Nieuwsbrief 6 februari 2017
Van de bestuurstafel

UITNODIGING
Groenstructuurkaart Apeldoorn nader bekeken
In de vorige Nieuwsbrief werd meegedeeld dat de gemeente Apeldoorn de groenstructuurkaart
ter inzage heeft gelegd.
Omdat in de nota, de lokale groenstructuur (o.a. landschappelijke aspecten, boomrijke buurten
en wijkgroenstructuur) wordt beschreven en toegelicht en de voor stedelijk- en buitengebied de
van toepassing zijnde Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wordt verklaard, is -om door
de bomen het bos te blijven zien- een introductie gewenst.
Want waar ligt de begrenzing van de Wet Natuurbescherming en waar de begrenzing van de
gebieden waar voor het kappen van bomen wel een kapvergunning vereist is en waar niet?
Wanneer is de compensatieregeling van toepassing en wanneer niet?
Om misverstanden nu en in de toekomst te voorkomen hebben de Buurtcommissie Zomeroord
en de Dorpsraad Beekbergen-Lieren het initiatief genomen voor het organiseren van een
informatiebijeenkomst.
De heer E.J. Mulderij van de gemeente Apeldoorn zal op dinsdag 21 februari 2017 om
20.00 uur in de grote zaal van de Hoge Weye een presentatie verzorgen en uw vragen die
betrekking hebben op de “Groenstructuurkaart Apeldoorn” beantwoorden.
De gegevens even op een rijtje:
- Onderwerp : Groenstructuurkaart Apeldoorn
- Datum
: Dinsdag 21 februari 2017
- Locatie
: De Hoge Weye, Dorpstraat 32, Beekbergen
- Aanvang : 20.00 uur
- Inleider
: De heer E.J. Mulderij (gemeente Apeldoorn)
- Organisatie : Buurtcommissie Zomeroord en Dorpsraad Beekbergen-Lieren
En natuurlijk wordt er, zoals u dat van ons gewend bent, gezorgd voor een drankje en een
hapje.

“Pas geboren” en toch al viering van een eeuwfeest
Hoe dat kan? Dat kwam Veluwonen ons uitleggen.
Op dinsdag 31 januari 2017 had het bestuur van de dorpsraad, voorafgaand aan de reguliere
bestuursvergadering, een gesprek met Anita David en Louis Heimann van Veluwonen.
Veluwonen is ontstaan uit een fusie van Woningstichting Brummen en Sprengenland Wonen.
En het zijn deze fusiepartners die 100 jaar geleden zijn opgericht en daar maakt Veluwonen
dankbaar gebruik van om een eeuwfeest te vieren. Daarbij wil Veluwonen dat eeuwfeest vieren
met aandacht voor een sociaal maatschappelijke invalshoek.
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Na de gebruikelijke informatie-uitwisseling van
“wie zijn we, wat doen we” en het nuttigen van
het door de eeuweling meegebrachte gebak,
kwamen we tot de kern van de zaak.
Veluwonen heeft -passend binnen het door
hen aangegeven sociaal-maatschappelijk
speelveld- een aantal thema’s benoemd
waarvoor zij een financiële bijdrage wil leveren
om dat doel te realiseren. Variërend van
voorzieningen voor sportbeoefening tot
straatmeubilair als fietsenrekken en activiteiten
om het saamhorigheidsgevoel te vergroten.
Afgesproken is dat het bestuur van de dorpsraad aan Veluwonen een voorstel zal doen
voor het sponsoren van een activiteit die valt
binnen de grenzen van het aangegeven kader.
Natuurlijk hebben wij op voorhand Veluwonen
bedankt voor het mooie toegezegde cadeau!

