Nieuwsbrief 26 september 2016
Van de bestuurstafel
Themabijeenkomst “Beekbergen en de zorginstellingen”
Het is een paar jaar geleden dat de zorginstellingen tijdens een themabijeenkomst informatie
konden geven over hun doelstellingen en doelgroep en hun beleidsvoornemens. Alle reden om
nu dit onderwerp opnieuw aan de orde te stellen. Te evalueren wat er is gedaan
gedaan met de door de
zorginstellingen gedane toezeggingen. Wat vinden de bewoners van Beekbergen en Lieren van
de huidige situatie? Wat gaat er goed, wat moet er anders? Na een kort introductierondje door
de uitgenodigde instellingen (Horeb, Pluryn, Het Hoogeland
Ho
en Atlant) en wethouder Paul
Blokhuis, krijgen de aanwezigen ruim de tijd om met de vertegenwoordigers van de instellingen
en de wethouder in debat te gaan. Wanneer en waar dat gaat plaatsvinden?

Dinsdag 1 november 2016 in de zaal van De Hoge Weye.
Weye Aanvang: 20.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd!

In en om de dorpen
Informatie over bouwproject Coöperatiehof in Lieren
Maandag 19 september 2016 ontvingen wij, kort na het verzenden van de wekelijkse digitale
nieuwsbrief, onderstaand bericht van OGA Makelaars BV:
De afgelopen periode heeft drs. J.G. van der Laan Holding BV in samenwerking met de
gemeente Apeldoorn en architectenbureau Rijnboutt gewerkt aan de voorbereidingen voor de
aanvraag omgevingsvergunning 17 eengezinswoningen; 6 tweekappers en 11 rijwoningen op
de locatie aangrenzend aan de Coöperatie gelegen aan de Tullekensmolenweg nummer 92 te
Lieren. Nu hebben wij op dinsdag 27 september 2016 een informatie/inloopavond
inloopavond georganigeorgani
seerd waar iedereen in de gelegenheid
legenheid is vragen te stellen.

Dinsdag 27 september
september 2016. Tijd: 18:00 19:00 uur.
Locatie: PKN-kerk,
PKN
, Lierderstraat 7, 7364 BH Lieren.
Lieren

OGA Makelaars
Strandweg 32, 3151 HV Hoek van Holland
Tel.: 0174-387002
387002
www.oga-makelaars.nl
makelaars.nl
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Informatiemarkt “Nooit te jong om bewust ouder te worden”

“Kuiltjes weg”
Nou ja zeg maar gerust kuilen, want dat was wel het formaat van de gaten in het wegdek op
parkeerterrein bij de sportverenigingen in Beekbergen. Zeker nu het ‘s avonds weer vroeger
donker wordt was het vooral voor fietsers gevaarlijk. De gemeente heeft dat ingezien en de
herstelwerkzaamheden ter hand genomen. Was even lastig om de tennisbanen, voetbalvelden
en sporthal te bereiken maar dat kon niet anders. Maar nu ziet het er weer gladjes uit.
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Lege blikjes, volle kas
U heeft ze ongetwijfeld wel eens in het dorp en de weg naar de sportvelden zien lopen de
mannen van Pluryn (met begeleiding) die op dinsdagochtend lege blikjes verzamelen.
De opgehaalde blikjes worden bij een door de gemeente ingericht verzamelpunt ingeleverd.
Daar krijgen ze 5 eurocent per ingeleverd blikje. De stand op 22 september is, na aftrek van de
kosten (onder andere aanschaf afvalemmers) 200 euro. Dat bedrag wordt in de kantinekas van
Pluryn gestort. Dus dubbel profijt. Een schonere omgeving en een gevulde kantinekas.

