Nieuwsbrief 27 maart 2017
Van de bestuurstafel

Vereniging Dorpsraad Beekbergen - Lieren
Algemene Ledenvergadering
dinsdag 11 april 2017 in zaal Het Trefpunt achter de PKN kerk in Lieren
aanvang van de vergadering is 20.00 uur

AGENDA
1.

Opening en jaarrede door de voorzitter, de heer Joop van der Meer

2.

Bespreken en vaststellen van het verslag Algemene Ledenvergadering van 13 april 2016
(werd -na mededeling in de digitale Nieuwsbrief- op de website geplaatst)

3.

Bespreken en vaststellen van de verslagen van de portefeuillehouders en de verslagen van de
werkgroepen Oud Beekbergen Lieren en N786 en de rapportage van de Stamtafel

4.

Bespreken en vaststellen financiële rapportage over het jaar 2016
- jaarrekening 2016
- balans per 31 december 2016
- rapport commissie kascontrole

5.

Voorstel het bestuur decharge te verlenen voor het verenigingsjaar 2016

6.

Vaststellen begroting 2017 en jaarplan 2017

7.

Benoeming reserve lid commissie kascontrole 2017
(leden van de commissie zijn de heren Wijnand Elfers en Teun Jochems)

8.

Herbenoeming bestuursleden
Volgens rooster zijn Joop van der Meer (voorzitter) en Pieter de Mos (secretaris) aftredend.
Zij hebben het bestuur laten weten voor een nieuwe termijn van 3 jaar beschikbaar te zijn.
Het bestuur stelt de leden voor Joop van der Meer en Pieter de Mos te herbenoemen als voorzitter
respectievelijk secretaris
(conform artikel 8 lid 2, sub d van de Statuten kunnen door de leden tegenkandidaten worden
voorgedragen mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: de voordracht door tenminste tien
procent van het totale aantal leden wordt gesteund en tenminste vijf dagen voor de dag van de
vergadering schriftelijk en vergezeld van een ondertekende bereidverklaring van de kandidaat, bij
het bestuur is ingediend. Op het moment van voordracht dient de kandidaat in het werkgebied
woonachtig te zijn).

9.

Rondvraag

10. Pauze
11. Presentatie door de heer Jeroen Jochems van het programma CHAPP(Culture Heritage app).
CHAPP is een gratis app-portaal waarin iedereen heel eenvoudig erfgoed en cultuur op de kaart
kan plaatsen voor een groot publiek

12. Sluiting, hapje en drankje worden u aangeboden
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Een bijzonder gesprek.
Op donderdag 23 maart 2017 vond er op het kantoor van de dorpsraad een bijzonder gesprek
plaats. Want dat was toch wel uniek dat een groepje jongeren (gemiddelde leeftijd geschat op
14 jaar?) enige tijd geleden een plan voor een voetbalkooi hadden uitgewerkt en dat dat plan nu
door hen met vertegenwoordigers van de gemeente Apeldoorn werd besproken. Sjoerd de Boer
en Rob Kruis waren de gesprekspartners namens de gemeente Apeldoorn. Gert Wilbrink en
Lammert Wilbrink vertegenwoordigde de ouders van de jongeren en de initiatiefnemers waren
Wim en Bart Wilbrink, Hugo en Mathijs Driessen en Lennert Wilbrink. Namens de dorpsraad
was Pieter de Mos gastheer.
Voor de jongeren was het even onwennig maar dat was, mede door de plezierige wijze waarop
Sjoerd de Boer en Rob Kruis met hen in gesprek gingen, snel over.
Sjoerd de Boer toonde een voorstel voor een mogelijke voetbalkooi die past binnen de kaders
van de gemeente Apeldoorn en waar de jongeren hun wens in herkenden.

Afspraak is gemaakt dat Pieter de Mos contact opneemt met de heer Klein Heerenbrink van
Spectrum partner met Elan, die kan helpen bij het opstellen van de subsidieaanvraag bij de
provincie Gelderland. Dit in het kader van de door de provincie Gelderland georganiseerde
bijeenkomst over de leefbaarheidsalliantie. Zodra er ontwikkelingen zijn zullen de jongeren weer
worden uitgenodigd. Wel is aan de jongeren meegedeeld dat op dit moment geen garantie kan
worden gegeven dat de voetbalkooi en eventuele verdere inrichting van het park kan worden
gerealiseerd. Wel is toegezegd dat er een inspanningsverplichting is.
Een mooi initiatief van de jongeren!

