Nieuwsbrief 24 april 2017
Van de bestuurstafel
Algemene Ledenvergadering
De opkomst viel zeker niet tegen. Laten we met die vaststelling maar beginnen. Wie er waren?
Natuurlijk een aantal trouwe leden, maar ook vertegenwoordigers van een zestal gemeenteraadsfracties (CDA, VVD, PSA, PvdA, D66 en LA), de dorpsagent en Bemivo. In totaal
ongeveer 40 aanwezigen. Ook hadden we een aantal afzeggingen ontvangen (SGP, de burgemeester, de heer Schut, de heer en mevr. Spoorendonk, Dorpsraad Oosterhuizen). Dat waren
de eerste mededelingen van de voorzitter van de dorpsraad, Joop van der Meer. Vervolgens
gaf hij in het kort een overzicht van de activiteiten die in 2016 door het bestuur werden
uitgevoerd of waarvoor actie was ondernomen. Genoemd werd onder andere het intensieve
overleg dat er is geweest met de gemeente (burgemeester Berends) over een mogelijke
vestiging van een AZC op het terrein Immendaal aan de Loenenseweg. De dorpsraad heeft
vanaf het allereerste begin gewezen op de bereikte grens van de spankracht. Dat is wat dorp en
dorpsbewoners sociaal/maatschappelijk aan kunnen. Uiteindelijk werd door COA en gemeente
besloten dat Immendaal geen optie (meer) was voor het vestigen van een AZC. Het bestuur van
de dorpsraad -zo werd door de voorzitter aangegeven- heeft altijd op basis van argumenten de
discussie gevoerd en niet op basis van emotie. In het jaarverslag staat in de paragraaf “Wel en
Wee” een nadere uitwerking en opgave van de items die het bestuur in 2016 heeft behandeld.
De portefeuillehouders kregen vervolgens de gelegenheid om een toelichting te geven op de
rapportage die in het jaarverslag is opgenomen. Dan gaat het over:
- veiligheid (Joop van der Meer)
- zorg en sport (Jamone Wagner)
- BWiBL (Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren (Gerrit Stufken)
- bouwen, wonen en ruimtelijke ordening (Gert Wilbrink)
- grijs en groen (Pieter de Mos)
- bestemmingsplannen (Pieter de Mos)
- landschapsontwikkeling en wandelpaden (Lucia Albers)

V.l.nr.: Gert Wilbrink, Pieter de Mos, Joop van der Meer, Lucia Albers, Jamone Wagner en Gerrit Stufken.

De leden stemden in met de in het jaarverslag opgenomen rapportages. Dat was eveneens het
geval met de jaarrekening 2016, het verslag van de commissie kascontrole en met de begroting
2017 en het jaarplan 2017. Voor de inhoud van deze jaarstukken wordt verwezen naar het jaarverslag dat op de website van de dorpsraad is geplaatst.
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De herbenoeming voor een periode van 3 jaar van Joop van der Meer (voorzitter) en Pieter de
Mos (secretaris) werd door de leden goedgekeurd. Tot reserve lid van de commissie kascontrole -de heer Oosterhuis is aftredend en werd door de voorzitter bedankt voor zijn inbrengwerd benoemd de heer Schut.

Na de pauze was het woord aan Jeroen Jochems die een presentatie verzorgde over het
programma CHAPP (Cultural Heritage app). CHAPP is een gratis app-portaal waarin iedereen
heel eenvoudig (als je weet hoe het moet) erfgoed en cultuur op de kaart kan plaatsen voor een
groot publiek. De getoonde voorbeelden lieten duidelijk zien hoe informatie gedeeld kan worden
en men de informatie kan uitbreiden. De achterliggende gedachte is behoud van informatie over
gebouwen en gebeurtenissen. De onderstaande link geeft toegang tot CHAPP.
Onder het genot van een drankje en een hapje werd nog lang nagepraat.

Het verslag van de Openbare Algemene Ledenvergadering van 11 april 2017 is te lezen op de
website van de dorpsraad (https://www.dorpsraadbeekbergen.nl/documenten.html).

