Nieuwsbrief 5 december 2016
Van de bestuurstafel
Ontwerp bestemmingsplan Kerkeveld naast nr. 6
Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij bericht dat van 1 december 2016 tot en met
11 januari 2017 het ontwerp bestemmingsplan Kerkeveld naast nr. 6 ter inzage ligt in het stadhuis. (voor de openingstijden wordt verwezen naar de website van de gemeente Apeldoorn).
Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op de bouw van twee vrijstaande woningen.
Ook kan het ontwerp bestemmingsplan worden ingezien via de website van de gemeente
Apeldoorn (www.apeldoorn.nl/inzage).
Tijdens de periode waarin het ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze over dit ontwerp bestemmingsplan geven. Dat kan op de volgende manieren:
- schriftelijk: stuur een zienswijze naar de gemeente Apeldoorn (team Omgevingsrecht en
Advies), Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van “zienswijze over
ontwerp bestemmingsplan Kerkeveld naast 6 te Beekbergen. De zienswijzebrief moet
door u ondertekend zijn, en tenminste uw naam, adres en woonplaats en -indien
mogelijk- ook uw telefoonnummer bevatten
- mondeling: maak een afspraak met mevrouw J. Tol (055-5802357)
- digitaal: vul het formulier op de website van de gemeente Apeldoorn in
www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan (inloggen met DigiD)
Het indienen van een zienswijze via e-mail is niet mogelijk.

Gesprek met Pluryn locatie Hietveld
Op woensdag 30 november 2016 heeft het Dagelijks Bestuur van de dorpsraad een gesprek
gehad met de heren R. Groot Koerkamp (Algemeen Coördinator) en W. Westrik (Traject
Coördinator Arbeid) van Pluryn (locatie Hietveld).
Dit gesprek, dat plaatsvond op initiatief van Pluryn, mag gezien worden als een vervolg op de
themabijeenkomst “Zorginstellingen” van 1 november 2016.
De heren Groot Koerkamp en Westrik zijn in dit gesprek nader ingegaan op de behandelmethodiek en begeleiding van cliënten. Ze gaven een inkijk in de wijze waarop bij de cliënten de eigen
kracht wordt gemobiliseerd. Dat is dus maatwerk. Daarbij ligt de focus niet op wat niet realiseerbaar is of resulteert in het gewenste gedrag, maar wat kan de cliënt -wellicht met wat extra hulpwel realiseren en geeft een positieve draai aan het gevoel van eigenwaarde.
Waar mogelijk wordt de lat steeds iets hoger gelegd en dan blijkt dat vaak meer mogelijk is dan
vooraf werd gedacht.
Natuurlijk, hoe kan het anders, kwam ook de inzet van de groep die wekelijks het centrum van
Beekbergen zwerfvuil, afval en blad opruimt. Dat mede door de inzet van de Pluryn-groep
Beekbergen hoog scoorde (plaats 4 van de 559 geschouwde winkelcentra) is een mooie
stimulans voor deze groep.
De heren Groot Koerkamp en Westrik zullen in het kader van arbeidsparticipatie contact
opnemen met Bemivo.
Afgesproken werd dat, omdat zowel Pluryn als bestuur dorpsraad het gesprek als positief en
informatief hebben ervaren, met enige regelmaat zal worden herhaald.

