
 
 

 1 

 

Nieuwsbrief 3 oktober 2016 

Van de bestuurstafel 

Afscheid penningmeester 

Op woensdag 28 september 2016 hebben we tijdens een vergadering van het Dagelijks 
Bestuur afscheid genomen van Johan Boerema. Hij had enkele maanden geleden kenbaar 
gemaakt dat hij om persoonlijke redenen wilde stoppen als penningmeester en bestuurslid van 
de Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren. Wij hebben de nauwgezetheid waarmee Johan 
de activiteiten op financieel gebied heeft behartigd zeer gewaardeerd en de prettige samen-
werking en gesprekken op kantoor van de dorpsraad zullen we missen. Joop van der Meer 
heeft dat verwoord tijdens de vergadering van 28 september en heeft dat onderstreept met het 
overhandigen van een cadeaubon. Een deel van de activiteiten zal worden overgenomen door 
Jaap Hertgers die wij daarvoor zeer erkentelijk zijn. 
Jamone Wagner zal als bestuurslid de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur bijwonen. 

 

Op de foto v.l.n.r.: Joop van der Meer (voorzitter), Pieter de Mos (secretaris), Jamone Wagner 
(bestuurslid) en Johan Boerema. 

Gesprek met THOR 

Op woensdag 28 september 2016 heeft het Dagelijks Bestuur (aangevuld met Jamone Wagner) 
een gesprek gehad met de coördinator van THOR (Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte). 
Reden was enerzijds dat het een periodiek overleg is en het weer tijd was om een overleg te 
hebben. Anderzijds zijn er in en om het dorp (met name Beekbergen) ontwikkelingen en waar-
nemingen van ongewenste situaties die een gesprek noodzakelijk maakten. Door de THOR-
coördinator werd verslag gedaan van de inzet van THOR-beambten, hun ervaringen, hun 
bevoegdheden en de inzetbaarheid. Afgesproken werd dat -geanonimiseerd en passend binnen 
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de wettelijke mogelijkheden- THOR aan het Dagelijks Bestuur van de dorpsraad informatie zal 
geven over een aantal waargenomen situaties die voor overlast in het dorp hebben gezorgd. De 
THOR-coördinator heeft aangegeven dat de samenwerking met de dorpsagent goed is en dat, 
met respect voor elkaars deskundigheid en bevoegdheid, gezamenlijk optreden moet kunnen 
leiden tot een veilige leefomgeving. 
Een van de kernwaarden uit het Integraal Veiligheidsrapport Apeldoorn is “Apeldoorn een 
veilige gezinsstad”. 
In de Nieuwsbrief van 26 september 2016 is (integraal) de van de gemeente Apeldoorn informa-
tie met betrekking tot melding van waargenomen onregelmatigheden vermeld. Het gaat van on-
veilige situaties in de ruimste zin van het woord. Het meldnummer is 14055 (buitenlijn). Ook kan 
melding voor niet urgente politiehulp gedaan worden via 0900 8844. 
Schroom niet, bel! 

Nextdoor 

Op woensdag 28 september 2016 hebben Joop van der Meer en Pieter de Mos een gesprek 
gehad met Dick van Mossel over Nextdoor. 
In de informatie die wij vooraf van Dick van Mossel hadden ontvangen is kort weergegeven wat 
Nextdoor kan betekenen voor bewoners van overzichtelijke gebieden. “Nextdoor is een organi-
satie, verspreid over heel Nederland, dat tot doel heeft elkaar te informeren op bijvoorbeeld het 
gebied van veiligheid. Elkaar te informeren over verdachte situaties. Het delen van informatie 
kan vaak een doeltreffend middel zijn om veiligheid te bevorderen.” 
Maar ook kan het worden gebruikt voor het uitwisselen van tips en voor het organiseren van 
buurtbijeenkomsten. 
Wilt u meer weten: ga naar de website www.nextdoor.nl of neem contact op met Dick van 
Mossel (dickvanmossel@gmail.com) of Ida Hafkamp (idahafkamp@outlook.com). 

Ontwikkelingen Beekbergsebroek 

Op vrijdag 30 september 2016 ontvingen wij van deA (duurzame energiecoöperatie Apeldoorn) 
het rapport “Onderzoek geluid en slagschaduw windmolens Beekbergsebroek”. Een rapport dat 
is opgesteld door het bureau Pondera Consult. 
Onderstaand een uittreksel van de door deA gemaakte samenvatting van het Tondera Consult 
rapport. 
 
Wat is onderzocht? 

