Nieuwsbrief 24 oktober 2016
Van de bestuurstafel
THEMABIJEENKOMST “BEEKBERGEN EN DE ZORGINSTELLINGEN”

Dinsdag 1 november 2016, 20.00 uur, De Hoge Weye
In de afgelopen weken is er door het bestuur van de dorpsraad in de Nieuwsbrief aandacht
besteed aan de themabijeenkomst op dinsdag 1 november 2016. Wij hebben daarin vermeld
welke zorginstellingen op die bijeenkomst, na een korte introductie, met u in gesprek zullen
gaan. Deze zorginstellingen zullen aangeven wat hun visie is op en rol is in de zorg en
begeleiding van hun cliënten.
U kunt aangeven waar en in welke mate er volgens u overlast wordt ervaren en wat u van de
zorginstellingen verwacht.
Centraal uitgangspunt van de bijeenkomst zal zijn dat door de zorginstellingen zodanige maatregelen worden genomen en voorzieningen worden getroffen dat er voor alle bewoners van het
dorp, de winkeliers en de toeristen een veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving wordt
gerealiseerd.
De zorginstellingen die hun medewerking hebben toegezegd zijn:
Atlant, Het Hoogeland, Horeb en Pluryn.
U bent van harte uitgenodigd! Tot dinsdag 1 november 2016, 20.00 uur in De Hoge Weye.

In en om de dorpen
Prinses Juliana Beekbergen geeft tuinconcert bij Paleis Het Loo

Op zondag 30 oktober 2016 geeft harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen (PJB) een
concert bij de koninklijke stallen van Paleis Het Loo.
Het concert begint om 13.00 uur met een optreden van het opleidingsorkest onder leiding van
dirigent Chris de Boer. Om 13.30 uur neemt dirigent René Bos het stokje over en zal het
harmonieorkest tot 14.30 uur een veelzijdig en goed in het gehoor liggend programma ten
gehore brengen. Naast lichte nummers als "Crazy little thing called love”, “Mas Que Nada”,
“A tribute to Amy Winehouse”, en “Happy” speelt PJB ook enkele marsen als “Everest” en
“Punjaub”.
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Zowel het opleidingsorkest als het harmonieorkest zijn, via de hoofdingang, te vinden bij de
koninklijke stallen van Paleis Het Loo. Belangstellenden die alleen het concert willen bezoeken,
en niet het museum van het Paleis Het Loo, hebben vrij entree.
Meer informatie over PJB is te vinden op www.harmonie-pjb.nl.

Vrijdag 28 oktober en zaterdag 29 oktober:
Het Beekbergens Toneel speelt voor u:

“Koestukken 7”
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Voortgang nieuwbouw “De Ruiterij”

Varia
Dag van de mantelzorg
In de Nieuwsbrief van 17 oktober 2016 hebben wij u geïnformeerd over de “mantelzorgwaardering”, een initiatief van de gemeente Apeldoorn.
De afgelopen week ontvingen wij informatie over activiteiten rondom de “Dag van de mantelzorg”.
Op donderdag 10 november 2016 worden er in het kader van de “Dag van de mantelzorg” een
aantal activiteiten georganiseerd. Zowel voor de mantelzorger als ook voor organisaties.
De activiteiten kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën:
- avond uit in Orpheus voor mantelzorgers
- inspiratiebijeenkomst voor organisaties
- actie ansichtkaart voor mantelzorgers
Avond uit in Orpheus voor mantelzorgers:
Door een genereus aanbod van Orpheus en theatermaker Marc de Hond kunnen mantelzorgers
uit de gemeente Apeldoorn genieten van een ontspannen avond uit. Tussen 17.00 en 17.30 uur
worden mantelzorgers met een drankje ontvangen in de foyer van Orpheus. Begonnen wordt
met een optreden van de muziektheatergroep MuSeSi. Na het diner treedt Marc de Hond op
met zijn nieuwe voorstelling “Wie bang is krijgt ook klappen”. Rond 21.30 uur is er een drankje
en verzorgt de belastingdienstband de muziek.
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Aanmelden kan, tot en met 3 november 2016 via de website:
www.dekap.nl/mantelzorg/dagvandemantelzorg.
Heeft u voor deze avond vervangende zorg nodig, neem dan contact op met Karin Fennes van
de Kap (055-5295527; aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag).
Voorwaarden voor deelname:
- u bent woonachtig in de gemeente Apeldoorn
- degene waarvoor u zorgt is eveneens woonachtig in Apeldoorn
- de zorg duurt langer dan drie maanden of wordt meer dan acht uur per week verleend
- u heeft een relatie met persoon waar u voor zorgt (partner, ouder, kind )
Inspiratiebijeenkomst voor organisaties
Uit de enquête “wijkgerichte ketenaanpak mantelzorg” -zo schrijven de organisatoren van de
dag van de mantelzorg- bleek er behoefte te zijn meer te weten te komen over items als Werk &
Mantelzorg en Jonge Mantelzorgers. De bijeenkomst voor organisaties is een mooie aanleiding
dit onderwerp in een breder kader te belichten.
Het programma ziet er als volgt uit:
- 15.00 uur; inloop
- 15.15 uur; woord van welkom en inleiding door Erna van Bussel, directeur van De Kap
- 15.35 uur; werk & mantelzorg, interview met Suzanne Reep, mantelzorger en medewerker P&O Vos Techniek
- 15.55 uur; documentaire “Papa”
- 16.15 uur; jonge mantelzorgers, presentatie door Els Jonker, jeugdarts GGD Noord- en
Oost Gelderland
- 16.35 uur; afsluiting met drankje
Organisaties kunnen zich tot en met 3 november 2016 aanmelden via de website:
www.dekap.nl/mantelzorg/dagvandemantelzorg-org.
Actie ansichtkaarten voor mantelzorgers
In samenwerking met Markant hebben de organisatoren van de Dag van de mantelzorg een
ansichtkaart (formaat A5) ontworpen. U kunt de kaart persoonlijk aan de, bij u bekende, mantelzorgers uitreiken of toezenden. De wens van de organisatoren is dat mantelzorgers ervaren dat
zij er niet alleen voor staan.
Kaarten bestellen kan via k.fennes@dekap.nl of telefoon 055-5295527 (aanwezig op dinsdag,
woensdag en donderdag).
De dag van de mantelzorg werd mogelijk gemaakt door:
De Kap, Stimenz, de Zorgmensen, GGNet, Markant, MEE Veluwe, Orpheus, Gemeente
Apeldoorn, Reinders Makelaardij Apeldoorn, Belastingdienst en Stichting Vrienden van de Kap.
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11de Veluwse Midwienterkuiertocht 2016

