden en ook bekend te maken in het dorp. Zowel dokter Frank
Vermeulen als Eric Oosterkamp hebben zich ingezet om dit doel te
bereiken. Van hen ontvingen we onderstaand bericht:
bericht:
“Hartveilig Lieren” zo hebben we inmiddels ons project genoemd.
Hartveilig Lieren streeft naar een optimale dekking en spreiding van
AED’ers en reanimatievrijwilligers over Lieren. Dit initiatief wordt gesteund
door de dorpsraad middels sponsoring van een buitenkast voor de AED
aan de Tullekensmolenweg. De aanschaf van deze AED is mogelijk gemaakt door een gift van
de Stichting Fonds Beekbergen. Ook andere sponsoren hebben inmiddels steun toegezegd,
waardoor het mogelijk zal zijn om nog een AED in een buitenkast
buitenkast in Lieren te plaatsen.
Naast het organiseren van de AED’s zelf zijn maandagavond 29 augustus 19 (!) vrijwilligers
opgeleid tot Reanimatie- en AED-hulpverlener.
AED
Deze geweldige belangstelling heeft onze
verwachting ruimschoots overtroffen. De cursus werd gegeven door een trainer van ACMACM
opleidingen. Deze heeft een enthousiaste groep vrijwilligers de mond-op-mondbeademing,
mond
mondbeademing,
hartcompressie en AED-gebruik
gebruik laten oefenen.
Allen slaagden
n voor deze cursus en mogen zich nu gecertificeerd AED-hulpverlener
AED hulpverlener noemen.
Lieren is op deze manier een stuk (hart)veiliger geworden.
Eric Oosterkamp
Frank Vermeulen
Wij (bestuur Dorpsraad
orpsraad Beekbergen-Lieren)
Beekbergen
feliciteren
n de cursisten met het behaalde
resultaat,
ultaat, en danken Eric Oosterkamp en Frank Vermeulen voor het initiatief.
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In en om de dorpen
Stamtafel en WSG weer begonnen
De eerste bijeenkomst (iedere donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in Dorpshuis De Hoge
Weye), na de zomervakantie, van de Stamtafel in de Hoge Weye is weer begonnen. Er werd
veel bijgepraat en daarna was het weer tijd om de sjoelbakken te voor schijn te halen, de
kaarten op tafel te leggen en een biljartje te leggen etc.
Tijdens de Stamtafel kunt u 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.

Druk en veel te doen op eerste weekend van september
Onderwerpen die in de fotocollages mooi in beeld worden gebracht.
Herfstfair op Het Hoogeland, 2&3 september
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Beekbergens Darpsfeest 2016, 2&3 september

Zeskamp in de Dorpstraat/Kerk-Allee, 3 september
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Prijsuitreiking Zeskamp, 3 september