Foto’s: Antoinette Martijnse (Veluwonen)

Onthulling straatnaambord Dr. Willem Kolffweg
Op vrijdag 11 februari 2017 zal, in voorgaande Nieuwsbrieven werd daar al aandacht voor
gevraagd, de officiële onthulling van het straatnaambord Dr. Willem Kolffweg plaatsvinden.
Wat gegevens op een rijtje:
- Datum
: vrijdag 11 februari 2017
- Tijd
: 15.30 uur
- Locatie
: straat in De Ruiterij; nabij Ruitersmolenweg
- Gastheer : dorpsraad (woord van welkom Joop van der Meer)
- Toespraak : door de heer Broers (Wie was Willem Kolff en zijn uitvindingen)
- Onthulling : door de heer Broers (Willem Kolff Stichting) en een nabestaande
- Drankje
: A Fordmuseum Tullekensmolenweg
De Dorpsraad Beekbergen-Lieren en de Werkgroep Oud Beekbergen Lieren hebben enige tijd
geleden het initiatief genomen om een straat in de Ruiterij naar dr. Kolff te vernoemen. Willem
Kolff, die een aantal jaren in Beekbergen heeft gewoond, is de uitvinder van de kunstnier en het
kunsthart. Geëerd met vele eredoctoraten en internationale onderscheidingen. Alle reden dus
om een straat/weg naar hem te vernoemen.

Algemene Ledenvergadering
Het duurt nog even maar noteert u alvast in uw agenda de datum waarop de statutair
voorgeschreven Algemene Ledenvergadering -de vergadering waarin het bestuur aan de leden
verantwoording aflegt van het gevoerde beleid- wordt gehouden. Dat is op dinsdag 11 april
2017 in Het trefpunt, de zaal naast de PKN kerk in Lieren.

Wandelpaden/Klompenpaden
Op woensdag 29 maart 2017 wordt er, op initiatief van de dorpsraad, in een van
de zalen van de Hoge Weye een informatiebijeenkomst gehouden over
wandelpaden/klompenpaden. Naast informatie-overdracht zal er ook gevraagd
worden om mee te werken bij de realisatie van de paden. In een volgende
Nieuwsbrief zal meer informatie worden gegeven.
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In en om de dorpen
Van de dorpsagent
Theo Simmelink -onze dorpsagent- heeft de onderstaande waarschuwing doen
uitgaan.
In de dorpen zijn -evenals dat vorig jaar ook al het geval was- weer slecht Engels
sprekende klusjesmannen gesignaleerd. Ze proberen opdracht te verkrijgen om
wat asfalteringswerk uit te voeren (bijvoorbeeld in-/uitritten of schoonmaken van
dakgoten en dergelijke. Los van de geleverde kwaliteit vragen zij na het gereedkomen van het karwei een veel hoger bedrag dan ze vooraf hadden aangegeven.
En dat gaat niet altijd even vriendelijk.
Dringend advies van Theo Simmelink is:
- ga niet op het aanbod in
- bel 099-8844 en meld dat ze in uw buurt/straat actief zijn.

“Hij is weer open”
De schuur in Lieren, waar goederen een tweede leven krijgen, is
weer open. U bent welkom op donderdag van 13.00 tot 16.00 uur
en op zaterdag van 10.00 – 15.00 uur.
De opbrengst van de schuurverkoop komt ten goede aan kleinschalige projecten en onderhoud van de PKN kerk in Lieren.
Waar u de schuur kunt vinden? Molenvaart 5 te Lieren, direct bij
fietsknooppunt 93. Kan niet missen!

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.

Genomineerd!
Het milieuteam van Pluryn/Hietveld is door de gemeente genomineerd voor de prijs in het kader
van de “Go€d bezig actie”. In het afgelopen jaar heeft het team onder leiding van Willem Altena,
Peter van der Wolf en Judithjah de Jongh in en om het centrum van het dorp blikjes en plastic
flesjes opgeruimd en ingeleverd bij het inzamelpunt van de gemeente.
Dat is niet onopgemerkt gebleven. Op woensdag 8 februari 2017 reikt wethouder Sandmann de
prijzen uit aan de verenigingen die de meeste blikjes en flesjes hebben ingeleverd. En het team
van Pluryn is een van de genomineerden.
Volgende week weten we dus of en welke prijs Pluryn heeft behaald. Maar alleen het feit dat ze
genomineerd zijn is al een felicitatie waard. En dat doen we bij deze!
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Herdenking Woeste Hoeve
Op woensdag 8 maart 2017 vindt de jaarlijkse herdenking bij het monument “Woeste Hoeve”
plaats. Zoals gebruikelijk begint de herdenking om 12.00 uur in restaurant De Woeste Hoeve.
Om 12.30 uur zal, na een welkomstwoord door de
voorzitter van de Stichting Monument Woeste Hoeve,
de heer H. Blom, mevrouw A. Thijssen-ten Wolde een
toespraak houden. Aansluitend gaan de aanwezigen
in een stille tocht naar het monument. Daar zullen
bloemen worden gelegd en zal een stilte in acht
worden genomen om hen (117 mannen) te gedenken
die daar op 8 maart 1945 door de Duitsers werden
gefusilleerd.
De dorpsraad zal deelnemen aan deze herdenking en zal bloemen leggen bij het monument.

