Nieuwsbrief 19 september 2016
Van de bestuurstafel
Druk dagje
Dat was het voor Joop van der Meer en Pieter de Mos op dinsdag 13 september 2016. Het
begon ’s middags om 16.00 uur in het stadhuis waar de verkeersvisie (en dan met name voor
de dorpen) het onderwerp van de bespreking was. Voor de gemeente Apeldoorn waren aanwezig Steven Gerritsen (stadsdeelmanager voor de dorpen en buitengebied) en Sjoerd de Boer
(wijkbeheerder dorpen en buitengebied). Aan de orde kwamen de onderstaande items:
- Op een aantal plekken in de dorpen (werden niet in detail benoemd) zullen zodanige
voorzieningen worden aangebracht of maatregelen worden genomen dat parkeren
ordelijker gaat plaatsvinden en de doorstroming (met in achtneming van de ter plekke
geldende maximum snelheid) beter wordt
- In 2017 zal door de gemeente een extra snelheidsdisplay voor de dorpen worden aangeschaft. De locaties waar deze display zal worden geplaatst moet in overleg met
Steven Gerritsen gebeuren. Voor Beekbergen-Lieren en Oosterhuizen is een snelheidsdisplay al circa twee jaar op een met de gemeente gekozen roulatieschema operationeel
- aandacht werd gevraagd voor het gevaarlijke kruispunt bij de Kruisweg
- de gemeente wordt gevraagd voorstellen te doen om sluipverkeer (bijvoorbeeld
Hanzegraaf, maar ook Engelanderweg) tegen te gaan
- besproken wordt de parkeer- en verkeerssituatie bij restaurant Mendel. Europese regelgeving staat (vooralsnog) handhaving in de weg
- eind september/begin oktober zal de streetprint uit het wegdek Engelanderholt worden
verwijderd en zullen snelheidsremmende voorzieningen worden aangebracht
- op 29 september 2016 wordt tijdens de PMA (Politieke Markt Apeldoorn) de inzet van
ambtenaren van THOR (team handhaving openbare ruimte) worden besproken. Aan de
dorpsraden wordt geadviseerd gebruik te maken van de mogelijkheid om in te spreken
- meegedeeld wordt dat met de politie een convenant is overeengekomen met betrekking
tot het “handhavend optreden”.
Om 17.10 uur werd dit overleg afgesloten en was er een korte break.
Om 17.45 uur begon -ook in het stadhuis- het overleg van het dorpenplatform. Alle dorpen -met
uitzondering van Radio Kootwijk- waren vertegenwoordigd. Voor de gemeente Apeldoorn
namen aan dit overleg deel Steven Gerritsen, Sjoerd de Boer, Rob Kruis (teammanager Bovenwijks Beheer) en wethouder Stukker.
Na enkele mededelingen door de voorzitter(Steven Gerritsen) -onder andere informatie uit het
verkeersoverleg- was het de Stichting Breedband Noord Veluwe die een presentatie verzorgde
over aanleg van een glasvezelnet in het buitengebied. Doel van deze presentatie was om
duidelijk te maken welke noodzakelijkheid er nu, maar vooral in de nabije toekomst is om te
kunnen beschikken over een snelle internetverbinding. Ook het kostenaspect dat gekoppeld is
aan de aanleg wordt genoemd. Naast maandelijkse kosten van een abonnement zijn er de eenmalige aansluitkosten. Belangrijk aspect is ook de “aansluitdichtheid”. Tenminste 50% van de
huizen in het gebied moet een aansluiting op het glasvezelnet willen hebben. Is er minder -dan
50%- belangstelling dan gaat de aanleg niet door. Er werden geen concrete afspraken
gemaakt. Veel van de aansluitvoorwaarden waren langs andere kanalen al gecommuniceerd.
Meer weten: kijk op www.glasvezelbuitenaf.nl.
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Vervolgens was er het bekende “rondje dorpen”. Door Beekbergen werd ingebracht dat in
Lieren een AED-netwerk is gerealiseerd. Er zijn recent 19 inwoners van Lieren geslaagd voor
het AED-certificaat. Er zijn met behulp van sponsorgelden AED’s aangeschaft en de dorpsraad
heeft een buitenkast voor de AED-locatie Tullekensmolenweg gesponsord. Andere dorpsraden
namen met belangstelling kennis van deze informatie.
Om 19.30 uur werd deze vergadering van het dorpenplatform afgesloten en vertrokken Joop
van der Meer en Pieter de Mos naar kantoor dorpsraad waar om 20.00 uur de bestuursvergadering begon.
Naast de gebruikelijke agendapunten als mededelingen (waar heeft in de afgelopen periode het
Dagelijks Bestuur de vereniging vertegenwoordigd) werden de onderstaande onderwerpen
behandeld:
- vacature penningmeester; Johan Boerema heeft om persoonlijke redenen enige tijd
geleden aan het bestuur laten weten per 1 september 2016 zijn bestuursfunctie te willen
beëindigen. Het bestuur is naarstig op zoek naar een penningmeester maar is daarin
nog niet geslaagd
- het besluit van het college van B&W om -na de negatieve resultaten van een uitvoerig
haalbaarheidsonderzoek door COA -definitief af te zien van een vestiging van een
satelliet AZC van de hoofdlocatie GGNet
- de vertaalslag van het Integraal Veiligheidsrapport Apeldoorn (IVA) naar een Integraal
Veiligheidsrapport Beekbergen-Lieren (IVB-L). Deze eerste proeve zal, naar aanleiding
van de gevoerde discussie, worden aangepast. De hoofdlijn blijft het IVA. Daarin worden
genoemd: georganiseerde criminaliteit; objectieve veiligheid; jeugdcriminaliteit; sociale
kwaliteit en veilig toerisme
- situatie project Beekvallei; de groep BWiBL (Betaalbaar Wonen in Beekbergen en
Lieren) wordt steeds weer geconfronteerd met aanvullende eisen die de gemeente
Apeldoorn aan het project stelt. De groep jongeren die nu al twaalf jaar bezig is met dit
project wordt er moedeloos van
- de eerste opzet van een stappenplan voor het realiseren van een klompenpad, wordt
toegelicht
- er is een eerste concept “Jaarplan 2017” opgesteld. Zal tijdens de volgende bestuursvergadering worden besproken.
Om 22.30 uur werd door de voorzitter de bestuursvergadering gesloten. Daarmee was voor
Joop van der Meer en Pieter de Mos een einde gekomen aan de vergaderdag die om 16.00 uur
was begonnen.

