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Nieuwsbrief 16 januari 2017 

Van de bestuurstafel 

Nieuwjaarsbijeenkomst dinsdag 10 januari 2017 

Het was gezellig. Het was goed druk. Er werd veel gepraat. Er waren voldoende drankjes en 
hapjes. Kortom het was een geslaagde bijeenkomst. 
Het was Joop van der Meer, voorzitter van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren die, 
nadat we al even hadden kunnen kijken naar een groot aantal foto’s van Beekbergen en Lieren 
in vroeger jaren, de aanwezigen welkom heet. Leden van de dorpsraad, lezers van de weke-
lijkse digitale Nieuwsbrief, vertegenwoordigers van de gemeenteraadsfracties, vertegenwoordi-
gers van bestuur van Dorpsraad Oosterhuizen, de dorpsagent. Ze waren er allemaal.  
En wij -bestuur van de dorpsraad- waren blij dat ze er waren. Het overzicht dat Joop van der 
Meer de aanwezigen vervolgens presenteerde gaf een goed beeld van de onderwerpen en de 
activiteiten waar de dorpsraad in 2016 aan gewerkt heeft. 
Genoemd werden: 

- (veel) overleg over opvang van vluchtelingen (wel of geen AZC in Beekbergen) 
- ontwikkelingen Beekbergsebroek (wel of geen windmolens) 
- deelname aan de bijeenkomsten van het dorpenplatform 
- het najaarsoverleg met de gemeente 
- bijwonen van de bijeenkomsten “Politieke Markt Apeldoorn” en soms ook gebruik maken 

van de inspraakmogelijkheid 
- indienen van zienswijzen op gemeentelijke nota’s 
- activiteiten van het milieuteam (cliënten en begeleiders van Pluryn die drie ochtenden 

per week zwerfvuil opruimen in het dorp) 
- ondersteuning van AED project (Automatische Externe Defibrillator) in Lieren en 

sponsoring van een buitenkast 
- themabijeenkomst met de zorginstellingen 
- initiatieven om een klompenpad te realiseren 

Het bestuur van de dorpsraad is sinds 1 september 2016 naarstig op zoek naar een penning-
meester. Door Joop van der Meer werd een dringende oproep gedaan. 
 
Zoals reeds vermeld het was een gezellige bijeenkomst en de vrijwilligers van Het Hoogepad 
hebben ons goed voorzien van de hapjes en de drankjes. 

  



 
 

 

Hartveilig Beekbergen 

In een voorgaande Nieuwsbrief werd verslag gedaan van de resultaten in 
Lieren in het kader van “Hartveilig Lieren”. Er is een overzicht waar een AED 
(Automatische Externe Defibrillator) beschikbaar is, op welke plaatsen deze 
AED’s 24 uur per dag bereikbaar zi
voor dit moment
stichting Hartveilig Lieren opgericht. Kortom alles is voor elkaar en men doet 
het voor elkaar

Dat wilden we in Beekbergen ook realiseren, maa
die we voeren met de instanties over de nu aanwezige AED’s en dus de dekkingsgraad, is er op 
de oproep “wie wil de cursus AED gecertificeerde” volgen, slechts door twee dorpsbewoners 
gereageerd. Wij doen nogmaals een dringend beroep aan de inwoners van Beekbergen, meldt 
u aan, volg de cursus (wordt gegeven door Anita Meekel) en draag bij aan het realiser
“Hartveilig Beekbergen”. 
Aanmelden kan via mailadres 
Wij, Dorpsraad Beekbergen-Lieren, zullen er dan voor zorgen dat de aanmelding op de juiste 
plek komt. Wij zullen ons ook inspannen om buiten de “kantooruren” AED ’s beschikbaar (inzet
baar) te krijgen. Want één AED voor heel Beekbergen kan niet voldoe
spreken van Hartveilig Beekbergen.
 