Varia
Beekbergen Klassiek
Op zaterdag 5 november 2016 verzorgen Lavinia Meijer (harp) en Carel Kraayenhof
(bandoneon) een concert in de Oude kerk in Beekbergen. Aanvang is om 15.30 uur.
De fascinerende en veelzijdige bandoneonist Carel
Kraayenhof is al vele jaren de Hollandse en internationale ster van de Argentijnse tango. Met zijn
grote kennis van de Argentijnse tango en zijn fraaie
spel weet hij wereldwijd elk publiek te betoveren.
Lavinia Meijer demonstreert vol overgave de veelzijdigheid én de kracht van de harp. Als jong talent
won zij alle belangrijke concoursen en awards, en als
‘rising star’ trok zij de wereld over. Het bracht haar al
tot Carnegie Hall, New York en in Nederland stond
niet eerder in Carré een zo jonge klassieke artiest
Foto: Peter van Breukelen
solo op het podium. Lavinia geldt als een van de
beste harpisten ter wereld. Twee bijzonder gepassioneerde, virtuoze rasmuzikanten, samengebracht in dit bijzondere duoconcert.
Het is de uitdrukkelijke wens van Lavinia Meijer geen programma’s uit te delen, aangezien het
geritsel van papier zeer storend kan werken tijdens het spelen.

Dorpsagent niet aanwezig
De dorpsagent, de heer Simmelink, is tot 8 oktober 2016 niet aanwezig. Kan uw vraag of
opmerking niet wachten, neem dan contact op met het nummer 0900-8844 en vraag naar
iemand van het Team Apeldoorn of naar een collega van cluster De Dorpen.

Snelheidsdisplay op de Kerkweg
Hij hangt er weer de snelheidsdisplay op de Kerkweg. U wordt er op gewezen dat ook op de
Kerkweg de toegestane snelheid 30 km per uur is. Evenals trouwens in de gehele bebouwde
kom van Beekbergen en Lieren.
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Gemeentenieuws
Buitenlijn 14 055
Het is niet te missen. In advertenties en op billboards “stoeptegel los, bel de buitenlijn”. Maar
waarvoor kan de buitenlijn nu eigenlijk allemaal gebeld worden.
Dat staat in de informatie die wij hebben en die wij graag met u delen. Ook is er de mogelijkheid
om tijdens een inloopspreekuur (iedere tweede maandag van de maand, van 09.30 – 12.00 uur)
de door uw vragen met betrekking tot mobiliteit te stellen. Schroom niet, bel!

BUITENLIJN
U werkt mee aan een schone en veilige woonomgeving door het ons te melden als wij iets moeten (laten) opruimen,
schoonmaken of herstellen. U laat het ons weten via de Buitenlijn.

Online melden
Beschrijving
Onderwerpen waarover u contact op kunt nemen met de Buitenlijn zijn onder meer:
(blad-)afval, begraafplaatsen, dieren (uitlaatplaats, bijtincidenten, overlast), geluidsoverlast (ook van vliegverkeer),
gevonden fietsen, gladheidbestrijding, groen of vijvers, nutsbedrijven, overtreding voorschriften, riolering, bodem-,
grondwater- of luchtverontreiniging, sociale veiligheid, verkeer, wegen, stoeptegels, bruggen, tunnels of viaducten,
verlichting, straatmeubilair of speelvoorzieningen en vernieling of vandalisme.
De gemeente registreert alle meldingen en handelt deze verder af. Hierbij kunt u ook denken aan bijvoorbeeld
bemiddeling tussen slachtoffers, eigenaren en verzekeringsmaatschappijen. Ook kan de gemeente burgers
verplichten tot het ondernemen van actie. En bepaalde meldingen, die directe aandacht vragen, spelen we indien
nodig direct door naar de politie; dan zorgen zij voor de eerste zorg/hulpverlening.

Melden
Het indienen van een melding via de Buitenlijn kan op 2 manieren:
1. via het online meldingsformulier: https://www.apeldoorn.nl/ter/bb-online-buitenlijn-meldingsformulier
2. telefonisch via telefoonnummer 14 055
Binnen 5 werkdagen behandelt de gemeente uw melding. Is uw melding urgent, dan kunt u het beste telefonisch
contact met ons opnemen.