Het plaatsen van windmolens moet voldoen aan regels, richtlijnen en normen. In Nederland ligt 
dit vast in het Activiteitenbesluit. In het onderzoek dat Pondera Consult heeft uitgevoerd is 
gekeken of de drie windmolens in Beekbergsebroek voldoen aan de normen die gesteld zijn in 
het Activiteitenbesluit op het gebied van: 

- Geluid 
- Slagschaduw 

 
Op basis van het onderzoek van Pondera Consult heeft het bureau ROM3D een computer-
simulatie gemaakt, waarmee vanuit elk gewenst standpunt het zicht op de molens kan worden 
bekeken. Zo kon vanuit iedere woning worden bekeken of de bewoners de molens zien of niet. 
 
In het onderzoek is uitgegaan van: 

- 3 windmolens van 3 MW (3.000.000 Watt) 
- Een ashoogte van 134 meter, een rotor diameter van 131 meter. Het hoogste punt van 

de wieken (de tiphoogte) is dan 199,5 meter 
 
In het onderzoek is uitgegaan van de maximale hoogte, zodat ook de maximale gevolgen 
inzichtelijk worden gemaakt. Het is mogelijk dat de uiteindelijke molens lager (minder hoog) 
worden. 
Het onderzoek is gedaan met een rekenmodel waarin 13 woningen zijn opgenomen  
(10 woningen in Beekbergsebroek en 3 in de Maten). 
Het rekenmodel gaf aan dat wanneer er geen aanvullende maatregelen worden genomen bij  
2 woningen niet wordt voldaan aan de in de geluidsnorm vastgelegde eisen. Om die reden 
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zullen de windmolens in de nacht op een stillere modus worden gezet waardoor het geluids-
niveau wordt verlaagd en voor alle 13 woningen voldaan wordt aan de norm. De molens zullen 
hierdoor wel iets minder stroom opwekken. 
 
Ook is gekeken naar de cumulatie van geluid, te weten geluid van de snelwegen A1 en A50 en 
de drie windmolens. Volgens het onderzoek van Pondera Consult wordt het geluid op de gevel 
van de eerder genoemde 13 woningen nog steeds in belangrijke mate bepaald door het verkeer 
op de snelwegen. 
 
Slagschaduw 

De norm stelt dat er een stilstand-voorziening op de windmolens moet worden aangebracht als 
er zich woningen bevinden binnen 12 maal de rotordiameter (diameter van de wieken) en er 
meer dan 17 dagen per jaar meer dan 20 minuten aan slagschaduw per dag op kan treden op 
de gevel van de woningen. Op de overige dagen mag maximaal 20 minuten slagschaduw op-
treden. 
In het onderzoek van Pondera Consult is uitgegaan van een verhoogde eis met betrekking tot 
de slagschaduw hetgeen betekent dat de molens zullen worden stilgezet zodra er meer slag-
schaduw optreedt dan 6 uur per jaar. Zodra de slagschaduw de woning weer voorbij is, wordt 
de molen weer aangezet. 
De molens worden dus om aan de eis van maximaal 6 uur slagschaduw per jaar worden uit-
gerust met een stilstand-voorziening. Ook dit zal tot gevolg hebben dat de hoeveelheid 
geleverde energie zal verminderen. 
 
Het bestuur van de dorpsraad zal in overleg treden met de dorpsraden van Oosterhuizen, 
Klarenbeek en de wijk Zuidoost en streven naar een gezamenlijke reactie op het rapport. 
 
Het volledige rapport van Pondera Consult is te raadplegen op de website  
www.de-A.nl/windmolens. 

Inloopbijeenkomst bouwplannen “Coöperatiehof” 

Dat stond in de tekst die wij aangeleverd hadden gekregen van OGA Makelaars uit Hoek van 
Holland. “Wij (OGA Makelaars) organiseren voor het bouwproject Coöperatiehof op dinsdag  
27 september 2016 een informatie/inloopavond waar iedereen in de gelegenheid is vragen te 
stellen”. Dat bleek niet helemaal correct te zijn. Het was geen inloopavond. Om 18.00 uur werd 
in de kerkzaal (het Trefpunt was niet beschikbaar; dubbele boeking) gestart met een presenta-
tie. Dat had tot gevolg dat gedurende het eerste halfuur de zaal binnen kwamen. Dat was een 
beetje storend en de “binnenkomer” had de helft of meer van de informatie gemist. Vanuit de 
zaal kwamen vragen over is er wel voldoende rekening gehouden met een toename van het 
verkeer op de Tullekensmolenweg (ter plekke is een school). Is het wel passend binnen het 
dorpse karakter van Lieren (De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft voor de vakantieperiode 
positief geoordeeld) maar is dat ook de mening van de aanwonenden? Met name in de wandel-
gangen na afloop van de presentatie kwam dit onderwerp aan de orde. Kritische geluiden 
waren er -niet zozeer over de woningen op zich- maar om de locatie. Naar verwachting gaat het 
om woningen die liggen in richting middensegment qua prijsklasse. De kerkzaal was zeer goed 
bezet, de galerij hoefde nog net niet te worden opengesteld maar het scheelde maar heel 
weinig. 
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In en om de dorpen 