We hebben eerder in een Nieuwsbrief 
red je levens mee”. Dat herhalen

Afwegingskader woningbouw 2016

Tijdens de Politieke Markt Apeldoorn van 12 januari 2017 werd bovengenoemd onderwerp 
besproken. In de vorige Nieuwsbrief werd al geschreven over dit onderwerp en werd verwezen 
naar het rapport van bureau Fakton waarin een analyse is gemaakt van de woningvoorraad en 
de woningbehoefte op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen en de ontwikkelin
gen op het gebied van huizenprijzen en be
Dan gaat het dus om de “vraagontwikkeling”. Allereerst werd tijdens deze bespreking in de PMA 
door de gemeente een toelichting gegeven op de
 
Dat betekent onder andere dat:

- lopende projecten buiten de analyse vallen
- de dorpen niet zijn meegenomen in het onderzoek

Worden separaat geanalyseerd en wordt vraag 
- studentenhuisvesting valt buiten dit onderzoek
- in de volumevraag is geen rekening gehouden met de woningbehoefte van statushouders
- extramuralisering van de zorg 

de analyse meegenomen 
 
Door de raadsleden werd onder andere aandacht gevraagd voor een snelle maar daarom niet 
minder zorgvuldige aanpak. Hier komen de 3D’s om de hoek kijken, doelgericht, doeltreffend en 
doelmatig. Dat zijn de kenmerken van effectief en ef

 

een voorgaande Nieuwsbrief werd verslag gedaan van de resultaten in 
Lieren in het kader van “Hartveilig Lieren”. Er is een overzicht waar een AED 
(Automatische Externe Defibrillator) beschikbaar is, op welke plaatsen deze 
AED’s 24 uur per dag bereikbaar zijn (geplaatst in een buitenkast) en er zijn 
voor dit moment- voldoende gecertificeerde AED bedieners. Er is een 
stichting Hartveilig Lieren opgericht. Kortom alles is voor elkaar en men doet 
het voor elkaar. 

Dat wilden we in Beekbergen ook realiseren, maar dat gaat niet echt vlot. Los van de discussies 
die we voeren met de instanties over de nu aanwezige AED’s en dus de dekkingsgraad, is er op 
de oproep “wie wil de cursus AED gecertificeerde” volgen, slechts door twee dorpsbewoners 

maals een dringend beroep aan de inwoners van Beekbergen, meldt 
u aan, volg de cursus (wordt gegeven door Anita Meekel) en draag bij aan het realiser

Aanmelden kan via mailadres post@dorpsraadbeekbergen.nl of telefoon 055 506
Lieren, zullen er dan voor zorgen dat de aanmelding op de juiste 

Wij zullen ons ook inspannen om buiten de “kantooruren” AED ’s beschikbaar (inzet
Want één AED voor heel Beekbergen kan niet voldoende zijn om te kunnen 
veilig Beekbergen. 

We hebben eerder in een Nieuwsbrief boven een artikel over AED de titel geplaatst 
. Dat herhalen we hier graag. 

Afwegingskader woningbouw 2016-2020 

Markt Apeldoorn van 12 januari 2017 werd bovengenoemd onderwerp 
besproken. In de vorige Nieuwsbrief werd al geschreven over dit onderwerp en werd verwezen 
naar het rapport van bureau Fakton waarin een analyse is gemaakt van de woningvoorraad en 

ehoefte op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen en de ontwikkelin
gen op het gebied van huizenprijzen en besteedbare financiële middelen. 

t het dus om de “vraagontwikkeling”. Allereerst werd tijdens deze bespreking in de PMA 
emeente een toelichting gegeven op de uitgangspunten van de analyse.

Dat betekent onder andere dat: 
lopende projecten buiten de analyse vallen 
de dorpen niet zijn meegenomen in het onderzoek van woningbehoefte. 
Worden separaat geanalyseerd en wordt vraag en aanbod per dorp in beeld gebracht 
studentenhuisvesting valt buiten dit onderzoek 
in de volumevraag is geen rekening gehouden met de woningbehoefte van statushouders

van de zorg en de daarmee verband houdende woningbehoefte is niet in 

Door de raadsleden werd onder andere aandacht gevraagd voor een snelle maar daarom niet 
minder zorgvuldige aanpak. Hier komen de 3D’s om de hoek kijken, doelgericht, doeltreffend en 
doelmatig. Dat zijn de kenmerken van effectief en efficiënt. 
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een voorgaande Nieuwsbrief werd verslag gedaan van de resultaten in 
Lieren in het kader van “Hartveilig Lieren”. Er is een overzicht waar een AED 
(Automatische Externe Defibrillator) beschikbaar is, op welke plaatsen deze 

in een buitenkast) en er zijn -
voldoende gecertificeerde AED bedieners. Er is een 

stichting Hartveilig Lieren opgericht. Kortom alles is voor elkaar en men doet 

r dat gaat niet echt vlot. Los van de discussies 
die we voeren met de instanties over de nu aanwezige AED’s en dus de dekkingsgraad, is er op 
de oproep “wie wil de cursus AED gecertificeerde” volgen, slechts door twee dorpsbewoners 

maals een dringend beroep aan de inwoners van Beekbergen, meldt 
u aan, volg de cursus (wordt gegeven door Anita Meekel) en draag bij aan het realiseren van 

of telefoon 055 5061010. 
Lieren, zullen er dan voor zorgen dat de aanmelding op de juiste 

