Nieuwsbrief 12 december 2016
Van de bestuurstafel
Op maandag 19 december 2016 verschijnt de laatste Nieuwsbrief van het jaar 2016 en
op maandag 9 januari 2017 ontvangt u de eerste Nieuwsbrief van het jaar 2017

NIEUWJAARSBIJEENKOMST DORPSRAAD
Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren nodigt u
(leden en belangstellenden) uit voor de Nieuwjaarsbijeenkomst die op 10 januari 2017
(aanvang 20.00 uur) wordt gehouden in de Wilmazaal van Het Hoogepad (Papenberg 5)
De voorzitter van de dorpsraad, Joop van der Meer, zal in een korte toespraak terugkijken
(2016) en “vooruitblikken” (2017).
U bent van harte uitgenodigd.
Natuurlijk zorgen wij voor hapjes en drankjes.

Samen leven in de samenleving
Op dinsdag 6 december 2016 werden de dorps- en wijkraden door de gemeente Apeldoorn
geïnformeerd over de plannen die er in de regio Oost-Veluwe zijn ontwikkeld voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Beter is het misschien om niet te spreken over “werden
geïnformeerd” maar over “maakten geen gebruik van de mogelijkheid om te worden geïnformeerd”. Van de dorpen was alleen de Dorpsraad Beekbergen-Lieren aanwezig en van de wijkraden was er ook slechts een gering aantal vertegenwoordigd. En dat voor een onderwerp dat
ons straks allemaal gaat raken. Omdat de nota (maatschappelijke opvang en beschermd
wonen) een voorstel is voor de regio Oost-Veluwe, waren er op deze avond vertegenwoordigers
van de gemeente Voorst, Heerde, Epe en Brummen als toehoorders aanwezig. En natuurlijk
was ook de gemeente Apeldoorn vertegenwoordigd alsmede enkele leden van de gemeenteraad. Ook de Wmo-raad nam aan het overleg deel. Zo was er toch nog een redelijke belangstelling voor een belangrijk onderwerp.
Wat is de essentie van de transformatie-agenda?
- “Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig
kunnen wonen. Dit komt omdat ze ernstige psychische, sociale of maatschappelijke
problemen hebben. Sommigen zijn behandeld in een verslavingskliniek of een psychiatrisch ziekenhuis en proberen hun leven weer op de rit te krijgen. Anderen hebben hulp
nodig omdat ze dakloos zijn. Weer andere mensen hebben een ernstige vorm van
autisme. Voor hulp kunnen deze mensen eerst een beroep doen op hun eigen familie,
vrienden en buren. Lukt dat niet, dan kunnen ze terecht in de maatschappelijke opvang
of beschermd wonen”.
Wat valt onder maatschappelijke opvang?
- De maatschappelijke opvang zorgt voor dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen en
voor zwerfjongeren. Andere activiteiten zijn de hulpverlening door het GGZ-team en
hulpverlening aan mensen die geen stabiele woonplek hebben. Maar ook de voorlichting
over verslaving op scholen”
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Wanneer spreken we van beschermd wonen?
- Beschermd wonen moet ervoor zorgen dat mensen herstellen, dat ze zich weer zelf
kunnen redden. Beschermd wonen biedt mensen een gecontroleerde woonomgeving
waar veiligheid en bescherming voor hen zelf en voor anderen een belangrijk aspect is.
In de transformatie-agenda wordt een vijftal thema’s nader uitgewerkt.
Zorginfrastructuur in de wijk
- versterking van de ambulante hulp, begeleiders en hulpverleners komen -afhankelijk van
de aangetroffen situatie- bij de cliënten thuis en zien er op toe dat de aangeboden voorzieningen adequaat en toereikend zijn en sturen zo nodig bij
- de begeleiding is er primair op gericht om problemen te voorkomen, preventieve actie te