“Als je weet waar het handvat zit, wordt het aanpakken een stuk eenvoudiger”
Op donderdag 1 december 2016 werd tijdens de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) de
gemeenteraad geïnformeerd over hoe “verwarde personen” op de meest effectieve (doel-
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gerichte en doeltreffende) wijze en de meest efficiënte (doelgerichte en doelmatige) manier
kunnen worden geholpen. In de presentatie werd om te beginnen aangegeven dat er een grote
verscheidenheid is wanneer we spreken over “verwarde personen”. Het kan gaan om mensen
met een afnemend geheugen (dementie), psychische stoornis (tijdelijk of permanent) en dan
met of zonder gewelddadige handelingen. Ook werd door de inleider gewezen op het gegeven
dat vaak (te vaak) over deze mensen wordt gepraat en weinig (te weinig) met hen.
De presentatie was opgebouwd rond de 9 bouwstenen die zijn opgenomen in het Eindrapport
van het aanjaagteam Verwarde Personen. Dit team bestaat uit zowel vertegenwoordigers van
de overheid (zowel regionaal als landelijk), GGZ, justitie/politie en cliëntenorganisaties en zorgverzekering). Waarom nu die aandacht voor opvang van “verwarde personen”? Twee redenen;
meer opvang in begeleid wonen projecten en minder in tehuizen/instellingen en er komt nadrukkelijker een taak te liggen bij de plaatselijke overheid.
Wat zijn die 9 bouwstenen die het aanjaagteam heeft opgesteld voor een gestructureerde
aanpak:
Bouwsteen 1: Inbreng van mensen met verward gedrag en omgeving
- Om echt te werken vanuit de leefwereld van mensen met verward gedrag is het belangrijk hun inbreng te borgen. De persoon beslist zelf mee over welke aanpak hij nodig
heeft en stemt hiermee in. De inbreng van de mensen met ervaring met verwardheid in
de uitvoering en het beleid is structureel geborgd. Wat heeft deze persoon nodig? Wat
wil hij? Wie kan daarbij helpen? Samen met de familie en de omgeving wordt gekeken
waar iemand het meest mee geholpen is.
Bouwsteen 2: Preventie en levensstructuur
- Om goed te kunnen herstellen en te voorkomen dat een psychische crisis erger wordt, is
voldoende aandacht voor het dagelijkse leven en een stabiele levensstructuur nodig.
Sociale contacten, werk, de financiën op orde, een zinvolle dagbesteding en een
stabiele woonsituatie zijn belangrijk voor herstel
Bouwsteen 3: Vroegtijdige signalering
- Door gezamenlijk, signalen vroegtijdig te herkennen, kan er direct doorgepakt worden.
De persoon zelf, familie en professionals herkennen signalen en weten waar ze met
zorgen terecht kunnen. Signalen zien, melden en aanpakken kan dag en nacht
Bouwsteen 4: Melding
- Als iemand verward is en een gevaar voor zichzelf of anderen of hij begaat een strafbaar
feit dan wordt vaak 112 gebeld. De 112 meldkamer beschikt over deskundigheid op het
terrein van verwardheid en is alert op signalen daarvan. Zo kan wanneer nodig meteen
de juiste professional en passend vervoer worden ingeschakeld
Bouwsteen 5: Beoordeling en risicotaxatie
- Iemand met verward gedrag kan dag en nacht integraal beoordeeld en opgevangen
worden. Bijvoorbeeld in een crisisbeoordelingskamer of opvanglocatie waar de juiste
professionals aanwezig zijn om hem te helpen. Er is sprake van een goede verbinding
tussen ondersteunings-, zorg- en veiligheidsprofessionals
Bouwsteen 6: Toeleiding
- Personen met verward gedrag worden geleid naar begeleiding, ondersteuning of zorg, al
dan niet specialistisch, die aansluit bij de behoefte. Ook wanneer ze onverzekerd zijn. Er
is bij professionals gedeeld inzicht in de beschikbaarheid van het aanbod en de
drempels zijn zo laag mogelijk
Bouwsteen 7: Passend vervoer
- Er is passend vervoer beschikbaar om een persoon met verward gedrag van of naar een
geschikte beoordelings- of behandelingslocatie te brengen. Neutraal vervoer zonder veel
prikkels en met de juiste expertise
Bouwsteen 8: Passende ondersteuning zorg en straf
- Iemand met verward gedrag krijgt een passende combinatie van ondersteuning, zorg
en/of straf. Deze is 24/7 beschikbaar en sluit aan bij zijn persoonlijke situatie. Er is aandacht voor de continuïteit hiervan, ook in het geval van een strafrechtelijk traject
Bouwsteen 9: Informatievoorziening
- Informatie wordt zorgvuldig en met respect voor de privacy gedeeld, zodat de juiste
personen op het juiste moment over de juiste informatie beschikken. Er is aandacht voor
wat de persoon zelf wil en voor signalen van familie en naasten
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Vervolgens werden tijdens de PMA-bijeenkomst
PMA bijeenkomst enkele mogelijke praktijk situaties besproken
waar “werkers uit het veld” hun zienswijze op hebben gegeven.
Was goed om, als vertegenwoordiger van een dorp waar veel instellingen gehuisvest zijn, waar
begeleid wonen al praktijk is en in de nabije toekomst naar verwachting zal toenemen,
toenemen als toehoorder deze informatieverstrekking aan de gemeenteraad te mogen bijwonen en de ontwikkeontwikke
lingen (de bouwstenen) door te geven.
Het volledige rapport is te raadplegen
raadple
op de site: aanjaagteam.nl.

In en om de dorpen
Weer een stukje van het karakteristieke dorpsgezicht is weg
w
Het was al enige tijd bekend dat een van de karakteristieke (beeldbepalende) bomen in de
Dorpstraat ter hoogte van de Hoge Weye in zeer slechte staat was en het te gevaarlijk was
deze nog lang(er) te laten staan. Er was maar een oplossing “vellen”. Aan de kern van de boom
was te zien dat het zeer noodzakelijk was dat er werd ingegrepen.
ingegrepen. Er vindt herplant plaats.
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Proficiat
Het kan u de afgelopen week als u uw boodschappen bij Albert Heijn in Beekbergen heeft
gehaald bijna niet zijn ontgaan, maar toch ook in deze digitale Nieuwsbrief van de Dorpsraad
Beekbergen-Lieren een hartelijk gefeliciteerd voor Diane de Beus. Zij heeft de Euregionales en
de halve finale titel “Verkoper van het jaar” gewonnen.
In het persbericht van Aventus (het opleidingsinstituut waar Diane een opleiding volgt) lezen we:
“Leerlingen van maar liefst 18 Nederlandse en Duitse mbo-opleidingen streden om de felbegeerde titel, nadat ze zich eerst al door de voorrondes en de halve finale hadden geknokt.
De jury bestond uit vertegenwoordigers van grote retailers als drogisterijketen Etos, modebedrijf
Van Tilburg en het Duitse levensmiddelen concern ReWe. Diane wist met de verkoop van haar
speltbrood het beste verkoopgesprek te voeren en overtuigde de jury daarmee om haar tot
winnaar te kiezen. De wedstrijd is een geweldige stimulans voor jongeren om zich voor te
bereiden op een internationale carrière in de Retail.”
Diane gefeliciteerd en veel succes!

