Nieuwsbrief 13 maart 2017
Van de bestuurstafel
Nog 29 dagen en dan is er de Algemene Ledenvergadering
Datum: 11 april 2017
Aanvang: 20.00 uur
Waar: Zaal Trefpunt achter de kerk in Lieren
Agenda: wordt binnenkort in de Nieuwsbrief gepubliceerd
Vergadering Dorpenplatform
Op dinsdag 7 maart 2017 hebben Joop van der Meer en Pieter de Mos namens het bestuur van
de dorpsraad deelgenomen aan de bijeenkomst van het dorpenplatform. Alle tot de gemeente
Apeldoorn behorende dorpen zijn in dat platform vertegenwoordigd. Deze bijeenkomst werd
gehouden in het stadhuis en begon om 17.00 uur met een chinees buffet. Naast de gebruikelijk
(korte) voorstelronde en de behandeling van het verslag van de vorige bijeenkomst en de actiepuntenlijst, was het de heer Van Helvoort (Spektakel Apeldoorn) die een toelichting gaf op het
initiatief “Cultuur bij je buur”. Daarbij gaat het om op 13 en 14 mei 2017 cultuur (zang, dans,
muziek, vertellen van verhalen) in de woonomgeving te ervaren. Het gaat daarbij zowel om
optredende artiest als de ontvangende luisteraar een fijn uur te laten ervaren. Elders in deze
Nieuwsbrief is de flyer die over deze cultuurdagen gaat, afgedrukt.
Voorts werd de strategische woningbouwprogrammering aan de orde gesteld. Een door de
gemeente Apeldoorn in samenwerking met bureau Fakton opgesteld document. In een voorgaande Nieuwsbrief werd dit onderwerp door ons reeds met u gecommuniceerd. Het bestuur
van de dorpsraad zal de notitie en de daarin opgenomen voorwaarden nader bestuderen. Door
de voorzitter van de Dorpsraad Hoenderloo (de heer Werner) werd, mede naar aanleiding van
de notitie die bij de agenda was gevoegd, er op aangedrongen dat de firma die glasvezelnetwerk wil aanleggen in het buitengebied, meer snelheid maakt met dat plan. Besloten wordt dat
de heren Werner en De Zanger (Dorpsraad Loenen) deel zullen nemen aan de gesprekken die
met de glasvezelfirma zullen plaatsvinden.
De door de heer Gerritsen (stadsdeelmanager voor de dorpen en het buitengebied) aan de
leden van het dorpenplatform gezonden notitie “Van IVA naar IVB-L” (dat staat voor van integraal veiligheidsplan Apeldoorn naar integraal veiligheidsplan Beekbergen-Lieren) opgesteld
door de Dorpsraad Beekbergen-Lieren, werd niet besproken.
De volgende vergadering van het dorpenplatform is op 30 mei 2017 in Beekbergen.

Introductiecursus nieuwe ambtenaren
Op 30 maart 2017 zal tijdens de introductiecursus voor nieuwe ambtenaren het bestuur van de
dorpsraad (Joop van der Meer) een deel van de cursus verzorgen. Het gaat dan vooral over de
samenwerking tussen het ambtelijk apparaat en de dorpsraden. Wat is de ervaring, waar loopt
de communicatie stroef, waar wordt in het proces vertraging opgelopen en wat fustreert?

1

Herdenking Woeste Hoeve
Op woensdag 8 maart 2017 zijn Joop van der Meer en Pieter de Mos namens het bestuur van
de dorpsraad aanwezig geweest bij de herdenking van de op 8 maart 1945 door de Duitsers
gefusilleerde 117 Nederlanders bij de Woeste Hoeve, als represaille voor de aanslag op Rauter.
Het was, ondanks het slechte weer (koud en regen) ook dit jaar weer een indrukwekkende
bijeenkomst. Traditiegetrouw werd door de vertegenwoordigers van de dorpsraad een bloemstuk bij het monument gelegd.
Er is in opdracht van de Stichting Woeste Hoeve een gedenkboekje verschenen waarin een
aantal door John Tanasale gemaakte foto’s is opgenomen. John Tanasale kreeg een presentexemplaar aangeboden. Namens de gemeente Apeldoorn was burgemeester Berends aanwezig en door de kinderen van de Touwladder (basisschool Ugchelen) werden gedichten voorgedragen en werden bloemen gelegd. De foto’ s geven een goed beeld van deze ingetogen
herdenking.
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KLOMPENPAD
Op maandag 6 maart 2017 vond er op kantoor dorpsraad, ter voorbereiding op de bijeenkomst
op 29 maart 2017, een gesprek plaats over een klompenpad in en rond Beekbergen-Lieren.
Namens het bestuur van de dorpsraad namen Lucia Albers, Jamone Wagner en Pieter de Mos
aan het gesprek deel. Namens de Stichting Landschapsbeheer Gelderland Christien van der
Zwart en Nikky van Etten (student Van Hall Larenstein University of Applied Sciences).