VSM “Terug naar Toen”, 3&4 september
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Zomerconcert Urker Mans Formatie, 3 september
De Hervormde Kerk in Beekbergen was zaterdag 3 september goed gevuld. Daar gaf de Urker
Mans Formatie, o.l.v. Martin Mans een zomerconcert. Dertien mannen in traditionele Urker
kleding zongen het repertoire van de diverse cd's die zij inmiddels uitbrachten. Op gevoelige
wijze zongen zij over heimwee en vertrouwen en vullen zij met hun stoere stemmen deze mooie
kerk. Er kwam ook klassiek en populair repertoire aan bod. Jong talent Mark Brandwijk
verzorgde het orgelspel.
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Hietveldbewoners en Eagles gaan voor handhaving, 31 augustus
Hietveld Held Go Ahead Eagles brengt met de complete selectie en staf een bezoek aan Pluryn
locatie Het Hietveld in Beekbergen. Naast de Eagles-delegatie zijn o.a. ook vertegenwoordigers
van het zorgkantoor, het UWV, wijkagenten, de gemeente Apeldoorn, wijkraden en het
regionale bedrijfsleven te gast. De circa 100 gasten krijgen een indrukwekkende inkijk in het
leven van de bewoners.
Beekbergen - “Jullie dromen van handhaving in de Eredivisie”, stelt Stefan Rutgers, projectleider Hietveld Helden bij Pluryn, terwijl hij de spelers indringend aankijkt. “Onze cliënten
dromen ook van handhaving. Handhaving in de samenleving welteverstaan.” En dat is waar de
begeleiding van Het Hietveld samen met de cliënten zo hard aan werkt. En waar ze overigens
ook nog wel wat hulp bij kunnen gebruiken. Door nieuwbouw zijn er meer plaatsen voor
bewoners en daardoor zestig vacatures. “Werken bij Het Hietveld is ook topsport”, meent
Rutgers. “Want zo nu en dan leidt het nog weleens tot pittige confrontaties tussen de cliënt en
de begeleiding.”
Go Ahead Eagles trainer Hans de Koning neemt er zijn petje voor af: “Een zware job maar het
is geweldig om te zien wat hier bereikt wordt. Het is voor ons een eye opener. Voor mijzelf maar
ook zeker voor de jongens uit de selectie. Dat ze hun handen mogen dichtknijpen omdat ze in
goede gezondheid alles kunnen doen wat ze willen. Voetbal blijkt dan slechts een, weliswaar
belangrijke, bijzaak in het leven.”
Tijdens de ontmoeting tussen Topsport en Topzorg bij de Meer dan Voetbal-middag bij Het
Hietveld maken de Eagles kennis met bewoners en het reilen en zeilen op het terrein. Ook staat
er een bezoek aan een van de woonhuizen op het programma. Vol bravoure begint de selectie
aan de rondleiding door het huis. Maar het rumoer verstomd al snel als er verteld wordt over het
werk als groepsleider, dat de ene dag soepeler verloopt dan de andere. “Maar om een rol te
kunnen spelen in de stappen die cliënten zetten is onbetaalbaar,” meent begeleidster Ilmatar
Mansveld. De Eagles zijn zichtbaar onder de indruk en vinden het mooi om te zien hoe mensen
hier de mogelijkheid krijgen om te groeien.
Weliswaar stapje voor stapje maar alles is gericht op een zo zelfstandig mogelijk bestaan in de
samenleving. Afzien en omgaan met verlies maar door samen te werken uiteindelijk toch weer
doorgaan. Dit klinkt de topsporters van Go Ahead Eagles uiteraard niet onbekend in de oren.
#Komoptan! is dan ook niet voor niets het motto van de club uit Deventer. “Onze cliënten willen
het liefst, net als jullie, Champions League voetballen. Maar zoals jullie begrijpen gaan ook wij
voorlopig eerst voor handhaving.” En met deze woorden besluit Johan Luijkman, begeleider bij
Het Hietveld, het officiële gedeelte van de middag. Waarna het eindelijk tijd is om de groene
mat te betreden waar de bewoners middels verschillende voetbalspelen hun krachten meten
met de Eagles uit Deventer. De middag bij Het Hietveld kent uiteraard alleen maar winnaars,
want zowel de bewoners als de voltallige selectie verlaten het veld met een medaille.
Hietveld Helden bij Pluryn
Op Het Hietveld krijgen mensen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen intensieve zorg en ondersteuning. Een belangrijk doel is om de bewoners perspectief te bieden, zodat ze uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk deelnemen aan de samenleving.
Om dat te bewerkstelligen is een verbinding met de omgeving een ultieme voorwaarde. Om de
verbinding met de omgeving te maken zette Stefan Rutgers, projectleider bij Pluryn, daarom
Hietveld Helden op. Binnen dit project worden activiteiten voor, door en met bewoners van Het
Hietveld en hun omgeving georganiseerd. Daarbij worden bewoners van Het Hietveld verbonden met particulieren, bedrijven en organisaties. Het leggen van nieuwe contacten en
participeren in de directe omgeving staat hierin centraal.
In januari sloot Go Ahead Eagles zich als eerste aan bij het project van Pluryn en schonk tien
seizoenskaarten om wedstrijden in de Adelaarshorst te bezoeken. Voor een bewoner van Het
Hietveld kan het zelfstandig bezoeken van een wedstrijd al een grote overwinning op zichzelf
betekenen.
Een ander voorbeeld is het Cleanteam van de Hietveldlocatie aan de Nobelstraat in Apeldoorn.
Naast het schoonhouden en verrichten van klussen binnen de eigen locatie, gaat een groep
bewoners op pad om het nabij gelegen winkelcentrum Kerschoten schoon te houden. Dit uiteraard tot grote vreugde van winkeliers en omwonenden. Een bijkomend gevolg hiervan is dat de
leden van het Cleanteam zich gezien voelen en bovenal gewaardeerd.
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Ook organiseert Hietveld Helden een mee-eet-estafette door de regio. Een activiteit waarbij
cliënten voor de maaltijd aanschuiven bij buren of andere belangstellenden. Na de zomer staat
er o.a. een maaltijd bij Edwin Lugt, voorzitter van Go Ahead Eagles, op het programma. Maar je
hoeft geen voorzitter van een eredivisionist te zijn om mee te kunnen doen. Ook directe buren,
bedrijven en verenigingen kunnen aansluiten de Hietveld Helden mee-eet-estafette. Want dat is
wel het allermooiste aan het project: Iedereen kan een Hietveld Held worden! Dus doe je mee?
Meer informatie over Hietveld Helden is verkrijgbaar via Stefan Rutgers (projectleider):
srutgers@pluryn.nl of 06-53534054.
Pluryn
Pluryn behandelt en ondersteunt mensen met complexe zorgvragen, met als doel het vergroten
van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Dit doen we
met ruim 3700 medewerkers via onze landelijk werkende voorzieningen voor
gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ. Maar ook door middel van ambulante diensten,
arbeidsintegratie, onderwijs en maatschappelijke ondernemingen. Iedereen doet mee!
De kracht komt uit de mensen zelf. Pluryn ondersteunt hen daarbij.
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VARIA
Publieksbalie politiebureau Vosselmanstraat gaat sluiten
Met ingang van donderdag 1 september is de publieksbalie van het
politiebureau aan de Vosselmanstraat in Apeldoorn gesloten. Vanaf
die datum kunnen inwoners van Apeldoorn terecht bij het politiepolitie
bureau aan de Europaweg 79.
Het politiebureau aan de Europaweg is van maandag tot en met vrijdag geopend van 08.00 tot
17.00 uur.
Aangifte doen
Aangifte doen kan van maandag tot en met vrijdag
van
n 08.00 tot 17.00 uur. Het geniet de voorkeur om
een afspraak te maken voor het doen van aangifte.
Dit voorkomt wachttijden.
U kunt een afspraak maken door te bellen met
0900-8844.
8844. U kunt dan samen met een politiepolitie
medewerker bepalen welke manier, welke datum
dat
en
welke locatie u het beste uitkomt om aangifte te
doen. Voor verschillende zaken is het ook mogelijk
om via internet aangifte te doen.
Politiebureau Europaweg 79, Apeldoorn.

