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Nieuwsbrief 20 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. 

Gemeente op bezoek bij de dorpsraad 

Op woensdag 15 februari 2017 kwam wethouder Cziesso en een vertegenwoordiging van de 
unit Beheer en Onderhoud van de gemeente Apeldoorn op bezoek bij het bestuur van de 
dorpsraad. Omdat de trefwoorden die we van de gemeente hadden gekregen “participatie” en 
“schoon” waren, lag het voor de hand om ook het management van Pluryn en de begeleiders 
van het milieuteam van Pluryn voor dit gesprek uit te nodigen. Het was een open en voor alle 
partijen een informatief gesprek. Na een korte introductie door Rob Kruis (gemeente Apeldoorn) 
en Joop van der Meer (dorpsraad Beekbergen-Lieren) waren het de begeleiders van Pluryn 
(Willem Altena, Peter van der Wolf en Judithjah de Jongh) die vertelden hoe zij wekelijks met 
een groep cliënten zwerfvuil en blikjes verzamelen en afvoeren. Het milieuteam is op dinsdag-, 
donderdag- en vrijdagochtend in Beekbergen aan het werk. Het management van Pluryn 
(Richard Groot Koerkamp) gaf een toelichting op de organisatorische aspecten en het beleid en 



 
 

 

de aspecten die verband houden met ve
Pluryn buiten de instelling (in de openbare ruimte) aan het werk zijn. Door de begeleiders 
werden voorbeelden gegeven van hoe de begeleiding in 
De medewerkers van de afdeling beheer en onderhoud van de gemeente waren zeer 
geïnteresseerd in de aspecten die betrekking hadden op participatie. Natuurlijk kwam ook het 
behaalde resultaat met het verzamelen van blikjes ter sprake. In een vorige Nieuwsbrief werd 
daar aandacht aan besteed. De gemeente a
heid de aanhangwagen te lenen waarin allerhande gereedschap zit dat gebruikt kan worden bij 
het opruimen van zwerfvuil, bladeren en dergelijke. De aanhangwagen wordt naar de aan
gegeven plaats gebracht en na gebruik ook weer opgehaald door de gemeente.
wordt het gegeven dat de gemeente een aantal afvalbakken heeft teruggeplaatst onder 
waarde dat Pluryn deze leegt. En dat gaat goed.
Zowel de gemeente als de dorpsra
vinden. 
Al met al een goede bijeenkomst. De gemeente bedankte bij monde van de wethouder voor de 
ontvangst en de verstrekte informatie. Pluryn en de dorpsraad dankte de gemeente voor de 
geboden gelegenheid om te vertellen hoe in Beekbergen “participatie” in praktijk wordt 
gebracht. 
 

  

 

 

de aspecten die verband houden met veiligheid en aansprakelijkheid wanneer cliënten van 
Pluryn buiten de instelling (in de openbare ruimte) aan het werk zijn. Door de begeleiders 
werden voorbeelden gegeven van hoe de begeleiding in de “dagelijkse praktijk” er uit

afdeling beheer en onderhoud van de gemeente waren zeer 
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wordt het gegeven dat de gemeente een aantal afvalbakken heeft teruggeplaatst onder 
waarde dat Pluryn deze leegt. En dat gaat goed. 
Zowel de gemeente als de dorpsraad en Pluryn spreken uit dat zij de samenwerking zeer goed 
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De kas is gecontroleerd 

Op woensdag 15 februari 2017 hebben Henk Oosterhuis en Wijnand Elfers in opdracht van de 
leden van de vereniging dorpsraad Beekbergen-Lieren (daartoe gemachtigd tijdens de 
Algemene Ledenvergadering van 13 april 2016) de “kascontrole” uitgevoerd. Zij hebben na de 

uitgevoerde controle de verklaring getekend dat geen 
onrechtmatigheden zijn geconstateerd. Deze verklaring zal 
tijdens de Algemene Ledenvergadering op 11 april 2017 
aan de leden worden voorgelegd. 
Het bestuur van de dorpsraad bedankt Jaap Hertgers voor 
de nauwgezette en overzichtelijke wijze van de financiële 
administratie. 
 