Informatiemarkt “Nooit te jong om bewust ouder te worden” 

 

Freule Hartsenpark 

 
Over een tijdje ziet het hier bij het Freule Hartsenpark weer helemaal groen uit. 



 
 

 

Takken lindebomen bij De Hoge Weye 

Maandag 26 september zijn de takken van de lindebomen en de eikeboom bij de IJstijd gesnoeid.

Papiercontainer verstopt 

Regelmatig komt het voor dat tijdens het legen van de papier/kartoncontainers de container
raken doordat er complete dozen erin gepropt worden.
zoveel mogelijk uit elkaar te halen.

bij De Hoge Weye gesnoeid 

 
Maandag 26 september zijn de takken van de lindebomen en de eikeboom bij de IJstijd gesnoeid.

tijdens het legen van de papier/kartoncontainers de container
doordat er complete dozen erin gepropt worden. Het is daarom zaak om de kartonnen dozen 

zoveel mogelijk uit elkaar te halen. 
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Maandag 26 september zijn de takken van de lindebomen en de eikeboom bij de IJstijd gesnoeid. 

 
tijdens het legen van de papier/kartoncontainers de containers verstopt 

Het is daarom zaak om de kartonnen dozen 
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Voortgang nieuwbouw De Ruiterij 

 

 

Enken Beekbergen en Lieren 

 
Nog even en dan kunnen we weer over de enken van Beekbergen en Lieren heen kijken. 
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Gemeentenieuws 

Van de gemeente ontvingen wij op 28 september 2016 de onderstaande mededeling: 
“Kennisgeving gesloten grondexploitatie-overeenkomst en voorbereiding bestemmingsplan voor 
ruimtelijke ontwikkeling voor het perceel Kuiltjesweg 1 Beekbergen”. 
 
Burgemeester en wethouders delen mee dat zij op 12 april 2016 een overeenkomst over grond-
exploitatie hebben gesloten voor de percelen Kuiltjesweg 1 Beekbergen, kadastraal bekend 
gemeente Beekbergen, sectie L, nummers 3507 en 3532. De overeenkomst betreft het aan-
passen van de bouwmogelijkheden voor het zorginstellingsterrein op het perceel in bestem-
mingsplan Buitengebied Beekbergen en Loenen. 
 
Met ingang van 29 september 2016 ligt een afschrift van de overeenkomst voor iedereen ter 
inzage bij het Omgevingsloket in het stadhuis aan het Marktplein 1. Over de overeenkomst 
kunnen geen zienswijzen worden ingediend. De openingstijden van het stadhuis en het 
Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis. 
Ter voldoening aan artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening delen burgemeester en 
wethouders verder mee dat zij ter uitvoering van de gesloten overeenkomst het voornemen 
hebben een bestemmingsplan voor te bereiden voor de genoemde percelen. 
Ten aanzien van het voornemen liggen in deze fase van de voorbereiding geen stukken ter 
inzage, kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend en wordt geen onafhankelijke instantie 
in de gelegenheid gesteld een advies over het voornemen uit te brengen.  
Te zijner tijd zal een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Dan is het mogelijk 
om te reageren. In het Gemeenteblad zal worden aangekondigd wanneer dat is en hoe u kunt 
reageren”. 

Presentatie THOR (Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte) 

Op 29 september 2016 werd tijdens de Politieke Markt Apeldoorn door de heer R. Mulder 
(teammanager THOR) een presentatie verzorgd van de taken en bevoegdheden van de BOA’s 
(Buitengewone Opsporing Ambtenaren, zijnde de medewerkers van THOR). 
THOR is gestart in 2008 en er waren toen 7 kerntaken gedefinieerd: 

- milieu illegaal storten van afval 
- parkeercontrole 
- hondencontrole (vooral controle op aanlijnverplichting) 
- afhandeling klachten buitenlijn 
- diftar controle 
- markten (toezicht op naleving van voorschriften en veiligheidsaspect) 
- “zwerffietsen” verwijderen 