Werkgroep Klompenpad Beekbergen
Woensdag 26 april om 20.00 uur komt de werkgroep “Klompenpad
Beekbergen” weer bijeen in de Hoge Weye. Tijdens de startbijeenkomst op
29 maart 2017 werd na een presentatie door Christien van der Zwart van
Stichting Landschapsbeheer Gelderland een eerste inventarisatie gedaan
van mogelijke routes langs markante locaties. Tijdens de nu geplande
bijeenkomst zal Christien ons verder helpen met de stappen in het proces.
En zal er een rol-/taakverdeling worden opgesteld.
U was de vorige keer verhinderd maar wil wel graag meedoen met het ontwikkelen van een
klompenpad? U bent van harte welkom op woensdag 26 april a.s. om 20.00 uur in de Hoge
Weye.
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In en om de dorpen
Herdenking 72 jaar vrijheid
Dat werd op 18 april 2017 herdacht en gevierd bij het monument in Lieren. ’s Morgens met de
leerlingen van groep 7 van de Prinses Juliana school in Lieren. Groep 8 kon niet aanwezig zijn
in verband met het afleggen van een Cito-toets en daarom vond de overdracht van de zorg voor
het monument op een wat andere wijze plaats dan we gewend zijn. ’s Avonds hield Martin
Kooijmans (directeur van de Prinses Juliana school een toespraak. Hij vertelde zijn persoonlijke
verhaal. Geboren ruim na de oorlog kreeg hij van ouders en grootouders mee wat oorlog en wat
onvrijheid met mensen doet. Soms door te praten maar vaak (veel vaker) door te zwijgen. Door
het verwerken in stilte, krampachtig zwijgen. Een toespraak die voor een aantal aanwezigen
zeer herkenbaar was en die zeker ook stof tot nadenken gaf. Tijdens het hijsen ’s morgens van
de Nederlandse en de Canadese vlag werden het Wilhelmus (eerste couplet) en het Canadese
volkslied gezongen. Dat was ’s avonds tijdens het strijken van de vlaggen eveneens het geval.
Na de Last Post werd ter nagedachtenis aan de bevrijders die voor onze vrijheid hun leven
hebben moeten geven een minuut stilte in achtgenomen. De algehele leiding was in de
vertrouwde handen van Jan Muller. De dorpsraad werd ’s morgens vertegenwoordigd door
Jamone Wagner en Pieter de Mos en ’s avonds door Joop van der Meer en Pieter de Mos. Zij
legden ook bloemen bij het monument.
Het was een mooie en respectvolle herdenking.
Herdenking s ’ochtends
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Herdenking s ’avonds

BLOEM - Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen Energieneutraal Maken
In de Nieuwsbrief van 10 april 2017, Dorpsraad Beekbergen Lieren en via de Dorpsvizier heeft
u al kennis kunnen maken met ons burgerinitiatief. Daarin hebben we aangekondigd regelmatig
van ons te laten horen.
Deze keer: De energiecoach
Bijna iedereen is bezig met energie besparen of met het duurzaam opwekken van energie.
De grote vraag is vaak, als ik wat wil waar moet ik beginnen? Wat zijn de mogelijkheden?
Wat is handig? In welke volgorde?
De energiecoach kan daarbij helpen om u op een onafhankelijke manierinzicht en overzicht te
geven in deze zoektocht. De te nemen maatregelen hoeven helemaal niet ingewikkeld te zijn.
Dat kan gaan van: vergelijk uw energie rekening eens met die van de buren of met die van een
vergelijkbare woning. Daarmee krijgt u inzicht in uw eigen energie verbruik, een stukje bewust
wording.
Tot slot: wellicht is het handig hier en daar een tochtstripje aan te brengen, gewone lampen te
vervangen door LED-lampen o.i.d.
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Indien gewenst kan hij ook naar verder gaande maatregelen kijken zoals:isolerende beglazing,
spouw/dak/vloerisolatie, zonnepanelen, warmtepompen
war
of andere moeilijke
ilijke dingen. De energieenergie
coach helpt u bij het zoeken naar de juiste oplossingen.
Hij heeft de beschikking over een warmtebeeld camera,waarmee
camera,waarmee op eenvoudige wijze “warmte“warmte
lekken” aan de buitenkant van de woning in beeld gebracht kunnen
kunnen worden. Dat werkt
overigens het best bij koud weer, bij het schrijven van dit stukje hebben we daar overigens geen
gebrek aan!!
De energiecoach is een onafhankelijke vrijwilliger die is opgeleid door de gemeente Apeldoorn
en onder supervisie staat van
n de gemeente Apeldoorn. De gemeente Apeldoorn heeft een
digitaal loket met veel informatie (het digitale Energieloket) op de site van de gemeente
Apeldoorn). Via deze site heeft u ook de mogelijkheid een scan van uw huis te maken zodat u
de huidige status v.w.b.
w.b. energiebesparende
energiebesparende maatregelen van uw woning in beeld heeft. Daarnaast is er een fysiek energie loket waar energieadviseurs van de gemeente u nog gedetailgedetail
leerder kunnen helpen (info op genoemde site van de gemeente).
Twee van uw dorpsgenoten zijn opgeleid
opgeleid als energiecoach en maken deel uit van BLOEM.
Is uw interesse gewekt en denkt u: dat lijkt me handig om eens met zo’n energiecoach van
gedachten te wisselen, nodig ons dan uit via ons mailadres
mai
duurzaambloem@gmail.com
duurzaambloem@gmail.com.
Cor Westrik

