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Nieuwsbrief 10 oktober 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 instellingen en doelgroep en hun beleidsvoornemens. Alle reden om nu 
dit onderwerp opnieuw aan de orde te stellen. Te evalueren wat er is 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 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. De aanvang is 20.00 uur. 

In en om de dorpen 

Informatiemarkt: “Nooit te jong om bewust ouder te worden” 

Zaterdag 8 oktober 2016 was het tussen 11.00 en 14.00 uur gezellig druk in gezondheids-
centrum Papenberg. Een grote verscheidenheid van zorgverleners en instellingen en organisa-
ties die actief zijn binnen het sociaal maatschappelijk domein waren aanwezig en gaven de 
bezoekers informatie die kan bijdragen aan persoonlijk welzijn. 
Van fysiotherapie tot logopedie, van voetverzorging tot ergotherapie, van thuiszorg tot zorg-
instelling, het was er allemaal. Een goed initiatief waar de bewoners van Beekbergen en Lieren 
dankbaar gebruik van hebben gemaakt. 
En de deelnemende organisaties hebben de gelegenheid aangegrepen om te netwerken. 

  

HBT gaat de planken op 

Het Beekbergens Toneel geeft op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober 2016 in de grote zaal van 
de Hoge Weye een uitvoering van het door Harm Dijkstra geschreven blijspel “Koestukken 7”. 
Wat is de kern van het verhaal “Het lukt Anna niet meer om de huishouding op de boerderij 
Koestukken 7 draaiende te houden. Ze gaat er dan ook even tussenuit om op adem te komen 
en dat valt voor de familie niet mee ……”. 
Wie eerdere voorstellingen van HBT heeft bijgewoond weet dat het weer een avond is die niet 
gemist mag worden. 
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Zinloos! 
 
In de nacht van zaterdag 1 op zondag  
2 oktober 2016 is het bushokje aan de 
Loenenseweg (ter hoogte van gezond-
heidscentrum Papenberg) vernield. 
En u begrijpt het al van de dader(s) 
geen spoor. 
Volkomen zinloos! 

 

 

 

 

 

Vervangen “streetprint” 

In de afgelopen week is gestart met het aanpassen van het wegdek op de Engelanderweg en 
Engelanderholt. De streetprint gaat er uit, er komen 30 kilometer drempels in en er komt een 
nieuwe asfaltlaag op. De werkzaamheden duren nog tot en met 21 oktober. 

  

Kinderboekenweekfeest bij OOK 
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Juf Els las voor tijdens de Kinderboekenweek. 

Moderne treinstellen op bezoek bij VSM 

Op zaterdag 8 oktober vierde de landelijke vereniging van spoorwegliefhebbers NVBS op het 
VSM station van Beekbergen haar 85-jarig bestaan. Het was een schitterend gezicht om de 
moderne treinstellen van Arriva, Breng, Syntus en Veolia naast de oude locomotieven te zien. 

  

  

We kunnen weer over de enken heen kijken ! 
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Voortgang Nieuwbouw De Ruiterij 

 

Gemeentenieuws 

Aanvraag omgevingsvergunningen 

Locatie Omschrijving Datum 

Engelanderweg 47 Kappen van 29 douglassen 2016-09-28 

Jan Hendrik Persijnweg 14 Maken van een in-/uitrit 2016-10-01 

 
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 omgevingsvergunningen 

Locatie Omschrijving Datum 

Engelanderweg 26 Kappen van een eik 2016-09-30 

Nieuwe Voorweg 13 en 13B Oprichten/splitsen van een woning 2016-09-30 

Kanaal Zuid 186 Oprichten van een woning 2016-09-30 

Tullekensmolenweg 8-12B Kappen van een esdoorn 2016-10-03 

Bosjeslaan 7 en 7B Splitsen van een woning in 2 eenheden 2016-10-04 

 
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 wet-
houders van Apeldoorn, t.a.v. de afdeling Juridische Zaken en Veiligheid, Postbus 9033,  
7300 ES Apeldoorn. 
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Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op de website van de 
gemeente Apeldoorn. 

Aangevraagde evenementenvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Station Beekbergen Intocht Sinterklaas op 12 november 2016-11-12 

 
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. 