Foto: Aventus

Wintermarkt
Donderdag 1 december 2016 om 16.00 uur begon de eerste wintermarkt op de Kerkallee.
De Bemivo had dit in analogie met de Veluwse
Avondmarkt weten te organiseren. Het was om
16.00 uur al meteen gezellig en sfeervol op de
Kerkallee waar de winkeliers hun kraam hadden
ingericht. De midwinterhoorn gaf met het specifieke
geluid een aparte sfeer, zeker toen het donker
begon te worden. Er waren voldoende proeverijtjes
die gretig aftrek vonden bij het publiek. Het was de
eerste keer maar daar maakt de Bemivo toch wel
een jaarlijks terugkerend evenement van?
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Gemeentenieuws
Zorgpremies lagere inkomens
Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij een persbericht met betrekking tot de zorgpremie
voor lagere inkomens. De ondertitel van het bericht is: “Ook volgend jaar betaalt de gemeente
mee aan de zorgpremie voor lagere inkomens.
Vervolgens schrijft de gemeente in het persbericht: “Alle inwoners van Apeldoorn hebben recht
op zorg, ook inwoners met een laag inkomen. Om te voorkomen dat mensen vanwege hun
inkomen zorg gaan mijden, biedt de gemeente deze inwoners ook voor volgend jaar een collectieve zorgverzekering aan. In 2016 hebben ruim 4000 inwoners gebruik gemaakt van de collectieve zorgverzekering van de Gemeente Apeldoorn en zorgverzekeraar Menzis.
Op de website www.apeldoorn.nl/zorgverzekering is meer informatie te raadplegen. Ook kan
men gebruik maken van het inloopspreekuur op vrijdag 9 en vrijdag 16 december 2016 van
13.00 tot 16.00 uur in het Werkplein Activerium aan de Deventerstraat 46 in Apeldoorn.
Medewerkers van de gemeente Apeldoorn en van zorgverzekeraar Menzis zijn dan aanwezig
voor vragen en advies over de collectieve zorgverzekering.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie

Omschrijving

Datum

Veldhofweg 9

Kappen van een beuk

2016-11-24

KanaalZuid 386

Kappen van 40 bomen

2016-11-27

Kanaal Zuid 386

Aanleggen van een tijdelijke bouwweg

2016-11-27

Kanaal Zuid 386

Plaatsen van een in- uitrit

2016-11-29
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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

Witte Kruisweg 11A en 11B

Samenvoegen van 3 naar 2 wooneenheden en
plaatsen van 2 dakkapellen

2016-11-25

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 Politieke Markt Apeldoorn en Raadsvergadering 8 december 2016
Tijd

Omschrijving
Het Rode Hert

19.00 – 19.45 uur

Presentatie over Huishoudelijke Hulp; Kaders en beleidsregels
De Moriaen

19.00- 19.45 uur

Presentatie Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
De Rode Leeuw

19.00 – 19.45 uur

Jeugd in Apeldoorn; overlast en criminaliteit
Raadzaal

20.00 uur

1 Vaststelling Raadsagenda
2 Vragenuurtje
3 Actualiteitsvragen
4.a Controleprotocol 2016
4.b Benoeming 2 leden Raad van Toezicht Stichting AVOO
4.c Afhandeling mail van hr. Van der Heide
4.d Vaststellen technische begrotingswijziging m.b.t. riolering
5 Weigering verklaring van geen bedenkingen Wieselseweg naast 92
6 Herijking uitgiftebeleid openbaar groen
7 Voorwaarden vangnetuitkering BUIG
8 Sluiting en drankje in de Burgerzaal
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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) stopt per 15 december 2016
Omdat er steeds minder gebruik wordt gemaakt van de diensten van het Infopunt van de
Woon Service Groep op donderdagmiddag in Dorpshuis De Hoge Weye (Dorpstraat 34)
is besloten om per 1 januari 2017 het Infopunt te sluiten. U kunt met al uw vragen op het
gebied van wonen, zorg en welzijn op donderdagmiddag van 12.30 tot 14.30 uur terecht in
Gezondheidscentrum Papenberg (Loenenseweg 1). Héléne Mook zal u graag helpen.
Rita Stok en Ann Korthuis bedankt voor de inzet en het helpen van mensen met het vinden van
oplossingen die het woongenot verhogen.

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 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
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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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