CHAPP (Cultural Heritage APP)
Jeroen Jochems heeft ons laten weten dat hij CHAPP heeft ontwikkeld waarin
iedereen (van de Rijksdienst tot aan Oudheidkundige verenigingen tot aan
particulieren) zelf erfgoed aan kan toevoegen.
toevoegen. En dat erfgoed varieert van
monumenten, beelden en opgegraven objecten tot aan verhalen behorende bij een
locatie, tradities en foto’s van 100 jaar geleden en de huidige situatie.
Bijvoorbeeld de erfgoedverenigingen krijgen zo een gratis portaal om aan een breed publiek te
laten zien wat er allemaal in hun dorp of stad gebeurd is en aanwezig is. Bijna dagelijks worden
nieuwe chappters toegevoegd,
voegd, aangepast of uitgebreid.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd er (zie elders in de Nieuwsbrief) aandachtig
geluisterd naar de presentatie
ie en was er belangstelling voor deze nieuwe vorm van heemkennis
bevordering.
De linkk naar CHAPP in de Appstore is:
https://itunes.apple.com/us/app/chapp
https://itunes.apple.com/us/app/chapp-share-your-chappters/id1124364635?mt=8
chappters/id1124364635?mt=8
De link naar CHAPP
HAPP in de Google Playstore is:
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.ravelin.chapp
Cultuur bij je buur ook in Beekbergen !
Op zaterdag 13 en zondag 14 mei is in Apeldoorn het jaarlijkse evenement Cultuur bij je buur.
Hierbij kan men genieten van optredens van een groot aantal plaatselijke artiesten, gewoon bij
mensen thuis in de huiskamer of bij mooi weer in de tuin.
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De meeste optredens zijn in Apeldoorn, maar dit jaar is het ook in Beekbergen mogelijk om te
genieten van Spaanse gitaarmuziek en klassiekers uit de popmuziek van de jaren 60, 70 en 80.
De bewoners van Engeland 1 (direct achter hotel Het Veluwse Bos) stellen hun huis en tuin
beschikbaar aan buren om te genieten van schitterende muziek.
Op zaterdag 13 mei kunt u luisteren naar het Granada Ensemble dat bestaat uit 4 ervaren
gitaristen. Zij spelen klassieke Spaanse en Zuid-Amerikaanse muziek op de Spaanse gitaar.
Het programma omvat veel verschillende componisten en stijlen, waaronder wervelende
Spaanse dansen, dromerige impressionisten, volksmuziek of minimal music.
Op zondag 14 mei speelt het gitaarduo T & T westcoast achtige tweestemmige sfeermuziek,
geïnspireerd door Rolling Stones, CSN&Y, Eagles en met een vleugje Blues.
Vanaf 13.00 uur zijn er op Engeland 1 drie sets van een half uur, afgewisseld met een uur
pauze. Hierdoor is het mogelijk om ervoor of erna naar optredens op een andere locatie te
gaan, bijvoorbeeld op de Kuiltjesweg 1 in Beekbergen.
De toegang is gratis. Het complete programma van Cultuur bij je buur is te vinden in de speciale
bijlage van Het Apeldoorns Stadsblad die begin mei verschijnt en op de website
www.cultuurbijjebuur.nl.
Meer informatie over het optreden op Engeland 1 kunt u per email opvragen bij
jvdburger@upcmail.nl of vinden op de posters die begin mei bij diverse winkels in Beekbergen
worden opgehangen.