Meerjarenprogrammabegroting 2017 - 2020 

Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij de Meerjarenprogrammabegroting 2017 – 2020 
(MPB 2017 – 2020). 
Een lijvig document van iets meer dan 250 bladzijden met veel tabellen. Gelukkig hebben we 
ook een samenvattend persbericht ontvangen. Daarin staat, of het nu gaat om sport of duur-
zaamheid, om verkeer en mobiliteit of economie, op 3 bladzijden de essentie van de MPB 
samengevat. Om u te informeren over het beleidsvoornemen van het college van B&W (de 
gemeenteraad bespreekt binnenkort tijdens de algemene beschouwingen de MPB) is in deze 
Nieuwsbrief de tekst van het door de gemeente Apeldoorn uitgegeven Persbericht opgenomen. 
Dit werd mede gedaan omdat een samenvatting van een samenvatting het gevaar in zich heeft 
dat het inhoudelijk een weinig zeggend verhaal wordt. 

Persbericht gemeente Apeldoorn 

MEERJARENPROGRAMMABEGROTING 2017-2020 

‘Investeren in duurzaamheid, onderhoud en digitalisering’ 

Het college van burgemeester en wethouders blijft inzetten op financieel herstel van de 
gemeente. Nu dat gestaag vordert, stelt het college voor om daarnaast te investeren in de 
aanpak van achterstallig onderhoud, duurzaamheid en digitalisering van de dienstverlening. 
Dat zijn de belangrijkste punten in de meerjarenprogrammabegroting (MPB) die het college 
van B&W aanbiedt aan de gemeenteraad. De MPB geldt tot 2020 en legt een financieel en 
beleidsmatig fundament voor de toekomst. De woonlasten voor inwoners stijgen slechts  
1 procent, minder dan de kostenontwikkeling van de gemeente. De gemeenteraad vergadert 
op 27 oktober over de begroting (algemene beschouwingen). De vaststelling door de raad is 
gepland op 10 november. 
“Na jaren van bezuinigingen, komt er de komende jaren weer meer ruimte om te bouwen aan 
onze mooie gemeente”, legt wethouder Financiën Detlev Cziesso uit. “Dat doen we aan de 
hand van de strategische doelen, stap voor stap. In de MPB staat dat na vele jaren winter nu 
een voorzichtige lentezon doorbreekt. Het financieel herstel ligt op koers. Dat is fijn, maar het is 
nog geen hoogzomer. Financieel herstel blijft voorop staan. Toch zien we al ruimte voor 
investeringen. Daarbij kiezen we voor projecten die bijdragen aan onze strategische doelen.” 
Elke voorgestelde investering draagt bij aan één of meer van de doelen comfortabele gezins-
stad, toeristisch toplandschap, duurzaamheid en veelzijdige economie. 

Beperkte stijging woonlasten 

Bij het opstellen van deze MPB was het uitgangspunt dat de inwoners zo min mogelijk belast 
mochten worden via de gemeentelijke woonlasten. Deze bestaan uit de OZB, rioolheffing en 
het tarief voor afvalverwerking. Normaal gesproken lopen de woonlasten gelijk op met de 
kostenontwikkeling van de gemeentelijke uitgaven. Het college stelt echter voor om de woon-
lasten te beperken tot 0,99 procent. De gemeentelijke kostenontwikkeling in 2017 bedraagt 
2,25 procent. Verder dalen de bouwleges. De tarieven van de overige leges worden met het 
inflatiepercentage verhoogd. 
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Investeren in duurzaamheid 

De ambitie is dat Apeldoorn in 2030 energieneutraal is. In de regio bouwt Apeldoorn daarnaast 
aan de agenda 055CLEANTECH regio. Wethouder Mark Sandmann: “Nu we op koers liggen 
met het financieel herstel ontstaan mogelijkheden om te investeren in duurzaamheid. Wij willen 
dit jaar nog met de raad overleggen hoe de uitvoeringsagenda er uit gaat zien en daarover een 
maatschappelijke discussie voeren. Dat gesprek willen wij openhouden, daarom kiezen we nog 
geen bepaalde aanpak. Wel stellen wij voor om hiervoor extra budgetten te bestemmen.” 

Economie 

De economische ambities zijn hoog. In 2020 wil het college 100.000 banen binnen de stad 
voor Apeldoorners en forenzen, met twee kenniscentra en steun voor de topsectoren in het 
bedrijfsleven. Sandmann: “Het versterkt het economisch fundament, het draagt bij aan de 
welvaart van onze inwoners en van de stad als geheel. Voldoende werkgelegenheid helpt bij 
het realiseren doel van de veelzijdige economie. Daarom stelt het college voor aan de raad om 
middelen vrij te maken om de ambities te realiseren.” 