 

In en om de dorpen 

Proficiat 

Op dinsdag 14 februari 2017 werd door de heer Heidema 
(burgemeester van Deventer) aan dr.ir. J Jansen, CEO 
van Gezondheidsdienst voor dieren te Deventer, de 
versierselen uitgereikt die behoren bij zijn benoeming tot 
officier in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Jansen is 
woonachtig in Beekbergen. Wij feliciteren onze 
dorpsgenoot met deze Koninklijke erkenning. 
 

Foto: Gemeente Deventer 

Over met de sneeuwpret!? 
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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 

Aanleg infiltratieleiding in Beekbergen, mei/juni 2010 

 

  

  
Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Dorpstraat en Kerkweg in 2010, werd er ook een infiltratieleiding aangelegd 
onder de Dorpstraat en een deel van de Kerkweg richting het Freule Hartsenplantsoen. Dit zijn buizen met gaatjes 
waardoor het water dat van de daken en de verharding komt in de grond zakt. Het regenwater wordt dan niet meer 
afgevoerd naar de zuivering in Apeldoorn. 

Gemeentenieuws 

Tussentijdse rapportage Raadswerkgroep Windenergie 

In het afgelopen jaar is in een aantal Nieuwsbrieven aandacht gegeven aan het project 
Beekbergsebroek waar onder andere een voorstel voor het opstellen van windmolens als 
onderdeel van de invulling van het gebied en daarmee een bijdrage te leveren aan het gestelde 
doel om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstof (en de daarmee gepaard gaande CO2 
uitstoot) voor de opwekking van elektriciteit. 
De dorpsraad heeft, op momenten dat dit mogelijk was een zienswijze ingediend en daarin 
aangegeven het gebied Beekbergsebroek, vanwege de natuurwaarden van het gebied, 
ongeschikt te vinden voor het opstellen van windmolens met afmetingen zoals in het plan is 
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opgenomen. Eind 2016 heeft de gemeenteraad, gehoord de bezwaren van belanghebbenden 
en kennisnemende van de diverse ingediende zienswijzen, besloten een Raadswerkgroep te 
formeren en deze de volgende opdracht mee te geven: 
“In welke mate en onder welke voorwaarden kan de opwekking van windenergie een bijdrage 
leveren aan een energieneutraal Apeldoorn?” 
Ter informatie is onderstaand de tekst opgenomen zoals wij die van de gemeente Apeldoorn 
hebben ontvangen en waarmee een schets wordt gegeven van de project aanpak zoals de 
Raadswerkgroep te werk gaat.  

RAADSONDERZOEK WINDENERGIE APELDOORN 
Onderzoeksvragen  

De werkgroep heeft de centrale vraag van het onderzoek als volgt geformuleerd:  
 

“In welke mate en onder welke voorwaarden kan de opwekking van windenergie een 
bijdrage leveren aan een energieneutraal Apeldoorn?" 

 

Uitgangspunt daarbij zijn de ambities tot energievoorziening als vastgelegd in de Uitvoerings-
agenda Energietransitie 2017-2020 van de gemeente Apeldoorn. 
Het onderzoek dient de volgende sub-vragen te beantwoorden. Het is aan het onderzoeks-
bureau om in haar plan van aanpak duidelijk te maken welke (onderzoeks)opzet zij voorstelt, 
ter verwerking van onderstaande sub-vragen. 
a. Wat betekent het beleid van hogere overheden (Europa, Rijk en provincie) op het gebied 

van klimaat- en energietransitie en in het bijzonder de bijdrage door energieopwekking op 

land voor Apeldoorn op dit moment en hoe ontwikkelt dit beleid zich? Welke ambities 

hebben hogere overheden expliciet bij de gemeente neergelegd en tot welk deel van die 

ambities is de gemeente verplicht? 