Buurtzorg bestaat 10 jaar !

Eredag bestaat 70 jaar !
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72 jaar bevrijding: Herdenken en vieren op 4 en 5 mei 2017 in Beekbergen

Thema 2017: “De kracht van het persoonlijke verhaal”
Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen -burgers en militairen- die in het Koninkrijk
der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.
De herdenking in Beekbergen op 4 mei begint met een bijeenkomst om 18.45 uur in de N.H.
Kerk aan de Dorpstraat te Beekbergen. Tijdens deze herdenkingsbijeenkomst zullen we
stilstaan bij het Jaarthema 2017 ‘De kracht van het persoonlijke verhaal’. Dit zal extra benadrukt
worden door meerdere persoonlijke anekdotes, gedichten en overdenkingen van aanwezigen.
Daarnaast zullen de locoburgemeester van de Gemeente Apeldoorn de heer N.T. Stukker en de
voorzitter van de stichting 4 en 5 mei Beekbergen spreken. Deze herdenkingsbijeenkomst zal
dit jaar in een nieuw jasje gestoken worden.
De Stille Tocht naar het monument in het Teixeira de Mattospark start aansluitend aan de
bijeenkomst om 19.40 uur onder de toren van de N.H. Kerk. Zowel de Stille Tocht als de bijeenkomst in de kerk zijn voor iedereen vrij toegankelijk.
Aangekomen bij het monument 1940-1945 in het Teixeira de Mattospark aan de Loenenseweg
vindt een korte plechtigheid plaats. Na het taptoe-signaal wordt om 20.00 uur 2 minuten stilte in
acht genomen. Medewerking wordt verleend door Harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen
en leerlingen van de Openbare Basisschool Beekbergen. Daarbij wordt de zorg voor het monument ceremonieel overgedragen van groep 8 aan groep 7 van de school. De plechtigheid wordt
afgesloten met een defilé langs het monument.
Iedereen is van harte welkom bij de herdenkingsbijeenkomst, de Stille Tocht en de ceremonie in
het Teixeira de Mattospark.
Op vrijdag 5 mei organiseert de Stichting 4 en 5 mei Beekbergen de jaarlijkse Bevrijdingsvuurestafette vanuit Wageningen naar het Teixeira de Mattospark in Beekbergen. Het Vrijheidsvuur
wordt ’s nachts ontstoken voor het historische Hotel De Wereld in Wageningen en markeert
daarmee de overgang van herdenken naar vieren. De lopers uit Beekbergen zullen in 2017 voor
de 44e keer meelopen en vertegenwoordigen de gemeente Apeldoorn.
De sporters met het Bevrijdingsvuur worden rond 11.30 uur verwacht bij De Smittenberg aan de
Arnhemseweg in Beekbergen en worden vanaf daar muzikaal begeleid door de City of
Apeldoorn Pipes and Drums. Ook zullen kinderen van de basisschool uit Beekbergen en een
aantal oude legervoertuigen aansluiten voor het laatste stuk van de route naar het monument
1940-1945 in het Teixeira de Mattospark aan de Loenenseweg te Beekbergen.
Omstreeks 12.00 uur zal in het park een korte plechtigheid plaatsvinden waarna het bevrijdingsvuur wordt ontstoken door mevrouw Leeuwis de Vries. Namens de gemeente Apeldoorn zal
loco-burgemeester de heer D.H. Cziesso aanwezig zijn om een korte toespraak te houden en er
zal een vrijheidsgedicht worden voorgedragen. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de
48th Highlanders of Holland Pipes and Drums. Mevrouw Leeuwis de Vries is de dochter van de
heer Julius Gerard 'Bub' de Vries, die samen met zijn vader lid was van een Apeldoornse
verzetsgroep. Deze verzetsgroep hield zich bezig met hulp aan burgers en onderduikers, maar
gaf ook hulp aan gestrande Amerikaanse en Engelse bemanningsleden van neergestorte vliegtuigen. Door verraad is de verzetsgroep opgepakt. Zowel vader als zoon de Vries wisten uit
handen van de Duitse Bezetter te blijven.
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Interesse om het Bevrijdingsvuur in estafettevorm op vrijdag 5 mei naar Beekbergen te brengen
en onderdeel te zijn van deze bijzondere loop? Meld je dan aan via
info@4en5meibeekbergen.nl onder vermelding van je naam en mobiele telefoonnummer.
Uiteraard kun je ook eventuele vragen via dit e-mailadres stellen.
Meer informatie over herdenken en vieren in Beekbergen kunt u vinden op
www.4en5meibeekbergen.nl. En bent u geïnteresseerd in meer informatie dan kunt u zich aanmelden op onze website voor onze nieuwsbrief.
Draag de fakkel: vrijheid geef je door. Met de fakkelcampagne wil het Nationaal Comité 4 en
5 mei zoveel mogelijk mensen enthousiasmeren de fakkel te dragen zowel in aanloop naar als
op 4 en 5 mei. De fakkel staat symbool voor herdenken op 4 mei en het vieren van de bevrijding
en vrijheid op 5 mei. Door het fakkelspeldje te dragen, laten mensen zien dat ze herdenken en
vieren belangrijk vinden. Steeds meer mensen steunen dit initiatief en dragen dan ook dit
symbool. De fakkelspeldjes zijn in Beekbergen o.a. te koop bij Blom Schoenen.
Vlagprotocol. De Stichting 4 en 5 mei Beekbergen wil u aanmoedigen om op de dagen waarop wordt
herdacht en gevierd uw betrokkenheid kenbaar te maken door naast het dragen van een fakkeltje de
Nederlandse driekleur te hijsen. 4 mei: in de vooravond van 4 mei hangt in Nederland als blijk van
eerbied en respect voor de doden de vlag halfstok van 18.00 uur tot zonsondergang (zonder wimpel).
Op 5 mei wordt de vlag in top gehesen tussen zonsopgang en zonsondergang (zonder wimpel).

