Nieuwsbrief 31 oktober 2016
Van de bestuurstafel

Eén ding weten wij zeker. Op 1 november a.s. zitten achter deze naambordjes de vertegenwoordigers van een viertal zorginstellingen. Wie dat zijn? Voor IrisZorg (Het Hoogeland) is dat
de regiomanager Joris Philipsen. Rolf Striekwold, de regisseur Marketing van Atlant Zorggroep.
Voor Horeb zal de locatiemanager Bert Westerhuis achter de tafel plaatsnemen en de clustermanager Joost van der Zee zal Pluryn locatie Het Hietveld vertegenwoordigen. Na een (zeer)
korte introductie zullen zij uw vragen over de zorginstelling en het beleid dat gevoerd wordt,
beantwoorden en uw opmerkingen ter harte nemen en u, zo mogelijk, voorstellen doen voor
oplossingen. Alles gericht op een voor allen goede (in ieder geval geaccepteerde) leefomgeving. Wethouder Paul Blokhuis heeft toegezegd aanwezig te zijn zodat de gemeente direct
geïnformeerd is over wat er leeft in Beekbergen en welke zorgen de burgers hebben.
Nog even de gegevens op een rijtje.
Datum
: dinsdag 1 november 2016
Aanvang
: 20.00 uur
Locatie
: dorpshuis De Hoge Weye (Dorpstraat 32, Beekbergen)
Hapjes en drankjes : daar zorgen wij voor

U bent van harte uitgenodigd!
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“Beekbergen Hartveilig”
Het bestuur van de dorpsraad heeft in de afgelopen week een gesprek gehad
met mevrouw Meekel en hebben met haar overlegd hoe we in Beekbergen
een AED-netwerk
netwerk zouden kunnen opbouwen. Daarbij was het in Lieren
genomen initiatief ook onderwerp van gesprek en richtsnoer voor een start in
Beekbergen. Mevrouw Meekel heeft toegezegd mee te denken over de
mogelijke aanpak en mee te willen werken aan het realiseren van een AEDAED
netwerk en AED-gecertificeerden
AED
in Beekbergen.
In Lieren is inmiddels een stichting opgericht
opger
“Lieren Hartveilig”.
Binnenkort zullen we u nader informeren over hoe we het in Beekbergen gaan aanpakken.

“Vlekjes wegwerken”
Naar het oordeel van Accres zitten er op de wanden van onze kantoorruimte wat vlekken (niet
veroorzaakt door ons voor alle duidelijkheid)
d
en schroefgaten (overgenomen van de vorige
huurder) die het noodzakelijk maken dat de wanden gesausd moeten worden. Dat betekent dat
we de muren vrij moeten maken, dus bureau en kasten verplaatsen. Om het met zo min
mogelijk verstoring van onze
ze kantooruren te doen heeft het op dondermiddag en vrijdagochtend
plaatsgevonden.

In en om de dorpen
Die blijven niet lang meer staan!
staan
Medewerkers van de gemeente Apeldoorn hebben bij een periodieke controle vastgesteld dat in
de fietsenstalling tegenover hotel restaurant De Smittenberg een aantal fietsen staat die hun
eigenaar al geruime tijd niet meer hebben gezien. Dat gaat, zo werd ons meegedeeld, conseconse
quenties hebben. De betreffende fietsen zijn van een merkteken voorzien en zijn ze na vier
weken nog niet opgehaald of is duidelijk dat de fiets gedurende die vier weken niet is gebruikt
(door de rechtmatige eigenaar natuurlijk) dan worden deze fietsen door de gemeente
afgevoerd.
’t Is maar dat u het weet!
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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 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.
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Zondag 6 november: Jubileumconcert Vrouwenkoor De Regenboog

Vrijdag 18 november: Old Nijs in De Boerderij
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Wegwerkzaamheden Engelanderweg/Engelanderholt
Engelanderweg
voltooid