 

Van opdrachtnemer wordt verwacht dat hij overzichtelijk de ambities, doelen en randvoor-
waarden en de te verwachten opgaven in beeld brengt. 
Dat wil zeggen dat in een rapportage wordt aangegeven welke (juridische, planologische, 
economische en wellicht nog andere) kaders op dit moment van toepassing zijn op de 
plaatsing van windmolens, waarbij onderscheiden wat er in (wettelijke) regelgeving vast ligt 
dan wel een richtinggevend karakter heeft. Deze stap is van belang om een gezamenlijk 
onderbouwd vertrekpunt te hebben om zorgvuldige afwegingen te kunnen maken. Evenzo 
wordt verwacht dat mogelijke veranderingen in regelgeving worden geïnventariseerd en de 
gevolgen daarvan voor energieopwekking door wind. Als voorbeeld: Apeldoorn was in het 
verleden ver gevorderd met een plan voor windturbines op bedrijventerrein ‘De Ecofactorij’ 
totdat wijzigingen in het luchtvaartbeleid (hinder voor vliegveld Teuge) een streep haalden 
door het plan. 

 

b. Hoe geschikt is de gemeente Apeldoorn als plek voor opwekking van windenergie? 

U wordt verzocht een drietal scenario’s uit te werken en op basis van heldere criteria 
kansrijke locaties voor windenergie in gemeente Apeldoorn in beeld te brengen en per 
scenario een advies te geven betreft verdere beleidskeuzes en -traject. Daarbij leeft bijvoor-
beeld de vraag wat nodig is om windenergie in bos- en natuurgebieden, langs snel- en 
spoorwegen, rondom vliegveld Teuge of in agrarische gebieden mogelijk te maken. 
 

A. Scenario 1: Locaties die geschikt zijn voor opwekking van windenergie. 

B. Scenario 2: = scenario 1 + gebruik van locaties die minder geschikt zijn maar op voor-
hand niet zijn uitgesloten. 

C. Scenario 3: = scenario 2 + locaties die niet geschikt zijn, tenzij er radicale keuzes 
gemaakt worden. 

 

 

 

 

 



 
 

 6 

Voor zover relevant gaat u in op: 
 

- Gezondheidsrisico’s en geluidhinder en ander vormen van overlast voor omwonenden 
voor zover uit bestaand onderzoek bekend, resp. in beleid vastgelegd1; 

- Landschappelijke/ruimtelijke inpassing, ecologische gevolgen, en andere omgevings-
factoren van voor zover uit bestaand onderzoek, resp. beleid is vastgelegd2; 

- Eigendomspositie, energiepotentie, betrokken partijen, dit op basis van bestaande 
kennis. 

 

Het onderzoek zal globaal inzichtelijk maken welke normen (bij andere projecten) in 
Nederland worden toegepast om overlast voor mens en milieu te beperken of te 
voorkomen. Specifiek zal het onderzoek inzicht bieden hoe hard de kaders en visies van 
andere overheden, m.n. de provincie, zijn ten aanzien van het omgevingsbeleid. 

 

c. Welke bijdrage kunnen windturbines (technisch gezien) geven aan de lokale energievoor-
ziening? 

 

Per scenario geeft u inzicht in aantal en type windturbines, vermogen (MW), opbrengst  
(primaire energie in TJ), de rentabiliteit en in relatie daarmee kans dat investeringen in 
windenergie gedaan worden. 
In dat kader vragen wij ook om technisch inzichtelijk te maken of en in welke mate een 
windmolen op een locatie voor windenergie in Apeldoorn een ander rendement heeft dan 
een locatie elders in het land of bijv. op zee. 
Globaal inzicht in de vraag of het verschil tussen baten en kosten van een type windturbine 
ruimte laat voor financiële compensatie bijv. van omwonenden, mogelijk onderbouwd met 
voorbeelden in het land van toegepaste compensatie. 