Informatieavond Klompenpad Beekbergen op 29 maart 2017
In het fraaie buitengebied van de gemeente Apeldoorn zijn inmiddels vier Klompenpaden
gerealiseerd. Vanwege het succes wil de gemeente Apeldoorn een nieuw Klompenpad
ontwikkelen in het gebied rond het dorp Beekbergen. De nieuwe wandelroute kan landschap,
ecologie en cultuurhistorie beleefbaar maken voor bewoners en recreanten. Stichting
Landschapsbeheer Gelderland (SLG) gaat dit nieuwe Klompenpad ontwikkelen samen met
bewoners. Doet u mee?
Wilt u meedenken over het ontwikkelen van een Klompenpad rond Beekbergen?
U bent van harte welkom op de startavond op woensdag 29 maart 2017.
De avond begint om 20.00 uur in de Hoge Weye, Dorpstraat 34 te Beekbergen (zaal te
bereiken via de achteringang van de Hoge Weye). De koffie staat klaar om 19.45 uur.
Klompenpaden zijn wandelroutes in het agrarische landschap die zo veel mogelijk
over onverharde wegen lopen. In Gelderland en Utrecht zijn de afgelopen jaren al
97 klompenpaden ontwikkeld. Veel lokale vrijwilligers werken mee door het pad te
onderhouden en regelmatig te controleren.
Stichting Landschapsbeheer Gelderland begeleidt het proces.

Werkgroep Klompenpaden
Tijdens de informatieavond krijgt u uitleg over de Klompenpaden. Iedereen krijgt de kans om
zijn kennis over oude wandelpaden, cultuurhistorisch interessante objecten en ideeën voor
routes aan te dragen. Op kaarten kunt u aangeven welke plekjes de moeite waard zijn te
bezoeken en welke paden er vroeger door het buitengebied hebben gelopen. De informatie die
op deze avond verzameld wordt, dient als basis voor de route. Een werkgroep (waarvoor u zich
op deze avond kunt aanmelden) bestaande uit bewoners en SLG gaat vervolgens aan de slag.
Met als doel om een Klompenpad te realiseren waar u als bewoner van het gebied volop van
kunt genieten en trots op kunt zijn.
Graag tot ziens op 29 maart!
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Meer informatie over klompenpaden
Mocht u verhinderd zijn voor deze informatieavond maar heeft u wel belangstelling voor de
klompenpadenwerkgroep? Voor vragen over deze avond of de werkgroep kunt u terecht bij
Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren, post@dorpsraadbeekbergen.nl, telefoon 0555061010. Kijk ook op www.landschapsbeheergelderland.nl en www.klompenpaden.nl.

“Noodopvang”
Vrijdag 10 maart 2017 was groep 7 van de Eben Haëzerschool uit Apeldoorn op bezoek bij
Museum Collectie ’40-’45 in de Dorpstraat. Er was echter een probleem. Er waren 28 kinderen,
onderwijzend personeel en twee begeleiders. En die passen niet in het museum. In goed overleg de groep in tweeën gesplitst. De ene helft naar het museum en de andere helft opgevangen
door de dorpsraad en na een uur werd er gewisseld. Door de dorpsraad werd, na een korte
inleiding over het ontstaan van het koninkrijk, de video “200 Jaar Koninkrijk” (gemaakt door
John Tanasale) vertoond. Men was blij met de geboden oplossing en met de vertoonde video
over de viering van 200 jaar koninkrijk op 14 juni 2014. De onderwijzer (of heet dat tegenwoordig leraar) zal tijdens de geschiedenisles er aandacht aan besteden.