In en om de dorpen
Tiffany cursus Beekbergen
Wat is er mooier dan creatief bezig zijn?
Wat is er mooier dan sluimerende talenten te activeren en te ontwikkelen?
Dat kan wanneer u -jong of wat minder jong- gaat deelnemen aan de Tiffany
cursus Beekbergen. In de cursus leert u glas snijden en slijpen, glas inpakken
in koper folie, aan elkaar solderen en tenslotte patineren.
Waar: in de Hoge Weye
Wanneer: woensdagochtend van 09.30 tot 11.30 uur (start 28 september)
donderdagochtend van 09.30 tot 11.30 uur (start 29 september)
donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur (start 29 september)
Aantal lessen: 10
Cursusgeld: 120 euro voor 10 lessen van de basiscursus
(incl. materialen en gebruik van gereedschappen)
Informatie: 06 55 690 137
harriet-janssen@hotmail.com
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AED-netwerk
netwerk Beekbergen
AED--Lieren
Lieren is goed en professioneel van start gegaan.
Nu Beekbergen nog!
Het bestuur van de dorpsraad gaat op korte termijn overleggen hoe
ook in Beekbergen een AED-netwerk
AED netwerk kan worden opgezet. Dan gaat
het in eerste instantie om het
het inventariseren van de op dit moment
AED--bevoegden
bevoegden die woonachtig zijn in Beekbergen. Dan gaat het om
een inventarisatie van, waar op dit moment een AED aanwezig is.
Maar ook om het inventariseren van plekken waar het beschikbaar zijn
van een AED gewenst is. Zodra er meer bekend is melden wij dat.