ondernemen om een ongewenst gedrag of situatie te voorkomen
- er vindt -ter bescherming van de cliënt en van de woonomgeving- een zorgvuldige
screening plaats alvorens een cliënt in een begeleid wonen project wordt opgenomen
- waar dat kan zodanig afspraken met de cliënt en zijn omgeving te maken en begeleiding
te geven dat huisuitzetting wordt voorkomen en een cliënt geen zwervend bestaan gaat
leiden
- zorgen voor een terugvalvoorziening; gaat het -omdat de cliënt terugvalt in ongewenst
leefpatroon- even niet om in een zelfstandige woonomgeving te blijven dan is er een
tijdelijke terugplaatsing in een maatschappelijke opvang of een meer beschermde woonomgeving mogelijk
Welkom in de wijk
- belangrijk aspect voor het slagen van wonen in de wijk en de straat is dat mensen met
een beperking of gedragsproblemen zich welkom en geaccepteerd weten
- een anti-stigma campagne is een belangrijke schakel in het acceptatieproces
- de cliënt beslist of de buren wel of niet worden ingelicht
- de cliënt krijgt hulp bij het verkrijgen van een sociaalnetwerk
Wonen
- verscheidenheid aan woonvormen wordt nagestreefd (wat kan een cliënt aan op dit
moment aan)
- gewerkt gaat worden (doel van begeleiding is) in overleg cliënt-begeleider-gemeente
een verantwoorde doorstroom en uitstroom uit de maatschappelijke opvang te
bewerkstelligen
Werk en dagbesteding
- het oude gezegde “ledigheid is des duivels oorkussen” is nog steeds van toepassing.
Daarom is een zinvolle dagbesteding van groot belang in het proces “groeien naar
zelfstandigheid”
Financiële situatie
- de financiële situatie van GGZ-cliënten is vaak zeer onoverzichtelijk en kwetsbaar en
ondersteuning op dat gebied is in veel gevallen noodzakelijk en begeleiding bij een
verantwoorde besteding van de financiële middelen is voorwaarde voor het kunnen
functioneren
Door de dorpsraad werd gewezen op en aandacht gevraagd voor de situatie in Beekbergen
(aantal cliënten in zorginstellingen), de hinder die een (beperkte) groep van deze cliënten in het
dorp veroorzaakt. Aandacht werd gevraagd voor een consequente houding bij begeleid wonen.
Dus, afspraken maken, afspraken handhaven en waar noodzakelijk sancties. Voor de bewoners
van de wijk/straat moet dat zichtbaar/waarneembaar zijn om de acceptatie te behouden.
Tot slot – Dr. Femmianne Bredewold vertelde op 17 november 2017 tijdens een congres:
- grootste deel van de buurtbewoners heeft geen enkel contact met mensen met een
beperking
- buurt blijkt belangrijk voor ontmoeting
- contacten zijn veelal licht en oppervlakkig
- intensief contact is doorgaans georganiseerd contact. Vertrouwen (wederzijds) heeft tijd
nodig
- mensen die wel contact hebben, hebben ‘iets’ met mensen met een beperking
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Met dat gegeven als uitgangssituatie is er nog veel werk (inspanning) te doen om de in de nota
“Maatschappelijke opvang en beschermd wonen in de regio Oost-Veluwe” tot werkelijkheid te
maken. De wederkerigheid van acceptatie is een sleutelwoord.
Waarom zo uitgebreid beschreven in deze en voorgaande Nieuwsbrief?
We krijgen er als dorpsbewoners mee te maken en dan is het goed om vroegtijdig van de
ontwikkelingen op de hoogte te zijn. De in de vorige Nieuwsbrief (5 december 2016) genoemde
bouwstenen kunnen een goede steun zijn. Het integreren van de 9 bouwstenen in de nota
maatschappelijke opvang en begeleid wonen kan voor de vereiste aanpak zorgen.