In en om de dorpen
Het Beekbergens Toneel
Op vrijdag 24 en zaterdag 25 maart 2017 speelt
Het Beekbergens Toneel het blijspel in 3 bedrijven
“Een beeld van een man” van J. Hemmink-Kamp.
Beide avonden is de aanvang 20.00 uur in de grote
zaal van de Hoge Weye.
Kaartverkoop (5 euro per stuk) vanaf 10 maart 2017
bij:
- DIO drogisterij Beekbergen
- “de echte Bakker” Gerrits in Lieren
- ’s avonds aan de zaal
Het beloven weer twee gezellige avonden te worden
en reken er maar op dat HBT laat zien dat men de
kunst van toneelspelen nog steeds in zich heeft.

4

Beekbergen Klassiek Voorjaarsconcert
Op zaterdag 25 maart 2017 treedt in de Oude
Kerk van Beekbergen het ensemble FUSE op.
FUSE treedt op bij diverse TV programma’s.
Met optredens in het hele land trekt de groep
een publiek van club en kerk tot festival en
concertzaal. De groep weet in no time het
publiek mee te krijgen in haar muziekwereld.
Een wereld waar klassiek, rock, jazz en folkmuziek de elementen vormen.
Het programma op 25 maart bestaat voor een
groot deel uit het repertoire van het nieuwe
debuutalbum ”Studio” van FUSE. Het album
bevat de muziek die de groep uit de periode
vanaf 2012 het meest is bijgebleven en de
groep heeft gevormd tot wat het nu is.
De gegevens:
- zaterdag 25 maart 2017
- van 15.30 tot ca. 17.00 uur
- Oude Kerk Beekbergen
- Kaartverkoop: Primera, boekhandel Mooiboek en
in de kerk voor aanvang van het concert
- Kaarten: 20,00 euro; tot 19 jaar 10,00 euro
Foto: Martijn Doomernik

Kom kijken bij Pluryn “Het Hietveld”
Zaterdag 18 maart 2017

Uitvoering vocalgroup CHORAL
Zondag 19 maart 2017
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Wat aten ze? Stamppot boerenkool!
Op woensdagmiddag 8 maart 2017 was er voor de senioren een middag in de Hoge Weye waar
het Oosterhuuzens dialectkoor optrad en er aan het eind van de middag een stamppot boerenkoolmiddag was. Ruim 70 senioren waren aanwezig. Het was gezellig, er werd door het
Oosterhuuzens dialectkoor een mooi programma aangeboden. Bekende nummers maar ook
een aantal nieuwe tot de verbeelding sprekende teksten werden ten gehore gebracht. Vlot en
kundig aan elkaar gepraat door Gerrit Muller.
En de stamppot boerenkool was -net als vorig jaar- weer heerlijk.
Hulde aan de dames van de Stamtafel die op voortreffelijke wijze voor de inrichting van de
tafels, het verzorgen van de drankjes en het uitserveren van de stamppot hebben gezorgd. En
er ook nog eens voor hebben gezorgd dat na afloop alles weer ”spic en span” was.

Varia
RepairCafé
Kapot, maar nog te goed om weg te gooien.
Het gebeurt ons allemaal wel eens. Een huishoudelijk apparaat dat, vaak na vele jaren trouwe
dienst, er ineens mee stopt. Wat meewarig kijken, hier en daar eens (zachtjes) kloppen of
schudden, het blijkt allemaal niet te helpen. Conclusie: kapot! Of toch niet?
Dat weet u wanneer u op de laatste donderdag van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur
(tijdens de bijeenkomst van de stamtafel) met het bewuste apparaat naar de Hoge Weye komt
en de heer Linssen zijn vakkennis op het apparaat mag loslaten. En dan vaak kan zorgen dat
het apparaat weer gaat functioneren.
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Er zijn een paar voorwaarden:
- Maximale omvang van het apparaat; u moet het “onder de arm” mee kunnen nemen
naar de Hoge Weye
- Kosten van eventueel te vervangen onderdelen worden in rekening gebracht (vakkennis
en handigheid is gratis)
Gun het apparaat deze unieke mogelijkheid.

Cultuur bij je buur
Dat is de beslist in het oog springende tekst op de flyer die aangeeft dat er op 13 en 14 mei
2017 op cultureel gebied wat te doen is. Cultuur in alle scharkeringen in de eigen woonomgeving. Het gaat zowel om vraag als om aanbod en in beide gevallen ontstaat er -als het
goed is- een wisselwerking tussen artiest en toehoorder. Hoe u er aan mee kan doen?
De onderstaande flyer geeft de benodigde informatie.