Verkeersvisie 

Met deze MPB wordt gestart met een omvangrijke investering in het verkeersnetwerk van 
Apeldoorn. Dit gebeurt aan de hand van de drie kernopgaven: Apeldoorn fietsstad, de omslag 
naar vraaggericht openbaar vervoer en het beter en veilig gebruik van de infrastructuur. 
Wethouder Johan Kruithof: “Als toeristische gemeente en gezinsstad, plaatsen we de fiets op 
1. Als ondernemende stad zijn we gebaat bij goede en snelle verkeersafwikkeling.” 

Binnenstad en oude wijken 

De afgelopen jaren is er veel verbeterd in de openbare ruimte in de binnenstad. De ‘aanloop-
straten’ naar het kernwinkelgebied: de Beekstraat, Marktstraat en herinrichting van het Markt-
plein, zijn nog niet heringericht. Het college stelt voor om hier geld voor beschikbaar te stellen, 
onder meer om het laatste stukje van de verdwenen Grift weer boven de grond te halen. Voor 
het Marktplein ligt er een opgave om functionaliteit en beleving samen te brengen. De kosten 
van al deze plannen bedragen ettelijke miljoenen en het college hoopt op een bijdrage van de 
Provincie. In deze MPB zijn voor de eerste ‘quick wins’ de benodigde middelen gereserveerd. 
De revitalisering van oude wijken is ook een punt van aandacht. Dit geldt bijvoorbeeld voor de 
Maten. Het jaar 2017 wordt gebruikt worden om een revitaliseringsplan uit te werken. Het 
college heeft voor de jaren erna een pm-post opgenomen. 

Sport 

In de MPB staan ook veranderingen die gevolgen hebben voor sport. De huidige sportsubsidie-
systematiek sluit onvoldoende aan bij de behoeften van sportverenigingen. Het college beraadt 
zich met de Sportraad Apeldoorn over een betere inzet van deze middelen. Nog voor het einde 
van dit jaar bespreekt het college een verbetervoorstel met de raad. Er is speciale aandacht 
voor AV’34. De atletiekvereniging heeft de gemeente om hulp gevraagd bij noodzakelijke 
investeringen. Het college stelt voor om hiervoor begrotingsruimte beschikbaar te houden. 

Cultuur en evenementen 

De culturele sector in Apeldoorn staat onder druk. Het college wil de sector gelegenheid geven 
om te herstellen en te vernieuwen. Daarvoor is geld nodig, naast de aanwezige creativiteit, 
doorzettingsvermogen en wil tot samenwerking. De MPB voorziet hierin door te investeren in 
de gebouwen en eenmalig geld beschikbaar te stellen voor het culturele topprogramma ‘In 
Apeldoorn kan meer!’, een initiatief van CODA en Orpheus.  
Voor de komende jaren staan de nodige grote evenementen op de rol. Het gaat mogelijk om 
Serious Request, het EK beachvolleybal, het WK baanwielrennen en het EK Indoor Masters 
Atletiek. Het college vindt het niet langer verantwoord om alle organisatorische inspanningen 
op ad hoc basis te regelen en stelt aan de raad voor om hiervoor geld te reserveren. 
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Handhaving en veiligheid 

Het college ziet mogelijkheden tot een aanzienlijke investering in handhaving binnen het 
fysieke domein. Hetzelfde geldt voor de formatieve uitbreiding van het team THOR om daar-
mee beter het hoofd te kunnen bieden aan allerlei vormen van overlast. 

Digitale dienstverlening 

Apeldoorn heeft nog veel te winnen als het gaat om digitale dienstverlening. Cziesso: 
“De afgelopen jaren lag de focus op financieel herstel en de decentralisaties. Daardoor is er 
sprake van achterstallig digitaal onderhoud. Nu is het moment gekomen om fors in te zetten op 
de digitalisering van onze dienstverlening. We willen daarbij slim gebruik maken van bewezen 
toepassingen.” Landelijke programma’s als de Digitale Agenda 2020 en Digitale Dienst-
verlening 2017 verplichten de gemeente ook tot doorontwikkeling. Deze digitale verandering 
heeft ook organisatorische gevolgen. Administratieve repeterende werkzaamheden worden 
geautomatiseerd en de bijbehorende functies verdwijnen. Dit betekent voor bepaalde mede-
werkers dat zij van werk zullen moeten veranderen. Deze MPB geeft de aanzet om dit op te 
vangen via omscholing en loopbaanbegeleiding. 