Mededeling Rijkswaterstaat
Kennisgeving besluit in het kader van het project A1,
gedeelte Apeldoorn Zuid – Beekbergen.
Op grond van artikel 20 van de Tracéwet bevordert de
minister van Infrastructuur en Milieu een gecoördineerde
voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om de
vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen
besluiten met het oog op de uitvoering van het Tracébesluit.
Welk besluit is genomen en ligt op dit moment ter inzage?
- besluit van de gemeente Apeldoorn tot verlening van een omgevingsvergunning voor de
activiteit bouwen voor het versterken van het viaduct in de A1 ter hoogte van het Apeldoorns
Kanaal met kenmerk D16/014075.
- er zijn geen zienswijzen ingediend over het ontwerp besluit en het ontwerpbesluit is
ongewijzigd vastgesteld.
- van 2 februari ligt gedurende zes weken het besluit ter inzage (omgevingsloket, stadhuis
Apeldoorn).

Uitfrezen boomstronk lindeboom

Afgelopen week is de gemeente bezig geweest met het uitfrezen van de boomstronk van de gevelde lindeboom aan
de Dorpstraat.
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Ik stem op 15 maart. U toch ook?

Afgelopen week heeft de gemeente de borden voor de Tweede Kamer Verkiezingen geplaatst, o.a. in de Dorpstraat.

Terugblik
Opening Academiegebouw Parc Spelderholt op 5 september 2012

“Zo was er Joyce Sombroek, de keepster van het vrouwen hockeyteam dat goud won op de Olympische spelen.
Zij wist een mooie link te leggen tussen de inspanningen, de leermomenten en het elkaar ondersteunen in de voorbereiding naar de Olympische spelen en dat wat de studenten van Parc Spelderholt moeten (gaan) doen. Namelijk
precies die aspecten die zij noemde voor het hockeyteam.”
Joyce Sombroek (26) kondigde afgelopen week aan dat ze stopt als keepster van de Oranje Dames. Ze heeft
last van slijtage aan haar heup, waardoor ze niet meer de volle 100 procent kan geven voor Oranje. Daarnaast
wil Sombroek zich meer richten op haar studie Geneeskunde.
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Gemeentenieuws
Agenda Politieke Markt Apeldoorn donderdag 9 februari 2017
Tijd

Omschrijving
Raadzaal

19.00 – 21.00 uur

Dialoog Jeugd en passend onderwijs
Het Rode Hert

19.00 – 20.00 uur

Evaluatie kosteloze herinnering (belasting aanslag)

20.00 – 21.00 uur

Handhaving energiebesparing bij bedrijven, stimuleren en/of handhaven
De Rode Leeuw

19.00 – 20.00 uur

Dierenwelzijn bij kinderboerderijen

20.00 – 21.00 uur

Herbestemming Kamp Nieuw Milligen

Verleende omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Kerk-Allee 4

Verbreden van in-/uitrit

2017-01-25

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.

Verleende evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Spelderholt

Brocante goederen

8 en 9 april

Bezwaar
U en eventuele andere belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht
tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient u binnen 6 weken na de in het
besluit genoemde datum te sturen naar de burgemeester van Apeldoorn t.a.v. de eenheid
Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn.
Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via het formulier op de website van de
gemeente Apeldoorn. Wanneer u het bezwaarschrift per post verstuurt wordt u aangeraden een
kopie van het besluit mee te sturen.
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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.

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
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
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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
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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