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Nieuwsbrief 30 januari 2017 

Van de bestuurstafel 

Willem Kolffweg 

Op vrijdag 10 februari 2017, ’s middags om 15.30 uur wordt het 
straatnaambord “Willem Kolffweg” officieel aangebracht en ont-
huld. De werkgroep Oud Beekbergen-Lieren en de dorpsraad 
hebben enige tijd geleden aan de gemeente Apeldoorn het 
voorstel gedaan in de nieuwbouw aan de Ruitersmolenweg 
respectievelijk Stichtingsweg een straat de naam Willem Kolff-
weg te geven. De gemeente heeft dat voorstel, evenals 
trouwens de Persijnweg, gehonoreerd. 
 

Wie was Willem Kolff? 

In een artikel van de Willem Kolff Stichting staat het volgende over deze arts/uitvinder. 
Prof. Dr. Willem Johan (Pim) Kolff (1911-2009) is de uitvinder van de kunstnier (1943) en het 
kunsthart (1956) en pionier in de ontwikkeling van talloze orgaan vervangende therapieën in de 
periode 1943-1997. Hij wordt wereldwijd beschouwd als de vader van de kunstorganen en als 
een van de belangrijkste medische uitvinders van de twintigste eeuw. 
Professor Kolff ontving in zijn carrière dertien eredoctoraten aan universiteiten over de hele 
wereld en 127 internationale onderscheidingen. Zijn uitvindingen redden tot op de dag van 
vandaag miljoenen mensen over de hele wereld het leven. 
Prof. Kolff heeft, voor hij in Groningen zijn artsenstudie begon, in zijn jeugd een aantal jaren in 
Beekbergen gewoond (zijn vader was directeur van het tuberculosesanatorium). 
Alle reden dus om in Beekbergen een straat naar deze arts/uitvinder te vernoemen. 

Groenstructuurkaart Apeldoorn (concept) 

 “Apeldoorn, stad in het groen” een prachtige leus, een mooie aandachtstrekker. Maar dat 
schept dan meteen verplichtingen. Het concept van de “Groenstructuurkaart” is in dat kader een 
belangrijk document. In de mededeling van de gemeente Apeldoorn staat: “met de groen-
structuurkaart Apeldoorn” komt een totaal beeld van de belangrijke groene dragers van stad, 
dorpen en buitengebied tot stand. Groen, natuur en water zijn bepalend voor de identiteit van 
Apeldoorn. Uitgestrekte bossen en heidegebieden op de Veluwe, beken en sprengen, klassieke 

en eigentijdse stadsparken en oude lanen: 
samen vormen ze een sterk maar ook 
kwetsbaar systeem. Om dit systeem beter in 
beeld te brengen heeft de gemeente 
Apeldoorn de Groenstructuurkaart Apeldoorn 
samengesteld. Deze kaart geeft voor de hele 
gemeente aan welke groene gebieden de 
gemeente extra wil beschermen en waar de 
gemeente bijvoorbeeld geen snippergroen wil 
verkopen. Ook staat op de kaart waar bomen 
gekapt mogen worden zonder vergunning en 
waar de Wet natuurbescherming van kracht 
is”. 
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Een zeer gedetailleerd rapport en dat vereist zeker waar antwoord gegeven moet worden op 
vragen als: 

- Waar ligt het verschil tussen oude en nieuwe begrenzing? 
- Waar is wel een kapvergunning vereist en waar niet? 
- Hoe wordt voorkomen dat door de bomen het bos niet meer gezien wordt? 

 
Reden waarom het bestuur van de dorpsraad positief heeft gereageerd op een voorstel van de 
buurtcommissie Zomeroord over dit onderwerp een informatiebijeenkomst te organiseren waar 
de gemeente tekst en uitleg komt geven. Zodra er meer gegevens (datum, tijdstip en locatie) 
bekend zijn zullen wij u informeren. 

Strooiwagen 

 
Opbrengst van opgehaalde lege blikjes omgezet 
in mooi strooiwagentje. 
 
Het milieuteam -u weet wel de groep cliënten van 
Pluryn die onder leiding van Willem Altena, 
Judithja en Peter wekelijks rond de Hoge Weye 
zwerfvuil, lege blikjes en blad verzamelen en 
afvoeren- hebben van de opbrengst van de bij de 
gemeente ingeleverde lege blikjes een mooi 
strooiwagentje gekocht. Zij kunnen nu de 
gladheidsbestrijding rond de Hoge Weye 
professioneel te lijf gaan. 
 
Bedankt voor de inzet ook wanneer de weers-
omstandigheden niet optimaal zijn. 
 