Voortgang nieuwbouw “De Ruiterij”
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Wanneer de vrouw des huizes weg is… Hilariteit op de boerderij
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober kon het publiek
in De Hoge Weye te Beekbergen weer genieten van
een geweldig toneelspel, opgevoerd door Het
Beekbergens Toneel. In het blijspel, genaamd
“Koestukken
oestukken 7” (geschreven door Harm Dijkstra), lukte
het Anna (Gerda van den Beld) niet meer om de
huishouding op de boerderij draaiende te houden. Ze
ging er dan ook even tussenuit om op adem te komen.
Dat viel voor de familie Scholten niet mee.
Zo zorgden
zorgde oma en Luuk (fantastisch gespeeld door
Jansje Ribbink en Jeroen Jochems) voor hilarische momenten als oma
gewassen moet worden en Luuk deze nobele taak op zich neemt. Ook hielden de toeschouwers
hun hart vast als oom Hendrik (Tonny van den Beld) op tafel gaat staan om de boel af te
stoffen. Tevens moest het enthousiaste publiek flink lachen om de ‘iets’ te zoute soep van oom
Hendrik en de borrels van oma.
Dit seizoen werd het team van Het Beekbergens Toneel versterkt door twee gastleden: Arno
Diks en Marieke
eke van den Beld. Zij hebben hun rol als makelaar en dochter van Anna zeer goed
uitgevoerd en de vereniging hoopt dat ze de volgende keer weer meespelen.
De voorjaarsuitvoering zal plaatsvinden op vrijdag 24 en zaterdag 25 maart 2017.
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Varia
Herfst in Beekbergen

Gemeentenieuws
Werk en Inkomen
Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij een drietal persberichten die alle drie een relatie
hebben met “werk en inkomen”.
Het persbericht “Gemeente Apeldoorn krijgt te weinig geld van Rijk voor uitkeringen” laat zien
dat de wijze waarop het Rijk de gelden verdeelt over alle Nederlandse Gemeenten al een aantal
jaren nadelig uitwerkt voor Apeldoorn.
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Maar dat is niet de enige reden. Geconstateerd wordt in het persbericht dat de arbeidsmarkt
weliswaar zich herstelt maar dat dit nog niet het resultaat heeft van vermindering van het aantal
mensen dat aangewezen is op bijstandsuitkering.
Naar verwachting zal de gemeenteraad tijdens de politieke markt van 17 november 2016 de
aanvraag voor compensatie bij het Rijk en de maatregelen die Apeldoorn neemt om de doorstroom naar werk bespreken.
Het tweede persbericht laat zien dat uit een klantentevredenheidsonderzoek blijkt dat
Apeldoornse verzekerden erg tevreden zijn over de gemeentepolis van Menzis
(ziektekostenverzekering). In Apeldoorn is in 2015 gekozen om samen met Menzis een aantrekkelijke zorgverzekering te ontwikkelen voor mensen met een laag inkomen. Aanleiding
hiervoor was dat het Rijk een aantal compensatieregelingen voor chronisch zieken en
gehandicapten had afgeschaft. Gemeenten kregen ter compensatie extra geld om deze
groepen te ondersteunen. De door Apeldoorn gekozen weg, een zorgverzekering aanbieden
met een gunstig tarief, werkt goed.
Vanaf november 2016 start de communicatiecampagne om de gemeente polis onder de
aandacht van inwoners te brengen. In december kan men, als men dat wil, wisselen van
verzekering. Heeft u vragen, maak gebruik van de inloopspreekuren op 9 en 16 december 2016
op het Werkplein Activerium.
Het derde persbericht draagt als titel “Apeldoorn start met experiment regelluw uitkering
verstrekken”. Regels, verplichtingen en controle zijn door de jaren heen een belangrijke plaats
gaan innemen bij het verstrekken van uitkeringen aan bijstandsgerechtigden. De vraag is, zo
staat in het persbericht, of het zoeken en vinden van werk niet veel beter gaat als er minder
regels zijn. Daarom start Apeldoorn in januari 2017 een experiment. De universiteit van Tilburg
begeleidt het project. Het experiment is gericht op de volgende onderzoeksvragen:
- wat is het effect van een ander invulling van verplichtingen en sancties op het gedrag
van de bijstandsgerechtigden, op de resultaten die ze behalen en hoe ze hun situatie
beoordelen?
- wat doen keuzevrijheid en minder regels met de bereidheid van mensen om te gaan
werken en te participeren?
- hoe verhoudt zich dit tot de geleverde inspanningen en de gemaakte kosten van de
gemeente voor het handhaven van de regels?
Het Rijk biedt enige ruimte om dit soort experimenten vorm te geven. De focus in Apeldoorn ligt
op re-integratie. Maar ook aan de inkomenskant is ruimte. Geschapen voor meer inkomensvrijlating. Apeldoorn gaat dit de komende maanden nader uitwerken.