Wij zullen ons ook inspannen om buiten de “kantooruren” AED ’s beschikbaar (inzet-
nde zijn om te kunnen 

boven een artikel over AED de titel geplaatst “AED, daar 

Markt Apeldoorn van 12 januari 2017 werd bovengenoemd onderwerp 
besproken. In de vorige Nieuwsbrief werd al geschreven over dit onderwerp en werd verwezen 
naar het rapport van bureau Fakton waarin een analyse is gemaakt van de woningvoorraad en 

ehoefte op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen en de ontwikkelin-
 

t het dus om de “vraagontwikkeling”. Allereerst werd tijdens deze bespreking in de PMA 
uitgangspunten van de analyse. 

van woningbehoefte.  
en aanbod per dorp in beeld gebracht  

in de volumevraag is geen rekening gehouden met de woningbehoefte van statushouders 
en de daarmee verband houdende woningbehoefte is niet in 

Door de raadsleden werd onder andere aandacht gevraagd voor een snelle maar daarom niet 
minder zorgvuldige aanpak. Hier komen de 3D’s om de hoek kijken, doelgericht, doeltreffend en 
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Genoemd worden ook: 
- heb oog voor experimentele woningbouw 
- richt je ook op levensloop bestendige woningbouw 
- kijk goed naar de mogelijke toekomstige vraag (tiny houses) 

 
Door Roel van Swam werd, mede aan de hand van enkele grafieken, gewezen op de situatie 
dat wanneer Apeldoorn in de komende jaren (mede om economische redenen) versneld gaat 
bouwen, Apeldoorn in 2020 door het overeengekomen woningcontingent is en er weer overleg 
zal moeten plaatsvinden met de provincie Gelderland. 
De raadsleden gaven aan dat het rapport en de daarin genoemde voorstellen voldoende zijn 
besproken en dat tijdens de raadsvergadering van 19 januari 2017 een besluit kan worden 
genomen. 

In en om de dorpen 

Van harte gefeliciteerd 

Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij bericht dat op zaterdag 14 januari 2017 is benoemd 
tot lid in de Orde van Oranje Nassau de heer R. Bredewold. De bijbehorende versierselen 
werden uitgereikt door de heer Berends, burgemeester van Apeldoorn. De heer Bredewold is 
ruim 30 jaar vrijwilliger geweest bij de brandweer Beekbergen en gedurende 10 jaar daarvan 
was hij postcommandant. Wij Beekbergenaren kennen de heer Bredewold ook in een andere 
functie die hij 20 jaar met verve heeft vervuld, “hoofdpiet” bij de intocht van Sinterklaas. 

Van harte gefeliciteerd met de koninklijke onderscheiding. 

   
Roy Bredewold als brandweerman                  … en als “hoofdpiet” bij de Sinterklaasintocht. 

Sneeuwpret, maar ook zout strooien in Beekbergen 
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Fietsers Wandelvierdaagse 2017 in Beekbergen gezocht! 

Voor de Avond wandelvierdaagse van de Boerderij Beekbergen, die van 6 tm 9 juni 2017 wordt 
gehouden, zijn er nieuwe vrijwilligers nodig. We zoeken mensen die elke avond 2 keer een 
rondje willen fietsen (het markeren van de routes en het ophalen van de bordjes). Gezien de 
routes is een mountainbike heel geschikt! De bordjes ophalen begint ongeveer een half uur 
nadat iedereen gestart is. 
 
Verder worden vrijwilligers gezocht die helpen bij het oversteken van de grote wegen, voor de 
veiligheid van de deelnemers, onder wie veel kinderen! De vrijwilligers krijgen een instructie 
over de veilige manier van helpen en wat er van hen wordt verwacht. Tijdens de avondvier-
daagse krijgen de vrijwilligers goed zichtbare jasjes aan. 

 

Oversteekbegeleiders helpen 2 avonden of meerdere avonden, en je bent beschikbaar op de 
wandelavond vanaf 17.30 uur. Om ongeveer 21.00 uur zijn alle deelnemers terug. 
 