 
 
 
 
 

Gesprek met de gemeente Apeldoorn 

Op donderdag 26 januari 2017 hebben Joop van der Meer, Jamone Wagner en Pieter de Mos 
op kantoor dorpsraad een gesprek gehad met een vertegenwoordiging van de gemeente 
Apeldoorn. Daar waren aanwezig mevrouw Sjerps (gemeentesecretaris), de heren Gerritsen 
(stadsdeelmanager dorpen en buitengebied), Kruis (teammanager bovenwijksbeheer) en 
De Boer ( wijkbeheerder dorpen en buitengebied). Het initiatief voor dit gesprek was van de 
gemeente Apeldoorn. Voor mevrouw Sjerps was het de eerste keer dat zij op bezoek kwam bij 
de Dorpsraad Beekbergen-Lieren. Daarom was een deel van het gesprek gericht op “hoe is de 
dorpsraad georganiseerd, hoe is de taakverdeling, is er voldoende menskracht enz.”. Maar er 
kwamen tijdens het gesprek ook praktische zaken aan de orde zoals woningbouw, groenvoor-
ziening, inzet van de zorginstelling Pluryn bij het schoonhouden van het centrum van het dorp, 
de gesprekken met de zorginstellingen, de druk die een deel van de cliënten van de zorginstel-
lingen legt op de leefbaarheid in het dorp. Ook de samenwerking met andere organisaties in het 
dorp en de sociale aspecten werden besproken (zorg voor ouderen, mantelzorgers, senioren-
bijeenkomsten). 
De communicatie naar en met de bewoners van Beekbergen en Lieren (wekelijkse digitale 
Nieuwsbrief, themabijeenkomst over en met de zorginstellingen, deelname aan plechtigheden 
en evenementen). 
Kortom het hele scala van ons werk werd besproken. Een goed en open gesprek dat wij als 
zeer positief hebben ervaren. 
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In en om de dorpen 

Formulierenspreekuur 

Er zijn veel soorten formulieren en regelingen. Ook gaan steeds meer zaken digitaal. 
Kunt u hier hulp of ondersteuning bij gebruiken of heeft u een specifieke vraag, dan kunt u 
terecht bij het formulierenspreekuur op vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
 
U kunt ondersteuning krijgen bij aanvragen/wijzigingen op het gebied van o.a.: 

- Aanvragen en activeren van een DigiD. 
- Uitkeringen (zoals AOW, WW, Bijstand, WIA, Wajong). 
- Toeslagen (zoals huur, zorg en kindgebonden budget). 
- Toeslagen en overige formulieren of aanvragen van het UWV. 
- Regelingen voor mensen met een laag inkomen. 
- Het schrijven van bezwaarschriften. 
- Het opstellen van betalingsregelingen. 
- Het wijzigen en/of opzeggen van abonnementen en diensten. 

Praktische informatie: 

Het formulierenspreekuur vindt plaats bij De Vier Dorpen, Locatie Bijenkorf.  
Adres: Loenenseweg 39, 7361 GB Beekbergen. 

Spetterend begin van 2017 door PJB en Vera Mann 

Harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen kan terugzien op een bijzonder geslaagd Nieuw-
jaarsconcert. Zaterdag 21 januari 2017 was de Belgische musicalster Vera Mann, die begin dit 
jaar voor de vierde keer werd bekroond met een Musical Award, de soliste bij het Nieuwjaars-
concert in de Heemgaard. Tijdens het voorprogramma speelde het opleidingsorkest, onder 
leiding van Harald van Neck, een aantal vrolijke nummers om het publiek alvast wat op te 
warmen. 

 
 
In een bijna uitverkochte zaal zong Vera Mann voor de pauze met begeleiding van het orkest en 
een combo bestaande uit Lex Sonneveld (piano) en Bas Rietmeijer (basgitaar) Franse num-
mers als “Bruxelles”, “Ne me quitte pas” en “Non, je ne regriette rien”. Het orkest, onder leiding 
van dirigent René Bos, bracht een afwisselend programma ten gehore met werken als “The 
Phantom of the Opera”en “Non, non, rien n’a changé “. Na de pauze werd het concert feestelijk 
voortgezet met wederom een aantal solowerken van de Belgische actrice. Ook binnen het 
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orkest soleerde een aantal secties. Tijdens “Sax in the city”was er een prominente rol weg-
gelegd voor een saxofoonquintett en bij “All I have to do is dream”soleerde Marjolein 
Woudenberg en Elbert Mulder op euphonium. Het orkest kwam tot volle glorie bij swingende 
nummers als “Make my day”, Bossa nova break out” en “Dixieland Jamboree”. Het Nieuwjaars-
concert werd door PJB en Vera Mann op indrukwekkende wijze afgesloten met het door 
Ramses Shaffy bekend geworden “Laat me”. 

Terugblik 

Plaatsen boombakken, 27 januari 2012 

 

Op 27 januari 2012 werd door de toenmalige wethouder Rob Metz en Onno Muntinga (Commissie Aankleding 
Dorpstraat van de Dorpsraad) de openingshandeling verricht voor het plaatsen van de boombakken. 