Aanvraag omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Dorpstraat 40

Plaatsen van een gevelreclame

2016-09-19

Engelanderweg 63

Kappen van 5 bomen

2016-10-24

Salomonszegel 91

Plaatsen van een garage

2016-09-26

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.

Mededeling vergunningsvrije activiteit
Locatie

Omschrijving

Datum

Engelanderweg 47

Kappen van 29 douglassen

2016-10-21

De mededeling vergunningsvrije activiteit met bijbehorende tekeningen ligt ter inzage in het
stadhuis. De openingstijden van het stadhuis en het omgevingsloket vindt u op de website van
de gemeente Apeldoorn.
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Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit
bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken -gerekend vanaf 21 oktober 2016gestuurd worden naar 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.

Inspraak 7e wijziging APV 2014
Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn maakt bekend dat het voornemens is de gemeenteraad voor te stellen de 7e wijziging van de Algemeen Plaatselijke
Verordening 2014 vast te stellen.
De 7e wijziging wordt daarom conform de inspraakverordening voor inspraak vrijgegeven.
Het gaat om de volgende wijzigingen:
- artikel 1.3, 1.8 en 6.5; deze bepalingen worden in overeenstemming gebracht met de
Algemene wet bestuursrecht
- artikel 4.3; het college krijgt de bevoegdheid om te bepalen hoe vaak en onder welke
voorwaarden een incidentele festiviteit van een horecaondernemer buiten mag
plaatsvinden zonder dat wordt voldaan aan de eis dat er binnen 50 meter geen gevoelig
gebouw ligt.
- de 7e wijziging ligt gedurende vier weken (gerekend vanaf 26 oktober 2016) ter inzage
bij de receptie in het stadhuis, Marktplein 1, Apeldoorn.
- Inwoners en andere belanghebbenden kunnen gedurende deze termijnschriftelijk een
zienswijze op de wijziging van artikel 4.3 sturen aan het college van burgemeester en
wethouders (t.a.v. de eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn).
Ook kan mondeling via telefoon 055-5801521 een zienswijze gegeven worden.

Agenda Politieke Markt Apeldoorn donderdag 3 november 2016
Tijd

Omschrijving
Raadzaal

19.00 – 20.00 uur

Tussentijdse rapportage 2016 (sociaal)

20.00 – 21.00 uur

Tussentijdse rapportage 2016 (financieel, fysiek en bestuur)
Het Rode Hert

19.00 – 20.30 uur

Uitvoeringsagenda Apeldoorn Energie Neutraal

20.30 – 21.00 uur

Bestemmingsplan Henk Vullinkweg 30, Beekbergen

21.00 – 21.15 uur

Pauze

21.15 – 22.15 uur

Bestemmingsplan De Krim 4, Hoenderloo
De Rode Leeuw

19.00 – 21.00 uur

Veiligheidsbrief

21.00 – 21.15 uur

Pauze

21.15 – 22.15 uur

I-visie gemeente Apeldoorn in digitale tijdperk
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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)
(Programma week 44)
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
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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
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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