Nieuwsbrief 17 oktober 2016
Van de bestuurstafel
Themabijeenkomst “Beekbergen en de Zorginstellingen”
De voorbereidingen voor deze bijeenkomst zijn in volle gang. De zaal is gereserveerd (De Hoge
Weye), de koffie/thee, de drankjes en de hapjes is geregeld (De
(
Heksenketel), de zorginstelzorginstel
lingen (Pluryn, Het Hoogeland, Horeb Atlant) hebben hun medewerking bevestigd en wethouder
Blokhuis heeft de afspraak in de agenda genoteerd. Nu u nog !

Noteert u in uw agenda:

THEMABIJEENKOMST “BEEKBERGEN
BEEKBERGEN EN DE ZORGINSTELLINGEN”
ZORGINSTELLINGEN

Dinsdag 1 november 2016, 20.00 uur, De Hoge Weye
AED in Beekbergen
We hebben u in voorgaande nieuwsbrieven
ieuwsbrieven geïnformeerd over de initiatieven
die in Lieren hebben geresulteerd in het operationeel hebben van een team
bewoners die bevoegd zijn om een AED (Automatische Externe Defibrillator)
te bedienen. Er is in kaart gebracht waar in Lieren een AED beschikbaar
b
is
en er zijn recent 19 Lierenaren bevoegd verklaard
ard om een AED te bedienen.
bedien
De Dorpsraad
orpsraad Beekbergen-Lieren
Beekbergen Lieren ondersteunt het project financieel en heeft
nauw contact met de coördinator in Lieren.
Maar nu Beekbergen. Het bestuur van de dorpsraad heeft het initiatief genomen om te starten
star
met de voorbereidingen, om -in
in navolging van
v de acties in Lieren- ook in Beekbergen een netnet
werk van AED’s en bevoegde bedieners op te gaan zetten. We zullen u op de hoogte houden
van de voortgang.

Bekendmaking wijzigingsbesluit Natura 2000-gebied
2000
Veluwe
De Rijksoverheid heeft recent bovengenoemd wijzigingsbesluit bekend gemaakt. BelanghebBelangheb
benden die indertijd,
tijd, op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht
B
gebruik hebben gemaakt
van de mogelijkheid een zienswijze naar voren te brengen, kunnen gedurende zes weken
beroep instellen. Dat geldt
dt ook voor degene aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten
verwe
dat
niet gedaan te hebben. De beroepstermijn vangt aan met ingang van de dag waarop het
wijzigingsbesluit ter inzage is gelegd en loopt van 11 oktober 2016 tot en met 21 november
2016. Indien
en u in beroep wenst te gaan, stuurt u een beroepschrift
beroeps
naar:
Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak
B
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag
U dient uw naam en adres te vermelden, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u
het niet eens bent én waarom
arom u het niet eens bent met dat besluit. De meest recente informatie
over de beroepsprocedure is te vinden op de website van de Raad van State
(www.raadvanstate.nl).
). Op die website vindt u ook informatie over de hoogte
hoogte van het griffiegriffie
recht.
Tijdens de terinzagelegging (10 oktober tot en met 21 november 2016) kunt u het wijzigingswijzigings
besluit digitaal inzien via www.rijksoverheid.nl/natura2000.
www.rijksoverheid.nl/natura2000
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In en om de dorpen
Beekbergen en Loenen misschien de “schoonste”
Dat stond de afgelopen week in vette letters boven een artikel in de Stentor. Het centrum van
Beekbergen en het centrum van Loenen maken kans uitgeroepen te worden tot “Schoonste
Winkelgebied 2016 van Nederland”.
Vorig jaar behoorde Beekbergen ook al tot de genomineerden. En daar mogen de winkeliers,
de burgers en de groep Beekbergen-Lieren schoon van Pluryn best trots op zijn.
Wie zijn de andere finalisten:
- Brandevoort (Helmond)
- Centrum Bathmen (Bathmen)
- De Leim (Maastricht)
- Gelderlandplein (Amsterdam)
- Glacisweg (Maastricht)
- Limburglaan (Eindhoven)
- Oostpoort (Amsterdam)
- Van Hoytemastraat (Den Haag)
Dit jaar zijn 558 winkelgebieden onderzocht in 63 verschillende gemeenten. Met de wedstrijd wil
Nederland Schoon ondernemers, beheerders en gemeenten meer betrekken bij het beheer van
hun winkelgebied en de openbare ruimte. Om tot een eerlijke winnaar te komen, zijn in de
afgelopen maanden observatieteams ingezet en bezoekers geënquêteerd.
De Stichting Nederland Schoon probeert zwerfafval in Nederland te voorkomen en te bestrijden.