Het Bestuur van de Stichting 4 en 5 mei Beekbergen hoopt u allen op donderdag 4 mei en
vrijdag 5 mei te mogen verwelkomen in Beekbergen.
Het Bestuur Stichting 4 en 5 mei Beekbergen
Email: info@4en5meibeekbergen.nl

Ontmoetingsplek De Vier Dorpen
De ontmoetingsplek in De Vier Dorpen, is er voor iedereen; voor alle inwoners van Beekbergen,
Lieren en de omliggende dorpen, cliënten van de samenwerkingspartners, cliënten van het
verzorgingshuis, kortom “De Ontmoeting” is er voor iedereen die op zoek is naar ondersteuning,
contact, activiteiten, gezelligheid en ontmoetingen.
Binnen de ontmoetingsplek “De Ontmoeting” (De Vier Dorpen) werken we samen met de
gemeente Apeldoorn, Stimenz, Iriszorg en het Leger des Heils om een breed activiteitenprogramma te bieden. Dat activiteitenprogramma willen we ook samen met u/jou blijven ontwikkelen en binnenkort vernieuwen.
Heeft u/heb je ideeën voor activiteiten of beschik je over kennis die u of jij zou willen delen met
anderen, laat het ons weten! Samen kijken we naar de mogelijkheden om deze activiteiten in
“De Ontmoeting” aan te bieden. Ook als u/jij als vrijwilliger aan de slag wilt in “De Ontmoeting”,
ontvangen we graag een berichtje. Neem gerust contact met ons op via 055-5066870 of mail:
Ingrid.Klomp@zgapeldoorn.nl Op de site: ontmoetelkaarinapeldoorn.nl is ook informatie te
vinden. En natuurlijk bent u altijd welkom in De Ontmoeting! Loop gerust eens binnen.
We zijn er 7 dagen in de week tussen 10.00-20.00 uur; Loenenseweg 39 te Beekbergen.
U bent van harte welkom!