 

Indien niet of beperkt wordt ingezet op windenergie, welke consequenties heeft dit voor de 
energieambitie “Apeldoorn Energieneutraal”. Wat is het aandeel van windenergie in de 
totale opgave en waarmee laat dit zich vergelijken bij alternatieve energiebronnen? 
Welke andere mogelijkheden voor grootschalige duurzame opwekking zijn reëel en geef in 
het kort (max. 2 A4-tjes) weer wat de ruimtelijke impact van deze andere oplossingen kan 
zijn? Deze globale verkenning van alternatieve voor energieopwekking door wind is 
gebaseerd op bestaande kennis (geen aanvullend onderzoek). 

 

d. Welke eigenschappen heeft het type windturbine dat voor lokale windenergieopwekking in 
Apeldoorn het meest geschikt lijkt te zijn en wat is de impact hiervan op de leefomgeving? 
(grootte, vorm, geluid en slagschaduw). 

 

e. Welke ruimtelijke en andere kaders gelden nu, resp. kun je als gemeente stellen aan 
windturbines (zoals de hoogte of de opstelling) zodat ongewenste effecten tot een 
minimum beperkt blijven (ook ecologische effecten, bijv. effecten voor avifauna)? 

 

f. Welke rol kan een gemeente innemen en wat zijn de belangrijke voorwaarden (do’s en 
don’ts) om de maatschappelijke acceptatie van opwekking van energie door windturbines 
te vergroten? 

 

Wat kan Apeldoorn in dit opzicht leren van reeds onderzochte of gerealiseerde projecten met 
windturbines elders (zowel meer als minder succesvol uitgevoerde projecten als projecten die 
uiteindelijk niet zijn uitgevoerd)? Deze ‘lessons learned’ geeft een beknopte analyse van enkele 
relevante praktijkervaringen (geen uitgebreide vergelijkende studie!)” 
 

Het bureau Wing uit Wageningen heeft van de gemeente Apeldoorn de opdracht gekregen om 

het onderzoek uit te voeren. 

                                                
1
 a) risico’s inzichtelijk maken met bronvermelding als bijv. GGD en RIVM; b) denk bij soorten risico’s ook aan risico van fijnstof verspreiding. 

2
 Bij omgevingsfactoren ook te denken aan vliegroutes luchtvaart en radarverstoringen. 
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Verleende terrasvergunning  

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2.28 van de Algemene plaatselijke 
verordening 2014 de volgende vergunning heeft verleend: 
 

Locatie Omschrijving Datum 

Tullekensmolenweg 80 Terras 200 m² (Huize Bloem) 2017-02-06 

 
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit 
bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na genoemde datum te worden 
gezonden aan de burgemeester van Apeldoorn t.a.v. de eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 
9033. 7300 ES Apeldoorn. 
Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op de website van de 
gemeente Apeldoorn. 

Aanvraag omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Tullekensmolenweg 54 Splitsen van een woning 2017-02-06 

Ruitersmolenweg 29 Verbreden in-/uitrit 2017-02-07 

Schalterbergweg 54 Kappen van 12 douglassparren 2017-02-09 

Dorpstraat 28 Plaatsen gevelbelettering 2017-02-10 

Arnhemseweg 496 Kappen van 2 eiken 2017-02-11 

Zomeroord 34 Vergroten van een woning 2017-02-13 

 
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. 

Verleende omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Engeland 13 Kappen van een lindeboom 2017-02-08 

Dorpstraat bij nr. 159 Kappen van een Amerikaanse eik 2017-02-08 

Kanaal Zuid 228 Kappen van 36 bomen 2017-02-14 

 
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 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. 
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Agenda Politieke Markt Apeldoorn 23 februari 2017 

Tijd Omschrijving 

 Raadzaal 

19.00 – 21.00 uur Dialoog minima met en zonder zorgvraag 

 De Rode Leeuw 

19.00 – 20.00 uur Concept kadernota VNOG 2018 – 2021 

20.00 – 21.00 uur Bestemmingsplan Het Rietveld (achter 20) 

21.00 – 21.15 uur Pauze 

21.15 – 22.15 uur Zienswijze uitgangspuntennota 2018GGD  

 
 

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 
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Woensdag 
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 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 Mannen-ochtend 
10.00 tot 11.30 uur Hobby-ochtend 
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 koffie-ochtend 
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). 
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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 
 
 