Energiebesparing
Wie wil dat nou niet? Maar waar moet je beginnen, waar haal je betrouwbare informatie?
Waarvoor krijg je subsidie? Soms is dat een reden waarom mensen niet tot het aanbrengen van
energiebesparende voorzieningen overgaan. Daar kan wat aan gedaan worden! Sinds
12 oktober kan digitaal advies op maat worden verkregen. In een persbericht van de gemeente
Apeldoorn wordt uitgelegd hoe u (betrouwbare) informatie kunt verkrijgen. Het gaat over de
beste energiebesparende maatregelen voor uw woning. Binnen tien minuten zien wat de verwachte kosten en opbrengsten zijn van maatregelen zoals zonnepanelen en isolatie. Mogelijkheden voor subsidies en hulp voor het aanvragen van offertes. De website waar de informatie
beschikbaar is: www.regionaalenergieloket.nl/stedendriehoek.
Deze website maakt gebruik van een landelijke database waarin veel gegevens van woningen
bekend zijn. Woningeigenaren geven hun postcode en huisnummer op en krijgen vervolgens
advies op maat. Denk daarbij aan isolatie, HR++ glas, zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. Via een reviewsysteem is direct te zien hoe andere woningeigenaren de bedrijven
waar zij een offerte hebben aangevraagd beoordelen.
In de komende maanden ontwikkelt de gemeente het energieloket verder en worden er verschillende groepsaankopen georganiseerd voor isolatie en zonnepanelen. Apeldoorn gaf samen
met de gemeenten Voorst, Epe, Brummen en Lochem opdracht aan Bleeve voor het opzetten
van het Regionaal Energieloket. Deze gemeenten zijn partners binnen het samenwerkingsverband Regionale Alliantie Stedendriehoek. De alliantie heeft het digitale energieloket op
12 oktober 2016 tijdens een congres over verduurzaming van woningen gelanceerd.
Op 4 oktober 2016 is de werkgroep Beekbergen Lieren Energieneutraal weer bij elkaar geweest
en hebben in een brainstormsessie de analyse gemaakt wat doel en aanpak moet zijn om dat te
realiseren. De werkgroep streeft er naar om voor het eind van het jaar met concrete plannen
naar buiten te komen.
Vervangen “streetprint” Engelanderweg/Engelanderholt
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Zaterdag 22 oktober:
OktoberFest De Boerderij

Vrijdag 28 oktober en zaterdag 29 oktober:
Het Beekbergens Toneel speelt voor u:
“Koestukken 7”

Zondag 6 november: Jubileumconcert Vrouwenkoor De Regenboog
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Gemeentenieuws
Verloren en gevonden voorwerpen
Er bestaat -zo blijkt uit meldingen van de gemeente- nog onbekendheid over “wat te doen bij
verloren of gevonden voorwerpen”. Daarom onderstaande tekst zoals die door de gemeente
Apeldoorn is opgesteld.
“Voor de aangifte van een verloren of een gevonden voorwerp kunt u terecht bij de gemeente
Apeldoorn. Aangifte doen kan op twee manieren.
Het kan via de website www.verlorenofgevonden.nl of door het voorwerp in te leveren of op te
halen bij de gemeente.”
Aangeven
Aangifte doen kan op twee manieren
1. via www.verlorenofgevonden.nl. Op basis van de ingevoerde kenmerken kunnen vinder en
verliezer met elkaar in contact komen. Staat het door u verloren voorwerp op deze website
en wilt u het ophalen, dan mailt u infovog@apeldoorn.nl of belt u telefoonnummer 14055
voor een afspraak. Neem een identiteitsbewijs mee. De betreffende medewerker kan tevens
vragen naar een aankoopbon, een eigendomsbewijs of naar de specifieke kenmerken.
2. levert het gevonden voorwerp in bij de receptiebalie in het stadhuis. Het ophalen van
gevonden voorwerpen is eveneens mogelijk bij de receptiebalie in het stadhuis. De tijden
hiervoor zijn van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 10.30 uur en van 14.00 tot
16.00 uur. Op vrijdag van 08.30 tot 10.30 uur. Op feest- en andere bijzondere dagen is het
stadhuis gesloten.
N.B. Vermoedt u dat er diefstal in het spel is, dan kunt u digitaal aangifte doen bij de politie of
kunt u contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844.