 
Het takenpakket is in de loop der jaren uitgebreid met taken waarvoor de BOA’s aanvullende 
speciaal op de taak toegesneden opleidingen hebben gevolgd. Alle BOA’s zijn gecertificeerd 
(gediplomeerd) voor de taak waarvoor ze worden ingezet. 
Is in de afgelopen jaren het takenpakket verbreed en verdiept, het aantal BOA’s is niet 
meegegroeid (sterker nog er zijn nu minder BOA’s dan in 2008). 
Wat is er dan aan taken bijgekomen: 

- veilig wonen (preventief; gerichte voorlichting en advies) 
- digitaal opkopers register (heling) 
- drank en horeca gelegenheden (controle op naleving van wet- en regelgeving) 
- evenementen (controle voor en tijdens het evenement op naleving van de in de 

verleende vergunning beschreven randvoorwaarden) 
- dierenwelzijn 
- flora en fauna wetten 

Verder is THOR gestart met het opleiden en inzetten van Jeugdboa’s. Jongeren hebben (vaak) 
een makkelijkere toegang tot leeftijdgenoten dan een ouder persoon. De Jeugdboa’s krijgen 
specifieke taken en kunnen altijd terugvallen op de coördinatoren. 
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THOR treedt zowel preventief als repressief op. Door de heer Mulder wordt nadrukkelijk aan-
gegeven dat “kennen en gekend worden” binnen de wijk of het dorp de kracht is (moet zijn) van 
de BOA. Daarom wordt gewerkt aan een plan om te komen tot wijk- of dorpsboa’s. 
Voor de duidelijkheid, BOA’s zijn gemeenteambtenaar en het takenpakket wordt door de 
burgemeester en de teammanager vastgesteld en ter accordering aan de gemeenteraad 
gepresenteerd. Daarbij hoort ook een adequate bezetting van medewerkers. De oproep was 
dan ook “wij willen de taken die ons zijn toegewezen naar behoren en verantwoord uitvoeren, 
geef ons de middelen”. 
Nadrukkelijk werd gesteld dat THOR een duidelijk andere taak heeft dan de politie maar dat 
samenwerking en wederzijdse informatie van essentieel belang is. 
 
Een heldere en zeer informatieve presentatie die mooi aansloot bij het gesprek dat het Dagelijks 
Bestuur van de dorpsraad een dag eerder met een van de coördinatoren van THOR had gehad 
over de inzet en de effectiviteit daarvan in Beekbergen. 

Apeldoorn bespaart-maand 
In gemeentenieuws van 28 september 2016 lazen wij: 

“De gemeente Apeldoorn merkt dat veel mensen hun huis energiezuiniger willen maken. Maar 
velen zien er tegenop het ook echt te doen. Wilt u besparen op uw energierekening, maar weet 
u niet waar u moet beginnen? Isoleren? Zonnepanelen of een nieuwe cv-ketel? In oktober 
organiseert deA (duurzame energiecoöperatie Apeldoorn) samen met energiebesparingsservice 
Hoom de Apeldoorn-bespaart-maand. 
Tijdens deze actie krijgt u gratis hulp, van advies tot oplevering. Een specialist komt bij u thuis 
en geeft u een vakkundig en onafhankelijk advies. 
Meer informatie op de website www.de-A.nl/energiebesparing of bel met Hoom 088-0062000. 

Omgevingsvergunningen 

Aanvraag omgevingsvergunningen 

Locatie Omschrijving Datum 

Tullekensmolenweg nr 92 Oprichten van 15 woningen 13-09-2016  

Jan Hendrik Persijnweg 4 Aanleg van een in-/uitrit  02-09-2016 

 
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 
aanvraag of over de aanvrager verstrekt, omdat de gemeente de privacy van de aanvrager 
respecteren. 
 
Verleende omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Het Zand 4 Aanleg van een in-/uitrit 27-09-2016 

 
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 omgevings-
vergunning 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 van de 
gemeente Apeldoorn. 
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Agenda Politieke Markt Apeldoorn 6 oktober 2016 

Tijd Locatie 

 Raadzaal 

19.00 – 21.00 uur Ontsluiting Zevenhuizen - Zuidbroek 

 Het Rode Hert 

19.00 – 20.00 uur Opnieuw thuis in Apeldoorn 

(Plan van aanpak huisvesting en integratie statushouders) 

20.00 – 21.00 uur MPB 2017-2020; presentatie over de gevolgen van wijzigingen in het Besluit 
Begroten en Verantwoorden 

 De Moriaen 

21.15 – 22.15 uur Audit Comité 

 
 

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) 
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 
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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 
 
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 
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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).Tot 8 oktober 2016 niet aanwezig. 
  

 
 
 
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 
 
 