In en om de dorpen
Sinterklaasfeest in Beekbergen bij OBS en Trompie

Snelheidsdisplay verplaatst naar de Engelanderholt
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Voortgang nieuwbouw De Ruiterij

Ook in Beekbergen wordt het blad door de gemeente geruimd

Gevelde Lindeboom

Op de foto kan men nu duidelijk zien dat de lindeboom aan de Dorpstraat ziek was.
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Kerstavond 2016 Protestantse Gemeente Lieren-Beekbergen
Kerkdienst op zaterdag 24 december om 20.30 uur
Voorganger: ds. Arjan de Graaf
Orgel: Henk Mulder
m.m.v. Chr. Gem. Koor ‘Hosanna’
o.l.v. dirigent Bart van den Brink
Piano: Roel Praas
Aansluitend is er de gelegenheid om samen van een warm drankje te genieten.
U bent van harte welkom.

Gemeentenieuws
Opgelet! – Babbeltruc door “gemeente”
Staat er bij u iemand aan de deur die zich voordoet als een gemeentemedewerker? Vraag altijd
om legitimatie. Op dit moment zijn er in Apeldoorn namelijk mensen actief die u via de wel
bekende babbeltruc proberen te beroven van uw bezittingen. Vooral ouderen lijken doelwit van
deze vorm van diefstal.
Mensen bellen bij u aan en doen zich voor als medewerkers van de gemeente Apeldoorn.
Vervolgens geven ze aan dat het om een noodgeval gaat waardoor u uw huis moet verlaten of
ze vragen u om een glaasje water waardoor u de deur onbeheerd achterlaat en handlangers
naar binnen kunnen glippen. Vervolgens blijft u berooid achter. Dus let op! Wordt er bij u aangebeld, vraag altijd of de personen zich willen legitimeren. Gemeente medewerkers en medewerkers van nutsbedrijven kunnen zich altijd legitimeren. Ziet u iets verdachts of vertrouwt u het
niet, bel direct de politie 112. Twijfelt u achteraf of het allemaal wel pluis was, bel 0900-8844.

Inspraak raadskader en beleidsregels huishoudelijke hulp
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn maakt het voornemen bekend om aan de gemeenteraad voor te stellen een nieuw raadskader en beleidsregels huishoudelijke hulp vast te stellen. Voordat deze worden vastgesteld, worden deze
conform de gemeentelijke inspraakverordening voor inspraak vrijgegeven.
De aanleiding van een nieuw raadskader en beleidsregels zijn de uitspraak die de Centrale
Raad van Beroep heeft gedaan op 18 mei 2016 over huishoudelijke hulp. Door deze uitspraken
moet het beleid en de regelgeving worden aangepast. In het raadskader staat beschreven
welke wijziging het college de gemeenteraad adviseert. In de beleidsregels staat beschreven
wanneer iemand in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp. Genoemde documenten liggen
tot 17 januari 2017 ter inzage in het stadhuis. Gedurende die periode kan ook een zienswijze
worden ingediend. (Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn t.a.v. mevr. M. Wassink; of per mail
m.wassink@apeldoorn.nl).
De zienswijze moet minimaal naam, adres en woonplaats bevatten en zo mogelijk telefoonnummer en/of mailadres.

Aanvraag omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Hoge Bergweg 16

Oprichten van 3 recreatiebungalows (vervangende bouw)

2016-11-30
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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.

Politieke Markt Apeldoorn (PMA) 15 december 2016
Tijd

Omschrijving
Raadzaal

19.00 – 21.00 uur

Nota van uitgangspunten Buitengebied Beekbergen en Loenen

21.00 – 21.15 uur

Pauze

21.15 – 22.15 uur

Discussienota Apeldoorn visie op regionale samenwerking
Het Rode Hert

19.00 – 20.30 uur

Cultuurnota 2017-2020, “Cultureel Kapitaal”

20.30 – 21.00 uur

Vaststellen bestemmingsplan Laan van de Mensenrechten naast 500
De Rode Leeuw

19.00 – 20.30 uur

Kaderwijziging Haven-centrum

20.30 – 21.00 uur

Wijziging raadsdelegatiebesluit

21.00 – 21.15 uur

Pauze

21.15 – 22.15 uur

Vervolgbehandeling vaststellen bestemmingsplan Fluitersweg 9 tot 17

Adressen sociaal maatschappelijk werk en
bijeenkomsten voor senioren
Sociaal maatschappelijk werker
Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van Stimenz is iedere donderdagmiddag -met
uitzondering van 15 en 29 december- 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.

LET OP! Infopunt Woon Service Groep (WSG) stopt per 15 december 2016!
Omdat er de laatste tijd op donderdagmiddag in dorpshuis De Hoge Weye steeds minder
gebruik wordt gemaakt van de diensten (handreikingen) van de Woon Service Groep is
besloten deze dienstverlening per 15 december 2016 te beëindigen. 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 (sociaal maatschappelijk
werker bij Stimenz) 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 -NIET op 29 december-, 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
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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
- N.B. Op dinsdag 27 december 2016 is er wel Proathuus
en op dinsdag 3 januari 2017 is er géén Proathuus
Ontmoetingsplek De Vier Dorpen (Loenenseweg 39) week 50
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
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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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