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Nieuwsbrief 13 februari 2017 

Van de bestuurstafel 

U I T N O D I G I N G  

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.  

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 wandel-
paden/klompenpaden. Naast overdracht van informatie zal er ook gevraagd 
worden om mee te werken bij de realisatie van de paden. In een volgende 
Nieuwsbrief zal meer informatie worden gegeven. 
 

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. 
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In en om de dorpen 

Straatnaambord onthuld 

Op vrijdag 10 februari 2017 werd het straatnaambord “Willem Kolffweg; prof. dr. uitvinder van 
de kunstnier” door ir. Watse Kolff (een neef van prof. Kolff) onthuld. Dit in aanwezigheid van nog 
een lid van de familie Kolff, de heren Broers (biograaf van Willem Kolff) en Jacobze (Willem 
Kolff Stichting), leden van de Werkgroep Oud Beekbergen Lieren (WOBL), bestuursleden van 
de dorpsraad Beekbergen-Lieren. Een aantal bewoners van de Willem Kolffweg en een 
vertegenwoordiging van de gemeente Apeldoorn. 
Wegens de kou werd de bijeenkomst bij de Willem Kolffweg beperkt tot een woord van welkom 
door Joop van der Meer (voorzitter dorpsraad en voorzitter WOBL) en het verwijderen van het 
doek dat tijdelijk over het straatnaambord was opgehangen. 
Daarna snel naar het A-Ford museum waar de kachels de ruimte goed hadden verwarmd en 
waar Herman Broers en Watse Kolff vertelden hoe zij zich prof.dr. Willem Kolff herinnerden. 
Een man met een niet te stuiten energie die gedreven door de nieuwsgierigheid om dingen te 
realiseren en inhoud gaf aan de 6 D’s (dromen, denken, durven, doen, doorzetten en delen). 
Dat was, zo vertelde de heer Jacobze onder het genot van een hapje en een drankje, prof. 
Kolff. Het was een gezellige bijeenkomst waar recht werd gedaan aan een uitvinder die baan-
brekend werk heeft verricht op het gebied van de medische technologie. 
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Bedrijven trio hoofdsponsor van PJB 

Onlangs zijn drie zeer actieve Beekbergse ondernemers het hoofdsponsorschap met het 
harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen aangegaan. 
Albert Heijn Westerik, Eeterij de Lierderhoeve en Café de Heksenketel/ANCA Partyservice 
tekenden een tweejarig contract. Bij PJB is men heel content dat deze ondernemers zich aan 
de muziekvereniging willen verbinden. Onderdeel van de overeenkomst is dat PJB een aantal 
activiteiten van de betreffende bedrijven opluistert. 
De bedrijven krijgen meerdere faciliteiten aangeboden bij concerten en optredens van PJB. 

Pluryn weer in de prijzen! 

Dat werd duidelijk tijdens de bijeenkomst op  
8 februari 2017 in de kantine van SV Groen Wit ’62. 
Daar vertelde wethouder Sandmann dat in het 
afgelopen jaar 62 verenigingen in de gemeente 
Apeldoorn zich hebben ingezet voor een schone 
leefomgeving. Zij hielden, zo stond in het artikel in 
de Stentor van 8 februari 2017, een gebied vrij van 
zwerfafval. Voor elk ingeleverd blikje of flesje krijgt 

de vereniging 5 eurocent. Bij Pluryn gaat de opbrengst in de kantinepot of wordt er een strooi-
wagentje van gekocht. Pluryn behoorde tot de genomineerden en ontving een aanmoedigings-
prijs van 50 euro. Ook langs deze weg willen we de mannen van Pluryn en hun begeleiders 
hartelijk danken voor het schoonhouden van Beekbergen en feliciteren hen met de gewonnen 
prijs. 

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. 

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 op de vier dorpen, locatie Bijenkorf.  
Adres: Loenenseweg 39, 7361 GB Beekbergen 
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BOERENKOOLMIDDAG 
Woensdag 8 maart 2017 

Een gezellige middag voor 50+ in de Hoge Weye te Beekbergen 

PROGRAMMA 
♦Opening met koffie of thee met een plak cake 

♦Optreden van Oosterhuuzens Dialectkoor 

♦Pauze 

♦Nogmaals het Oosterhuuzens Dialectkoor 

♦De boerenkoolmaaltijd 

De middag duurt van 14.00 tot 17.30 uur. 
Per persoon wordt er een bijdrage van 10.00 euro gevraagd. 
Kaarten voor deze middag zijn te koop bij: Primera De Damper, 

Dorpstraat 54, Beekbergen 
Bakker Gerrits, Tullekensmolenweg 82, Lieren 
Ton en Dinie Tijhof, Dorpstraat 30A, 
Beekbergen, 055-5062289 
Tonnie Bos, Juff. Oosterweg 16, Beekbergen, 
055-5061459 

 
 

Terugblik 

“Straatje leggen” en nieuwe lantaarnpalen in de Dorpstraat, 25 maart 2011 
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Gemeentenieuws 

Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij onderstaande mededeling met betrekking tot 
“Telefoonnummer Meldpunt Jeugdprostitutie & Loverboys” 
Een onderwerp waarvan iedere ouder vurig hoopt er nooit mee te maken te krijgen, maar dat 
helaas steeds op de loer ligt. Vandaar dat we in deze nieuwsbrief aandacht geven aan de 
notitie van de gemeente. 
 
“Met de oprichting van de Stichting Veilig Thuis per 1 januari 2017 is het “Meldpunt 
Jeugdprostitutie & Loverboys” ondergebracht bij Veilig Thuis. Dit betekent dat het meldpunt 
vanaf deze maand via het Veilig Thuis nummer bereikbaar is 0800-2000, een gratis nummer  
24 uur per dag 7 dagen per week”. 
 
Meer informatie is te vinden op de website van de Stichting Veilig Thuis 
https://www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl. 

Aanvraag omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Schalterdalweg 8 Verplaatsen van een inrit 20170203 

Loenenseweg 89 Vergroten van een woning 20170202 

Spoekweg 49 Kappen van 9 Amerikaanse eiken 20170208 

Ruitersmolenweg 33 Vergroten van een woning en renoveren dak 20170208 

Engeland 13 Kappen van een lindeboom 20170208 

Ruitersmolenweg 29 Verbreden van in-/uitrit 20170207 

Tullekensmolenweg 54 Splitsen van een woning 20170206 

 
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.  

Agenda Politieke Markt en Raadsvergadering 16 februari 2017 

Tijd Omschrijving 

 Het Rode Hert 

19.00 – 19.45 uur Belangenvereniging en clubs op vakgebied EZ 

 Raadzaal 

20.00 uur 1 Vaststelling raadsagenda 

2 Vragenuurtje 

3 Actualiteitsvragen 

4.a Technische aanpassing veranderingen Participatiewet 

4.b Gemeenschappelijke regeling regio Stedendriehoek 

4.c Vaststelling bestemmingsplan Blekemeer 26 en 28 Uddel 

4.d Declaratie project Hoog Soeren explosievenoPruiming 

5 Coördinatiebesluit bouwmarkt/tuincentrum Laan van Erica 

6 Rekening Courant faciliteit Gigant Markant in Cultuur 

7 Sluiting met drankje in 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. 
 

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 
 
 