CHAPP
Een door Jeroen Jochems ontwikkelde gratis app waar gebruikers zelf
informatie in kunnen laden, dus een soort Wikipedia.
Wikipedia Het wordt dus een
toeristische gids.
gids In een artikel van Hemmy van Reenen staat bijvoorbeeld “Je loopt langs de Ruitersmolen in Beekbergen en als je de icoon
aanklikt zie je informatie die door de oudheidkundige kring van
va
Beekbergen (zal de Werkgroep Oud-BeekbergenOud
-Lieren worden
bedoeld) er in heeft gezet. Op den duur wordt het dus een
e digitaal
openlucht
nlucht museum. De Werkgroep Oud-Beekbergen
Oud Beekbergen-Lieren beraadt
zich over de wijze waarop meer bekendheid aan dit initiatief kan worden
gegeven. En belangrijker nog: wie gaat het beheren? CHAPP staat voor
Cultural Heritage App.
App

Bladblazer
Er is in de afgelopen weken al zoveel blad van de bomen rond de Hoge Weye gevallen dat het
voor het milieuteam (de mannen van Pluryn) niet bij te houden is. Daarom werd door de dorpsdorps
raad op vrijdag 16 september 2016 aan het team een professionele bladblazer overhandigd.
overh
Zo kan deze groep de komende tijd nog beter het centrum van Beekbergen opgeruimd (bladvrij)
houden en dat staat netjes.
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Wereldwinkel werd feestelijk heropend
Zaterdag 17 september 2016 werd om 11.00 uur de Wereldwinkel feestelijk heropend. Na een welkomstwoord door de
heer Freriks (voorzitter van de Wereldwinkel) was het Joop van
der Meer (voorzitter van de Dorpsraad Beekbergen-Lieren) die
aan de aanwezigen (veel vrijwilligers van de Wereldwinkel en
een aantal belangstellenden) vertelde dat, waar in andere
plaatsen een Wereldwinkel vaak ter ziele is, die in Beekbergen
financieel gezond is. Dat komt in belangrijke mate door de inzet
en het enthousiasme van de -ongeveer veertig- vrijwilligers.
Iets waar we in Beekbergen best trots mogen zijn. De officiële
openingshandeling -die niet echt afweek van de gebruikelijke
handeling in dit soort situaties- werd door Joop van der Meer
met verve uitgevoerd. Ook de kleur van de wereldwinkel is
aangepast. Dat werd duidelijk toen de ballonnen die de oude
kleurstelling hadden demonstatief werden doorgeprikt.
De winkel is overzichtelijk ingericht, de verlichting is mooi
diffuus en de te verkopen artikelen zijn overzichtelijk opgesteld.
Een echte verbetering van een winkel die het moet hebben van
bezoekers die rustig kunnen rondsnuffelen en dat kan in deze
winkel.
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Reiziger en “pak”ezel op doorreis deden Beekbergen even aan

Gemeentenieuws
Snel, sneller, snelst
In de Nieuwsbrief van 12 september 2016 was de agenda voor de Raadsvergadering van
15 september 2016 opgenomen, aanvang 20.00 uur. Het was, voor een beetje ingewijde in
raadsvergaderingen, al wel duidelijk dat het onderwerpen waren die een snelle behandeling
mogelijk maakten. Maar dat het zo snel zou gaan daar had zelfs de catering geen rekening mee
gehouden. Om 20.30 uur waren de agendapunten(8 stuks met wat subonderwerpen) afgehamerd. Het gebruikelijke hapje en drankje na een raadsvergadering stond nog niet klaar in
de Burgerzaal. Maar dat werd snel opgelost. En onder het genot van dat drankje en dat hapje is
het goed praten (overleggen) met raadsleden en fractievertegenwoordigers.