Breedband buitengebied
In voorgaande Nieuwsbrieven hebben we u geïnformeerd over de plannen om onder andere in
het buitengebied van Apeldoorn van glasvezelkabel aan te leggen. We hebben toen ook reeds
vermeld dat dan per aansluiting aanlegkosten en abonnementskosten in rekening zullen worden
gebracht. Ook hebben wij onlangs, naar aanleiding van een bespreking in het dorpenplatform,
aandacht gegeven aan het feit dat het project vertraging heeft opgelopen. Op 23 maart 2017
ontvingen wij van de gemeente Apeldoorn de raadsbrief (datum 15 maart 2017) waarin nader
wordt ingegaan op de huidige stand van zaken aanleg breedband in het buitengebied.
“In het voorjaar van 2016 hebben 11 gemeenten op de Veluwe met de stichting Breedband
Noord Veluwe en de betrokken marktpartij CIF (Rabobank Bouwfonds Communication Infrastructure Fund) een convenant gesloten om tot aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied te komen. In het convenant is afgesproken onder welke voorwaarden de aanleg zou
plaatsvinden. Inmiddels zijn de omstandigheden gewijzigd en dat heeft gevolgen voor de
planning en voor de uitvoering.
CIF heeft op basis van ervaringen in de uitvoering vastgesteld dat de realisering van een
glasvezelnetwerk onder de condities in het convenant niet haalbaar is. Na onderzoek heeft CIF
vastgesteld dat verdere uitvoering kan plaatsvinden door de maandelijkse bijdrage te verhogen
van € 9,95 naar € 12, 50. Deze maandelijkse bijdrage kan worden afgekocht met een éénmalig
bedrag van € 1600,00. Uiteraard is de keuze om deel te nemen en de wijze van betalen aan de
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inwoners. In september 2017 wordt gestart met de vraagbundeling in Nunspeet en Ermelo en
daarna wordt dit verder uitgerold over de Veluwe. Het is nog niet bekend wanneer de vraagbundeling in het buitengebied van Apeldoorn zal start gaat. Naar verwachting zullen zijn in 2019
de 11 Veluwse gemeenten voorzien van een glasvezelnetwerk, in plaats van de eerdere
verwachting 2018”.

In en om de dorpen
Goud op EK voor ‘t Spelderholt
Wij lazen in de Stentor van 17 maart 2017 dat coach (Patrick Selhorst) en de studenten van de
opleiding hospitality en catering van ’t Spelderholt tijdens de eerste EK beroepen voor mensen
met een arbeidsbeperking GOUD hebben gewonnen.
Jullie worden van harte gefeliciteerd!

Brocante Spelderholt
Op 8 en 9 april 2017 organiseert
Heerenlanden Events in kasteel Spelderholt
een brocante.
Ruim 30 deelnemers zullen zorgen voor een
reeks van verrassende schatten en vondsten
uit België, Frankrijk en Engeland.
Entree 3 euro, (tot 12 jaar gratis)

Concert Chr. Gemengde Zangvereniging Hosanna
Op 8 april 2017 is er het jaarlijkse concert van de Christelijk Gemengde Zangvereniging
Hosanna Beekbergen-Lieren. Uitgevoerd wordt de cantate Penitence, Pardon and Peace van
John Henry Maunder. Daarnaast zullen werken als Holy art Thou (Largo) en het Halleluja van
G.F. Handel, The Holy City van S. Adams en Lead me Lord van S. Wesly ten gehore worden
gebracht.
Medewerking wordt verleend door Elise Arends (sopraan), Palle FuhrJorgenson (bariton) Roel
Praas (piano) en Gert Oldenbeuving (orgel). Het geheel staat onder leiding van Bart van den
Brink.
Het concert wordt gegeven in de Dorpskerk te Beekbergen en begint om 19.30 uur (kerk open
om 19.00 uur). Toegang is gratis, maar bij het uitgaan zal worden gecollecteerd.
U bent van harte uitgenodigd!
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Informatieavond

Klompenpad Beekbergen
op woensdag 29 maart 2017
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, Dorpsstraat 30 te
Beekbergen (zaal te bereiken via de
achteringang van de Hoge Weye). De
koffie staat klaar om 19.45 uur.

Het Beekbergens Toneel gaf weer een geweldige uitvoering
De wederopstanding van Napoleon Bonaparte
Vive l’empereur……….
Het was vrijdag- en zaterdagavond dat het Beekbergens Toneel de herrijzenis van Napoleon
meesterlijk vorm gaf.
Het stuk speelde zich af in het
landhuis van de baron (Tonny v.d.
Beld) en barones (Gerda de Groot in
Beekbergen.
De barones was een fervent
verzamelaar van kunstwerken en ze
was helemaal in extase omdat zij een
kostbaar beeld had besteld van keizer
Napoleon Bonaparte. Het beeld was
onderweg en kon elk moment
afgeleverd worden.
De wat hooghartige barones
instrueerde het personeel dat het
beeld met de meeste zorg en
voorzichtigheid moest worden behandeld. Zij had een sokkel in de woonkamer laten plaatsen
en daarop moest het beeld voorlopig worden geplaatst.
Inmiddels had de barones ook een vacature in de krant geplaatst voor een echtpaar waarvan
de man een soort huisknecht zou moeten zijn en de vrouw hoofd van de keuken.
Maar Jannus (Jeroen Jochems) solliciteerde als eenling en Josefien (Agnes Geradts) ook. De
barones, die geen tegenspraak duldde en beide niet aan het woord liet, nam aan dat zij een
echtpaar waren en dat bracht komische verwikkelingen met zich mee, zoals een toegewezen
kamer met een lits jumeaux.
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Het beeld kwam in 2 delen en verpakt
in een grote houten kast aan en de
Jannus en Josefien moesten het beeld
op de sokkel plaatsen. Jannus liet het
beeld vallen en de schrik was groot.
Want hoe moest dit worden opgelost?
Het beeld was in stukken en niet te
restaureren.
Josefien had de oplossing: Jannus
moest de kleren van Napoleon maar
aandoen en als een living statue op de
sokkel gaan staan.
Het personeel kreeg de gelegenheid
van de barones om het beeld te
bewonderen en ook gasten zouden
worden uitgenodigd. Dat alles verliep met de nodige hilariteit.