Het startpunt is traditiegetrouw De Boerderij in Beekbergen. Meer informatie is te krijgen bij 
Marga van Beek, Telefoon 06 5047 7710. 
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Varia 

   

Gemeentenieuws 

“Rondkomen niet vanzelfsprekend” 

Het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) heeft in opdracht van de gemeenteraad 
van Apeldoorn onderzocht hoe de positie van mensen met lage inkomens is en of het gemeen-
telijke minimabeleid inwoners echt helpt om de eindjes aan elkaar te knopen. Zo luidt de 
inleiding van de notitie die wij recent van de gemeente Apeldoorn hebben ontvangen. In het 
NIBUD onderzoek is onderscheid gemaakt tussen wat mensen uitgeven voor een basispakket 
(vaste lasten als huisvesting, eten en kleding) en een restpakket (vervoer, contributies, uitgaan 
en vakantie). 
 
NIBUD gaat vervolgens kijken hoe de situatie is van huishoudens zonder zorgkosten en huis-
houdens met zorgkosten en dat voor verschillende samenstellingen van huishoudens (jong, 
oud, alleenstaand, met en zonder kinderen). Ook wordt aandacht gegeven aan de “armoedeval” 
die optreedt wanneer mensen iets meer gaan verdienen en dan buiten de regelingen van huur-
toeslag en zorgtoeslag komen te vallen. 
 
Een paar constateringen van het NIBUD: 

- de voorbeeldhuishoudens zonder zorgkosten hebben voldoende inkomen om de nood-
zakelijke basisuitgaven te doen. Wordt het restpakket meegenomen in de beschouwing 
dan komen met name huishoudens met kinderen en eenoudergezinnen in de knel 

- de voorbeeldhuishoudens met zorgkosten hebben het financieel zwaar 
- mensen die door iets meer gaan verdienen en daardoor niet langer onder de tegemoet-

komingen in huur- en zorgkosten zouden recht moeten hebben op financiële onder-
steuning 

- huishoudens met een middeninkomen (geen recht op huur- en zorgtoeslag) met een 
zorgvraag (kosten CAK) hebben het moeilijk en zouden ondersteuning moeten kunnen 
krijgen 
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Het volledige NIBUD rapport is te raadplegen en te downloaden via de website 
www.apeldoorn.nl/gemeenteraad. 

Cultureel kapitaal, Cultuurnota-Apeldoorn 2017-2020 vastgesteld 

De gemeenteraad heeft op 22 december 2016 de bovengenoemde beleidsnota vastgesteld. 
Deze nota is met bijbehorende stukken te raadplegen via de website van de gemeente 
Apeldoorn onder het kopje Ter inzage, beleidsnota’s, 
De nota en bijbehorende stukken liggen tijdens de openingstijden ook ter inzage bij het 
Omgevingsloket in het stadhuis. 

Aanvraag Omgevingsvergunningen 

Locatie Omschrijving Datum 

Tullekensmolenweg 80 Wijzigen gebruik terras 2017-01-03 

Dorpstraat nabij 159 Kappen amerikaanse eik 2017-01-06 

Kerk-Allee4 Verbreden van in-/uitrit 2017-01-06 

 
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 

Engeland 71 Oprichten van een woning 2017-01-06 

 
Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis of kan op verzoek 
digitaal worden toegezonden door een mail te sturen aan infoomgevingsloket@apeldoorn.nl.  
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 omgevings-
vergunning 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. 

Aangevraagde evenementenvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Kasteel Spelderholt Brocante 8 en 9 april 2017 2017-01-10 

 
De burgemeester maakt bekend dat de bovenstaande aanvraag voor het houden van een groot 
evenement bij hem is ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen. 
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Agenda Politieke Markt en Raadsvergadering 19 januari 2017 

Tijd Omschrijving 

 Het Rode Hert 

19.00 – 19.45 uur Presentatie “Buitenspel en van de radar(problematiek zwerfjongeren) 

 De Rode Leeuw 

19.00 – 19.45 uur Veiligheidskamer Apeldoorn-Heerde-Epe 

 Raadzaal 

20.00 uur 1. Vaststellen raadsagenda 

2. Vragenuurtje 

3. Actualiteitsvragen 

4. Afwegingskader woningbouw 2016-2018 

5. Financiële verordening 2016 

6. Vasstelling lange termijn agenda gemeenteraad 2017-2018 

7. Sluiting met drankje in de Burgerzaal 

 
 

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. 

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) 
(ook niet bewoners van De Vier Dorpen zijn van harte welkom!) 

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 
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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 
 
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  
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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  
 
 