De nieuwe vrijwilliger
Op donderdag 15 september 2016 was er tijdens de Politieke Markt Apeldoorn (voorafgaand
aan de raadsvergadering) een presentatie over de Nieuwe Vrijwilliger. De presentatie werd
verzorgd door Present Apeldoorn. Vertrekpunt was het jaarverslag 2015.
De missie van Present Apeldoorn luidt: Present Apeldoorn verbindt groepen mensen die tijd
geven en zich inzetten om een ander te helpen, aan mensen die ze normaal niet zouden
ontmoeten. Zij doen dit op basis van hun visie die aldus is geformuleerd: Mensen hebben een
eigen kracht, die door samen doen en in contacten met anderen tot uiting komt. Door samen te
doen komt er een maatschappelijke beweging opgang waarin het vanzelfsprekend is dat
mensen naar elkaar omzien. Een beweging waarin Apeldoorners het vanzelfsprekend vinden
elkaar in de buurt te helpen met een klus, een praatje of ander contact.
Present Apeldoorn heeft, zo staat in de folder, in 2015 meer dan 1850 vrijwilligers ingezet, was
goed voor 6807 vrijwilligersuren. Present Apeldoorn werkt samen met meer dan 40 maatschappelijke organisaties en had in 2015 meer dan 190 sociale en praktische projecten. Een
boeiende presentatie die goed inzicht gaf in de activiteiten die Present Apeldoorn doet.
Voor meer informatie kijk even op www.presentapeldoorn.nl.
Aanvraag Omgevingsvergunningen
Locatie

Omschrijving

Datum

Engelanderweg 26, Beekbergen

Kappen van een eik

2016-09-07

Het Zand 4, Lieren

Maken van in/uitrit

2016-09-07

Tullekensmolenweg 8-12B, Beekbergen

Kappen van 3 iepen

2016-09-07

De gemeente neemt eerst een besluit over de ingediende aanvraag, dit besluit wordt dan
gepubliceerd. Op dat moment kunt 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 aan-
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vraag of over de aanvrager verstrekt, omdat de gemeente de privacy van de aanvrager
respecteren.
Vergunningsvrije activiteit
Locatie

Omschrijving

Datum

Freule Hartsenplein 14, Beekbergen

Vergroten van een woning

2016-09-12

De mededeling vergunningsvrije activiteit met bijbehorende tekeningen ligt ter inzage in het
stadhuis. De openingstijden van het stadhuis en het omgevingsloket staan 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 in de mededeling genoemde
datum gestuurd te worden 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.

Concept Gebiedsaanwijzing afvoer hemelwater
Van 15 september tot en met 27 oktober 2016 ligt het concept-besluit “Gebiedsaanwijzing
afvoer hemelwater” met bij behorende kaartbijlage ter inzage in het Stadhuis.
De gebiedsaanwijzing wijst gebieden aan waarin het niet is toegestaan om het regenwater op
de vuilwaterriolering te lozen. Het concept-besluit kan ook digitaal worden geraadpleegd via de
website van de gemeente Apeldoorn.
Tijdens de periode dat het concept-besluit ter inzage ligt kan een zienswijze worden ingediend
(Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding
“Zienswijze Gebiedsaanwijzing afvoer hemelwater”. De zienswijze moet minimaal naam, adres
en woonplaats bevatten en mogelijk telefoonnummer en e-mailadres. Er kan ook per telefoon
worden gereageerd (055 580 2587).

Politieke Markt Apeldoorn (PMA) donderdag 22 september 2016
Tijd

Omschrijving
Raadzaal

19.00 - 20.00 uur

Hoorzitting ontsluiting Zevenhuizen -Zuidbroek
Het Rode Hert

19.00 – 20.00 uur

Regionaal Risicoprofiel en regionaal beleidsplan 2017 - 2020

20.00 – 21.00 uur

Internationaal Beleid economisch perspectief
De Rode Leeuw

19.00 – 20.00 uur

Zienswijze op ontwerp Plussenbeleid Gelderland

20.00 – 21.00 uur

Vaststelling bestemmingsplan Korrelhoed en omgeving

21.00 – 21.15 uur

Pauze

21.15 – 22.15 uur

Beleidsregel planologische afwijking, Besluit omgevingsrecht
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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 info punt 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
- vrijdagmiddag, 13.00 tot 17.00 uur, ontmoeting en ondersteuning
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
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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
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).
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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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