BSN; wees er zuinig op!
In de afgelopen week -en dat kan u niet zijn ontgaan- is in de lokale media in ruime mate aandacht besteed aan het onderwerp “datalekken”.
Dat had betrekking op het door de gemeente Apeldoorn onzorgvuldig omgaan met het Burgerservicenummer (BSN).
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Maar hoe (on)zorgvuldig gaan we zelf met ons BSN om? En wie mag om ons BSN vragen?
De Rijksoverheid is daar duidelijk over.
“Welke organisaties mogen mijn Burgerservicenummer (BSN) gebruiken? Alle overheidsorganisaties
mogen gebruik maken van uw BSN. Andere organisaties mogen uw BSN gebruiken als dit in de wet
staat. Overheidsorganisaties gebruiken uw BSN om hun taak uit te voeren. Dit mag alleen als uw BSN
hierbij nodig is. Overheidsinstanties krijgen alleen de gegevens die zij nodig hebben. Ze krijgen dus niet
al uw gegevens.
Organisaties buiten de overheid mogen uw BSN gebruiken als dat in een wet is bepaald. En alleen voor
het doel dat in de wet staat omschreven. Een zorgverlener (zoals uw huisarts of tandarts) is bijvoorbeeld
verplicht uw BSN te gebruiken. Dat staat in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg. En banken
moeten uw BSN gebruiken voor uitwisseling van gegevens met de Belastingdienst. Dit staat in de
Algemene wet inzake Rijksbelastingen. Organisaties mogen uw BSN alleen gebruiken als het om
uitwisseling van persoonsgegevens gaat. Een organisatie mag BSN dus niet gebruiken als deze geen
gegevens van u hoeft vast te leggen”.

Op de website www.wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u een beeld krijgen van de organisaties die
gegevens uit de Basisregistratie personen (BRP) inclusief het BSN gebruiken.

Bladkorven in Beekbergen
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).

Beekbergen en Loenen misschien de “schoonste”

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. Op 16 november vindt de prijsuitreiking plaats van de trofee.
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Gemeentenieuws
Aangevraagde omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Lierderstraat 5A

Kappen van een boom

2016-10-11

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.

Verleende omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Hietveldweg 54

Kappen van diverse bomen

2016-10-18

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 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.
Agenda Raadsvergadering 27 oktober 2016
Tijd

Omschrijving

19.00 uur

1.
2.
3.
4.

Vaststelling raadsagenda Algemene Beschouwingen over MPB 2017-2020
Loting sprekersvolgorde (fracties)
Korte toelichting op MPB 2017-2020 door wethouder financiën
Algemene Beschouwingen per fractie met mogelijkheid van interruptie door de
raadsleden en fracties kondigen mogelijk hun amendementen en moties in
- Schorsing
5. Vervolg Algemene Beschouwingen per fractie

23.00 uur

Sluiting
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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
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
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 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 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).

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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