Formulierenspreekuur
Er zijn veel soorten formulieren en regelingen en die zijn lang niet allemaal in begrijpelijke taal
en in logische opbouw en -ook dat kan een extra drempel zijn- steeds meer digitaal.
Voor hulp bij het invullen van formulieren kunt u iedere woensdag- en vrijdagmiddag van 14.00
tot 16.00 uur terecht in de Vier Dorpen. Daar is dan namens IrisZorg Marijke Nijenhuis of een
collega van haar aanwezig om u te helpen.
U kunt ondersteuning krijgen bij het aanvragen of wijzigingen op het gebied van o.a.
-

aanvragen en activeren van een DigiD

-

uitkeringen (zoals AOW, WW, Bijstand, WIA en Wajong)

-

toeslagen (zoals huur, zorg en kindgebonden budget)

-

toeslagen en overige formulieren voor aanvragen van het UWV

-

regelingen voor mensen met een laaginkomen

-

het schrijven van bezwaarschriften

-

het opstellen van betalingsregelingen

-

het wijzigen en/of opzeggen van abonnementen en diensten

Het formulierenspreekuur vindt plaats bij De Vier Dorpen, Loenenseweg 39, 7361 GB
Beekbergen
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Gemeentenieuws

Inspraak Transformatieagenda Algemeen
Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij een bericht waarin opgenomen onderstaande
informatie.
“Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn maakt het voornemen bekend om
aan de gemeenteraad een kader voor de algemene voorzieningen Wmo en Jeugd ter besluitvorming voor te leggen in de vorm van de Transformatieagenda algemene voorzieningen Wmo
en Jeugd. Voordat deze Transformatieagenda door het college wordt vastgesteld, wordt deze
conform de gemeentelijke inspraakverordening voor inspraak vrijgegeven”. Vervolgens wordt in
het bericht aangegeven op welke wijze van de mogelijkheden van de inspraakverordening
gebruik kan worden gemaakt.
“De Transformatieagenda ligt tot en met 7 april 2017 ter inzage bij de receptie in het Stadhuis,
Marktplein 1, te Apeldoorn. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen tot 7 april 2017 hun
zienswijze indienen bij de gemeente Apeldoorn (Gemeente Apeldoorn, Eenheid Jeugd, Zorg en
Welzijn, t.a.v. mevr. A. van Eck, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn). Kan ook per mail:
m.kaper@apeldoorn.nl. De mail moet gericht zijn aan het College van B&W o.v.v. inspraakreactie Transformatieagenda Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd. De inspraakreactie moet
naam, adres en woonplaats bevatten en moet zijn ondertekend.
Documenten die betrekking hebben op dit onderwerp:
- transformatieagenda Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd
- onderzoek Spectrum: evaluatie Wmo-beleid Apeldoorn, december 2016
- onderzoek Spectrum: evaluatie lokaal preventief jeugdbeleid 2012-2015

Aangevraagde evenementenvergunning
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een groot
evenement bij hem is ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen.
Indien de vergunning wordt verleend zal daarvan mededeling worden gedaan.
Omschrijving: de herdenking en viering bevrijding Beekbergen
Locatie: Teixeira de Mattospark Beekbergen
Datum evenement: 4 en 5 mei 2017

Verleende omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Veldbrugweg 19

Vergroten woning (aanbouw)

20170307

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.
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Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op de website van de
gemeente Apeldoorn.

Politieke Markt Apeldoorn 16 maart 2017
Tijd

Omschrijving
Raadzaal

19.00 – 21.00 uur

Financiële rolneming gemeente energietransitie

21.00 – 21.15 uur

Pauze

21.15 – 22.15 uur

Vervanging toplaag kunstgras hoofdveld Apeldoornse Boys
Het Rode Hert

19.00 – 20.00 uur

Vaststelling bestemmingsplan De Hoeven (naast nr. 5)

20.00 – 21.00 uur

Investeringsagenda 3D 2017 – 2018

21.00 – 21.15 uur

Pauze

21.15 – 22.15 uur

Ontwerpfase kredietverlening Werkgebouw Noord
De Rode Leeuw

20.30 – 21.00 uur

Vaststelling bestemmingsplan Anklaarseweg 35 en 37

21.00 – 21.15 uur

Pauze

21.15 – 22.15 uur

Raadskader Huishoudelijke Hulp 2017

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

9

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 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
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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
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