Gemeentenieuws 

Bekendmaking besluit gebiedsaanduiding afvoer hemelwater 

Vanaf 19 januari 2017 ligt gedurende 6 weken ter inzage het besluit van burgemeester en 
wethouders van 19 december 2016 waarmee zij gebieden hebben aangewezen waar het 
verboden is hemelwaterafvoerleidingen aan te sluiten of aangesloten te houden op het 
openbaar vuilwaterriool. Het besluit treedt in werking met ingang van 19 januari 2017. 
Tegen het ontwerp-besluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Ook hebben burge-
meester en wethouders bij het nemen van het besluit geen wijzigingen in het besluit aan-
gebracht. Daarom kan alleen een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in 
staat is geweest zijn zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren te brengen, beroep 
instellen. 
Tot 2 mei 2017 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. 
Het indienen van een beroepschrift schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daar-
naast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. 
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Het Besluit gebiedsaanwijzing afvoer hemelwater is in elektronische vorm te raadplegen via de 
website van de gemeente Apeldoorn www.apeldoorn.nl/inzage onder het kopje Ter Inzage, 
Beleidsnota’s. 
Het Besluit gebiedsaanwijzing afvoer hemelwater ligt in het stadhuis ter inzage. In het stadhuis 
kunt u het zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. Medewerkers van het 
Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over dit besluit. De openingstijden van het stadhuis en 
van het Omgevingsloket vindt u op de website van de gemeente Apeldoorn. 

Kennisgeving gesloten grondexploitatie-overeenkomsten voorbereiding 
bestemmingsplan voor ruimtelijke ontwikkeling voor het perceel Hoge Bergweg 
16 in Beekbergen 

Burgemeester en wethouders delen mee dat zij een overeenkomst over grondexploitatie 
hebben gesloten voor het perceel Hoge Bergweg 16 te Beekbergen, kadastraal bekend 
gemeente Beekbergen, sectie B, nummer 5574. De overeenkomst betreft de realisatie van 
24 zorg gerelateerde recreatiewoningen en een groepsaccommodatie. 
Met ingang van 19 januari 2017 ligt een afschrift van de overeenkomst voor iedereen ter inzage 
bij het Omgevingsloket in het stadhuis aan het Marktplein 1. Over de overeenkomst kunnen 
geen zienswijzen worden ingediend. De openingstijden van het Omgevingsloket vindt u op de 
website van de gemeente Apeldoorn. 
Ter voldoening aan artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening delen burgemeester en 
wethouders verder mee dat zij ter uitvoering van de gesloten overeenkomst het voornemen 
hebben een bestemmingsplan voor te bereiden voor het genoemde perceel. 
Ten aanzien van het voornemen liggen in deze fase van de voorbereiding geen stukken ter 
inzage, kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend en wordt geen onafhankelijke instantie 
in de gelegenheid gesteld een advies over het voornemen uit te brengen. 
Te zijner tijd zal een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Dan is het mogelijk 
om te reageren. 

Kennisgeving gesloten grondexploitatie overeenkomst en voorbereiding 
bestemmingsplan voor ruimtelijke ontwikkeling voor het perceel Zonnegloren 19 
te Beekbergen 

Burgemeester en wethouders delen mee dat zij op 14 oktober 2016 een overeenkomst over 
grondexploitatie hebben gesloten voor het perceel Zonnegloren 19 te Beekbergen, kadastraal 
bekend gemeente Beekbergen, sectie F, nummers 5174,5098 en 4709. De overeenkomst 
betreft het gebruik van het bijgebouw als dependance. 
Met ingang van 26 januari 2017 ligt een afschrift van de overeenkomst voor iedereen ter inzage 
bij het omgevingsloket in het stadhuis aan het marktplein 1. Over de overeenkomst kunnen 
geen zienswijzen worden ingediend. De openingstijden van het Omgevingsloket vindt u op 
www.apeldoorn.nl/stadhuis. 
Ter voldoening aan artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening delen burgemeester en 
wethouders verder mee dat zij ter uitvoering van de gesloten overeenkomst het voornemen 
hebben een bestemmingsplan voor te bereiden voor het genoemde perceel. 
Ten aanzien van het voornemen liggen in deze fase van de voorbereiding geen stukken ter 
inzage, kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend en wordt geen onafhankelijke instantie 
in de gelegenheid gesteld een advies over het voornemen uit te brengen. 
Te zijner tijd zal een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Dan is het mogelijk 
om te reageren. In het gemeenteblad zal worden aangekondigd wanneer dat is en hoe u kunt 
reageren. 

Verleende omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Tullekensmolenweg 80 Wijzigen van het gebruik naar terras 2017-01-19 

 
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. 
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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. 

Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer 

Locatie Omschrijving Datum 

Hoge Bergweg 30 Veranderen van een gasdrukregel- en meetstation 2017-01-03 

 
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben op 3 januari 2017een melding op grond 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen van Liander voor het veranderen van een 
gasdrukregel- en meetstation aan de Hoge Bergweg 30 te Beekbergen. 
Zaaknummer DOS-2017-000689. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Veluwe IJssel, bereikbaar onder 
nummer 055 5801705 
Bij eventuele correspondentie, liefst digitaal (info@ovij.nl), het dossiernummer vermelden. 

Politieke Markt/Raadsvergadering 

Op donderdag 2 februari 2017 is er geen Politieke Markt en geen Raadsvergadering. 
 

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) 

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 
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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 

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 
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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 
 
 