Opruimen bladafval
De gemeente Apeldoorn verwijderd in het najaar
het afgevallen blad. Dat doet zij uit zowel veiligheidsoverweging (nat blad kan gladheid/slipgevaar veroorzaken en dus hinderlijk zijn voor
het verkeer) en afgevallen blad geeft een slordige
indruk in de openbare ruimte.
U kunt het verzamelde bladafval uit tuin en stoep
of in de groene container doen of brengen naar
de bladkorven die de gemeente in de stad en in
de dorpen heeft geplaatst. In Beekbergen staan twee bladkorven. Eén aan de Wolterbeeklaan
(ter hoogte van nummer 61) en één aan het Freule Hartsenplein (ter hoogte van nummer 2).
Wilt u weten wanneer in uw straat bladafval wordt opgehaald kijk dan op de gemeentelijke
facebookpagina of volg het ophalen op twitter (www.twitter.com/gem apeldoorn).
En u heeft het waarschijnlijk wel gezien de mannen van Pluryn zijn ook al druk bezig om rond
de Hoge Weye al het afgevallen blad te verzamelen. Zij doen dat met de door de dorpsraad
aangeschafte bladblazer en kunnen daar, beter dan in het verleden met bezem en hark, de
omgeving rond de Hoge Weye schoon houden.
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Mantelzorgers in het zonnetje
De gemeente ondersteunt en waardeert de mantelzorgers in Apeldoorn.
Bent u mantelzorger en zorgt u voor iemand die in de gemeente Apeldoorn woont dan kunt u in
aanmerking komen voor het zogenaamde “mantelzorgwaardering”.
Tot 31 oktober 2016 kunt u dat aanvragen. De aanvraag moet wel aan een aantal voorwaarden
voldoen. Degene waar u voor zorgt moet in de gemeente Apeldoorn wonen en die zorg duurt
langer dan drie maanden of wordt meer dan 8 uur per week verleend. Daarnaast moet u een
persoonlijke relatie hebben met de persoon waar u voor zorgt. Hij of zij is bijvoorbeeld uw
partner, kind, ouder of vriend(in).
Hoe kunt u zich aanmelden:
Er wordt slechts een mantelzorgwaardering per mantelzorger uitgekeerd. Aanvragen kan via de
website www.dekap.nl/mantelzorg. Heeft u zelf geen computer en heeft u ook niemand die u
daarbij kan helpen dan kunt u bellen naar 055-5295520 en u wordt door een medewerker van
de Kap verder geholpen.

Aanvraag omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Holleweg 16

Kappen van een berk

2016-10-10

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

Bosjeslaan 7 en 7B

Oprichten van een woning (gesplitst in 2 delen)

2016-10-04

Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage op 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 van de
gemeente Apeldoorn.
Verleende evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Kuiltjesweg 55

Cycle for Hope

2016-11-11 / 2016-11-12

Spelderholt

Hardloopwedstrijd

2016-11-13

Bezwaar
U en eventuele andere belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient u binnen 6 weken na de in het
besluit genoemde datum (10 oktober 2016 voor Spelderholt en voor Kuiltjesweg 55) te sturen
naar de burgemeester van Apeldoorn t.a.v. de eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033,
7300 ES Apeldoorn.
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Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via het formulier op de website van de
gemeente Apeldoorn. Wanneer u het bezwaarschrift per post verstuurt wordt u aangeraden een
kopie van het besluit mee te sturen.

Varia
De herfst(pret) is weer in aantocht
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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 diverse 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 diverse 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
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 Mannen-ochtend
10.00 tot 11.30 uur Hobby-ochtend
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
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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