Gemeentenieuws
Verleende omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Dorpstraat 40

Kappen van een boom

29 augustus 2016

Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis. De openingstijden van
het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op de website van de gemeente Apeldoorn.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit
bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de bij de verleende
omgevingsvergunning genoemde datum gestuurd te worden 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 de website
websi van de
gemeente Apeldoorn.

Aanvraag Omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Zomeroord 3

Plaatsen van erfafscheiding en maken in-/uitrit
in

25 augustus 2016

De gemeente neemt eerst een besluit over de ingediende aanvraag, dit besluit wordt dan
gepubliceerd. Op dat moment u de gehele aanvraag en het besluit op verzoek inzien. Ook kunt
u dan eventueel een bezwaar of zienswijze indienen. Zolang de gemeente nog geen besluit
heeft genomen over de ingediende aanvraag worden geen nadere details over de aanvraag of
over de aanvrager verstrekt, omdat de gemeente de privacy van de aanvrager respecteren.
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Politieke Markt Apeldoorn 8 september 2016
Tijd

Omschrijving
Raadzaal

19.00 – 20.30 uur

Jaarrapportage 2015 Meldpunt Sociaal

20.30 – 21.00 uur

Huisvesting asielzoekers

21.00 – 21.15 uur

Pauze

21.15 – 22.15 uur

Huisvesting asielzoekers
Het Rode Hert

19.00 – 20.00 uur

Diverse bestemmingsplannen (niet Beekbergen – Lieren)

20.00 – 21.00 uur

Bestemmingsplan Hameinde

21.00 – 21.15 uur

Pauze

21.15 – 22.15 uur

Vaststellen beeldkwaliteitsplan Elspeterweg Uddel
De Rode Leeuw

19.00 – 20.00 uur

Meerjaren onderhoudsplan wegen 2017-2019

20.00 – 21.00 uur

Meerjaren perspectief Vastgoed exploitatie2016

21.00 – 21.15 uur

Pauze

21.15 – 22.15 uur

Tuinen van Zuidbroek
De Moriaen

21.15 – 22.15 uur

Ontwikkelingen Stadsdeelhart Anklaar

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
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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
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
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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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