Straatmeubilair
De gemeente is ook verantwoordelijk voor straatmeubilair (wegmeubilair) zoals verkeerszuilen, afvalbakken (op
straat), banken, urinoirs, verlichting, parkeermeters, parkeerautomaten, bepaalde soorten groenvoorziening,
portalen met wegaanduidingen en richtingaanwijzers, verkeersborden, praatpalen en wegmarkeringen. Dit zover dit
binnen de kommen van de gemeente valt dan wel op die wegen is, die binnen onze verantwoordelijkheid vallen.
De gemeente gaat terughoudend om met het plaatsen van palen, sluishekjes, verkeersspiegels, waarschuwingsborden en vele andere soorten straatmeubilair. Aan het uitvoeren van de genoemde maatregelen en dus het
plaatsen van dit soort straatmeubilair kleven vaak nadelen voor andere weggebruikers of kan een situatie (juist)
minder veilig zijn. Een verkeerskundige van de gemeente beoordeelt daarom altijd een verzoek en kijkt of het
nemen van (kleine) maatregelen kan leiden tot een verbeterde verkeersveiligheid.
Een verzoek aan een verkeerskundige kunt u ook doen via het online meldingsformulier
https://www.apeldoorn.nl/ter/bb-online-buitenlijn-meldingsformulier of door te bellen met een verkeerskundige via telefoonnummer 14 055.

Mobiliteitsspreekuur
Iedere tweede maandag van de maand kunt u met uw vragen over verkeer, parkeren, openbaar vervoer, etc. langskomen op het mobiliteitsspreekuur. Tijdens het spreekuur kunt u uw vragen of opmerkingen op het gebied van
verkeer en vervoer voorleggen aan verkeersmedewerkers van de gemeente. Zij proberen samen met u uw vragen
helder te krijgen en te beantwoorden. Dat kan direct een oplossing opleveren, maar soms vergt het enig uitzoekwerk. Dan maken we een heldere afspraak hoe en wanneer we hierop bij u terugkomen. Het spreekuur is niet
bedoeld voor opmerkingen over lopende zaken of verkeersbesluiten, deze worden via de reguliere weg
afgehandeld.
U kunt zich iedere tweede maandag van de maand van 9.30 tot 12.00 uur melden bij de balie van het stadhuis.
Omdat het een vrij inloopspreekuur is, kan het zijn dat u even moet wachten.
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Aanvraag omgevingsvergunningen
Locatie

Omschrijving

Datum

Hietveldweg 54

Kappen van pijnboom, den, conifeer en taxus

2016-09-16

Koningsweg 20

Kappen van een conifeer

2016-09-13

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.

Aanvraag evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Paardensportcentrum Riant

Paardensportevenement 3 t/m 6 augustus 2017

De burgemeester maakt bekend dat de bovenstaande aanvraag voor het houden van een groot
evenement bij hem is ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen.

Agenda Politieke Markt Apeldoorn 29 september 2016
Tijd

Omschrijving
Het Rode Hert

19.00 – 19.45 uur

Presentatie Groene Eiwittransitie
De Moriaen

19.00 – 19.45 uur

Sportagenda; stand van zaken
De Rode Leeuw

19.00 – 19.45 uur

Presentatie THOR
Raadzaal

20.00 uur

1. Vaststelling agenda
2. Vragenuurtje
3. Actualiteitsvragen
4. Vaststelling bestemmingsplan Musschenbroekstraat 13 – 15
5. Vaststelling bestemmingsplan Korrelhoed en omgeving
6. Regionaal beleidsplan en gemeenschappelijke regeling VNOG
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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.

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
Ontmoetingsplek De Vier Dorpen (Loenenseweg 39), week 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 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 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
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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 koffie-ochtend
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
wat 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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