Reserve Sociaal Domein 

Een bijzonder onderwerp in de MPB is het Sociaal Domein en de bijbehorende reserve.  
In algemene zin is in de Voorjaarsnota het belang van deze bestemmingsreserve geduid. Het 
college wil op korte termijn met de raad van gedachten wisselen over innovatieve investeringen 
ten behoeve van de transformatie in het sociaal domein. Hiervoor komt een apart raadsvoor-
stel. 

Financieel herstel 

Er is sprake is van financieel herstel wanneer de Algemene Reserve van de Algemene Dienst 
en de Algemene Reserve Grondexploitatie op orde zijn en er geen sprake is van achterstallig 
wegenonderhoud. In de MPB staat dat de Algemene Reserve van de Algemene Dienst eind 
2021 het gewenste minimumniveau behaalt. De Algemene Reserve Grondbedrijf komt al in 
2018 op het gewenste niveau. Het achterstallige wegenonderhoud is naar verwachting in 2020 
voorbij. Begin 2017 wordt er een inspectie gehouden om de wegen te beoordelen. 

Fundament 

Met het financieel herstel is een belangrijk voornemen uit het Bestuursakkoord gerealiseerd. 
Het is aan de provincie om basis van deze resultaten te besluiten wanneer het preventief 
provinciaal toezicht wordt beëindigd. Detlev Cziesso: “Ik heb er vertrouwen in dat we na afloop 
van deze bestuursperiode aan de volgende raad en college een stad overdragen met een 
stevig financieel fundament. Een stad zonder achterstallig onderhoud die klaar is voor de toe-
komst. Een gemeente die bruist qua gemeenschapszin, cultuur, sport, evenementen en 
economie. Deze begroting maakt het mogelijk om die volgende stappen te zetten.” 
 

Post van Apeldoorn gaat voortaan via MijnOverheid.nl 

Inwoners van Apeldoorn kunnen post van de gemeente voortaan ook krijgen via 
MijnOverheid.nl. 
Dat is de digitale weg waarlangs inwoners toegang hebben tot post en hun eigen persoonlijke 
gegevens die met allerlei overheidsorganisaties te maken hebben. 
Streven is dat eind oktober 2016 de aansluiting MijnOverheid.nl voor Apeldoorn helemaal 
geregeld is. Inwoners kunnen dan een bericht krijgen, via bijvoorbeeld e-mail, dat zij post 
hebben van de gemeente. Op de genoemde website (mijnOverheid.nl) kunnen zij dan met de 
DigiD code inloggen en de brief lezen. 
Eigenlijk zou de gemeente vorig jaar al starten met deze vorm van informatievoorziening, maar 
de nieuwe belastingorganisatie Tribuut maakte het noodzakelijk andere prioriteiten te leggen. 
Vanaf eind oktober kunnen inwoners van de gemeente Apeldoorn via MijnOverheid al brieven 
van de gemeente ontvangen als reisdocumenten. Ook belasting aanslagen van Tribuut zijn dan 
langs deze digitale weg te ontvangen. 
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Agenda Politieke Markt Apeldoorn en Raadsvergadering 
donderdag 13 oktober 2016 

Tijd Omschrijving 

 Raadzaal 

19.00 – 19.45 uur. Visie op informatievoorziening (technische presentatie) 

 Het Rode Hert 

19.00 – 20.15 uur Hoorzitting MPB 2017-2020 

 De Moriaen 

19.00 – 19.45 uur Presentatie “grip op kapitaalgoederen” 

 De Rode Leeuw 

19.00 – 19.45 uur Cleantech (informatie) 

 Raadzaal 

20.30 uur 1 Vaststelling agenda 

2 Vragenuurtje 

3 Actualiteitsvragen 

4.a Bestemmingsplan Krommedijk 2 Klarenbeek 

4.b Bestemmingsplan Kanaal Zuid 497 – 499 Loenen 

5 Ontsluiting Zuidbroek(wensen en bedenkingen) 

6 Sluiting met drankje in de Burgerzaal 

 
 
 

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 
 
 