De baron (Tonny v.d. Beld) die gebukt ging onder de overheersing van de bazige barones,
deed alsof hij erg vergeetachtig en kinds was, zorgde voor veel gelach.
Hij ergerde zich aan de verspilzucht van de barones en haar verliefdheid op het beeld en kreeg
steun van zijn neef, graaf Lodewijk (Jasper Buitenhuis) en diens vrouw Louise (Marieke v.d.
Beld). De beraamden een plan om het beeld ’s-nachts kort en klein te slaan en de (levende
Napoleon) vreesde het ergste.
Napoleon koos eieren voor zijn geld
en het “echtpaar” Jannus en
Josefien hebben de werkelijke
situatie maar opgebiecht.
Het eindigde met de ontmaskering
van de zgn. kindse baron die
krachtig tegen zijn vrouw optrad en
het happy end dat Jannus en
Josefien een echt paar werden.
De vertolking van Napoleon, de
baron en barones en het echtpaar
was meesterlijk en de inbreng van
de andere spelers, de butler Arno
Diks), de secretaresse (Aline v.d.
Brink) die een heimelijke relatie met
de butler Parker aan ’t ontwikkelen
was, de tuinhulp (Janine Ribbink) en
de kok (Manon Pluim) droegen bij
tot een geweldig komisch geheel.
We verheugen ons nu al op de uitvoering in het najaar.
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Gemeentenieuws

Vastgesteld bestemmingsplan Hoge Bergweg 30 Beekbergen
Vanaf 23 maart 2017 ligt gedurende 6 weken ter inzage het bij raadsbesluit van 9 maart 2017
vastgestelde bestemmingsplan Hoge Bergweg 30 Beekbergen met identificatiecode
NL.IMRO.0200.bp1270-vas1.
Het plan betreft de realisatie van 11 groepsrecreatiewoningen op het verblijfsrecreatieterrein
Heideheuvel aan de Hoge Bergweg 30 te Beekbergen. Het bestemmingsplan is ongewijzigd
vastgesteld. Tegen het ontwerp van het plan zijn zienswijzen naar voren gebracht.
De gemeenteraad heeft bij de vaststelling geen wijzigingen in het plan aangebracht.
Daarom kunnen beroep instellen:
- een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft
gebracht
- een belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest een
zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen
Tot en met 4 mei 2017 kunt u uw beroepschrift indienen bij de afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van een beroep schorst
het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om voorlopige
voorziening (schorsing) indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het vastgestelde bestemmingsplan is te
raadplegen op de website van de gemeente Apeldoorn en ligt ter inzage in het stadhuis.

Aangevraagde omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Hulleweg 19

Kappen van een eik

2017-03-16

De gemeente neemt eerst een besluit over de ingediende aanvraag, dit besluit wordt dan
gepubliceerd. Op dat moment kunt 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 privacy van de aanvrager wordt
gerespecteerd.

Verleende omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Schalterdalweg 78

Vergroten van een woning (kap)

2017-03-22

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.

Agenda Politieke Markt Apeldoorn 30 maart 2017
Tijd

Omschrijving
Raadzaal

19.00 – 20.30 uur

Locatieprofielen en Nota Geluid bij evenementen

20.30 – 21.00 uur

Huiskamer Stationsgebouw

21.00 – 21.15 uur

Pauze

21.15 – 22.15 uur

Apeldoornse inzet gebiedsopgave Veluwe
Het Rode Hert

19.00 – 20.00 uur

Verkoop pand Prinses Beatrixlaan 301

20.00 – 21.00 uur

Vaststelling groenstructuurkaart en bebouwde komgrens wet natuurbeschouwing
art. 4.1

21.00 – 21.15 uur

Pauze

21.15 – 22.15 uur

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor uitbreiden agrarisch bedrijf aan de
Bloemenkamp 5
De Rode Leeuw

19.00 – 20.30 uur

Nota casino- en kansspelbeleid 2017

20.30 – 21.00 uur

Uitvoeringskader grondbedrijf

21.00 – 21.15 uur

Pauze

21.15 – 22.15 uur

Audit comité

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
Donderdagmiddag 30 maart 2017 van 14.00 tot 16.00 uur RepairCafé
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
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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
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
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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
Woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur Formulieren spreekuur in De Vier
Dorpen (hulp bij het invullen van formulieren en het aanvragen van voorzieningen)
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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