Paasvuur gezellig feest bij de Boerderij
Op eerste paasdag werd bij de Boerderij Beekbergen voor de 4e keer het paasvuur ontstoken.
Opnieuw was er dit jaar veel bekijks en veel toeloop.
Op veilige afstand van het vuur, onder toezicht van
de vrijwillige brandweer, werd er genoten van de
warmte van het Paasvuur, de gezelligheid van elkaar,
koffie, thee en warme chocolademelk. het was een
vrolijk Pasen!! Voor meer foto's en evenementen kijk
je op facebook/boerderij beekbergen.
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Feestelijke heropening Kasteel Spelderholt

Zaterdag 22 april kon men een kijkje nemen op Kasteel Spelderholt. Er is de afgelopen maanden hard gewerkt aan
de renovatie van het kasteel.

Uitvoering Oosterhuuzens Dialectkoor en Slanina-Cesta Musikanten

Op zaterdag 22 april traden het Oosterhuuzens Dialectkoor en Slanina-Cesta Musikanten op voor een stampvolle
uitverkochte zaal in Het Boshuis te Klarenbeek.

Koningsdag kijken in Ontmoetingsplek “De Vier Dorpen”

Donderdag 27 april, Koningsdag, bent u vanaf 10:30uur van harte welkom in De Vier Dorpen om op groot scherm,
het rechtstreeks verslag te volgen van de televisie uitzending, van de viering van Koningsdag in Tilburg. Koning
Willem-Alexander wordt deze Koningsdag 50 jaar. Samen met zijn echtgenoot koningin Máxima en andere leden
van de koninklijke familie volgen zij in Tilburg een wandelroute met dertien haltes (naar het netnummer 013).
Onder het genot van een kopje koffie/thee en iets lekkers bij de koffie, kijken we gezamenlijk naar Koningsdag 2017,
op TV. Gezellig toch?! De kosten hiervoor bedragen €1,50 p.p.

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.
- vragen over zorg en hulpmiddelen
Praktische informatie:
Het formulierenspreekuur vindt plaats op de vier dorpen, locatie Bijenkorf.
Adres: Loenenseweg 39, 7361 GB Beekbergen
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Gemeentenieuws

Op donderdag 26 april 2017 is er in verband met de voorjaarsvakantie geen Politieke Markt.

Verleende omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Ruitersmolenweg 41B

Oprichten van een woning

2017-04-11

Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis. U kunt het besluit
inzien na het maken van een afspraak met het Omgevingsloket of kan op verzoek digitaal
worden toegezonden door een mail te zenden aan infoomgevingsloket@apeldoorn.nl.
De openingstijden van het stadhuis en van het omgevingsloket staan 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.

Mededeling vergunningsvrije activiteit
Locatie

Omschrijving

Datum

Ruitersmolenweg nabij 39

Het kappen van 2 bomen

2017-04-12

De mededeling vergunningsvrije activiteit met bijbehorende tekeningen ligt ter inzage in het
stadhuis. De openingstijden van het stadhuis en van het omgevingsloket staan 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 genoemde datum gestuurd
worden naar het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn t.a.v. de afdeling
Juridische Zaken en Veiligheid, Postbus 9033, 7300ES Apeldoorn.
Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via het formulier op www.apeldoorn.nl.
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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.
N.B. Donderdagmiddag 27 april in verband met Koningsdag geen spreekuur.

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
- donderdag 27 april 2017 in verband met Koningsdag geen Stamtafel
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
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).
N.B. Donderdag 27 april 2017 in verband met Koningsdag geen spreekuur.

Agenda
-

donderdag 27 april; Koningsdag; bij de Boerderij vogelschieten en kinderfeest
donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) dauwtrappen, organisatie De Boerderij
6 t/m 9 juni avondvierdaagse (inschrijven 30 en 31 mei, De Boerderij)
15 juni Eredag

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

11

