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Nieuwsbrief 1 mei 2017 

Van de bestuurstafel 

Welstandsnota “Aantrekkelijk Apeldoorn 2017-2020” 

Op donderdag 11 mei 2017 behandelt de gemeenteraad van Apeldoorn tijdens de politieke 
markt het raadsvoorstel welstandsnota “Aantrekkelijk Apeldoorn 2017-2020”. 
Daarbij gaat het om de centrale vraag “Is de gemeenteraad van mening dat met het voor-
liggende raadsvoorstel (bovengenoemd document) optimaal invulling wordt gegeven aan het 
sturen op ruimtelijke kwaliteit door de gemeente? 
Waarom, zo kan worden gevraagd, is een nieuwe welstandsnota noodzakelijk? De huidige wel-
standsnota dateert van 2004 (met aanpassingen in 2011) en sindsdien is het inzicht op het 
gebied van welstand veranderd. Er van uitgaande dat een goede ruimtelijke kwaliteit een 
positief effect heeft op de economische ontwikkeling en de financiële waarde van woning en 
bedrijfsgebouwen en op de fysieke en sociale leefbaarheid van de leefomgeving, is aanpassing 
van de huidige nota zeker gerechtvaardigd. Ook de techniek om informatie te raadplegen is in 
de afgelopen jaren sterk veranderd. De nieuwe welstandsnota maakt het mogelijk dat op adres-
niveau informatie kan worden geraadpleegd. 
In de uitwerking van de nota zijn regels opgenomen voor veel voorkomende “bijbehorende 
bouwwerken” (dakkapel, erker, erfafscheiding, zonnepanelen) maar ook regels voor reclame 
(belettering, lichtbakken, vlaggen en dergelijke) en voor technische installaties en voorzieningen 
(airco, antenne en dergelijke). 
In de welstandsnota zoals die nu ter bespreking aan de gemeenteraad is aangeboden is ook 
een aantal pagina’s gewijd aan Beekbergen en aan Lieren. 

Voor Beekbergen luidt de doelstelling: 
“Het welstandsbeleid is gericht op het behoud van het onderscheid tussen het dorp en het 
buitengebied. Houd het dorp los van het bos aan de zuidzijde. Behoud de contrasten tussen de 
oude dorpslinten, grootschalige planmatige woonwijken en de kleine planmatige buurtjes. Zoek 
naar eigen unieke vormgeving in de bebouwingslinten, naar rust en repeterende eenheden in 
de planmatige wijken of sluit aan bij de gevarieerde maar ingetogen buurtjes. Grootschalige 
complexen en instituten hebben nadrukkelijk een eigen verschijningsvorm die juist afwijkt van 
de omgeving”. 

Voor Lieren luid de doelstelling: 
“Het welstandsbeleid is gericht op het behoud van de landelijke uitstraling, het zicht op de silo, 
de kerktoren en het buitengebied of maak nieuwe doorzichten. Respecteer de geleidelijke over-
gang van dun bebouwd gebied (buiten het dorp) naar een dichter bebouwd dorp”. 

In de welstandsnota “Welstandsnota 2017-2020”worden schetsmatige voorbeelden gegeven 
wat onder: 

- vrijstaande woonbebouwing 
- historische villabebouwing 
- seriematig (half) vrijstaand 
- rijwoningen 
- lintbebouwing 
- grootschalige bebouwing 
- bedrijven 
- boerderijen 

wordt verstaan. 
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Wilt u meer weten over uw dorp en tips over uw verbouwing of nieuwbouw, neem dan een kijkje 
in: 

- Klein Apeldoorns dorpenkookboek Beekbergen (pag. 162-181) 
- Klein Apeldoorns dorpenkookboek Lieren (pag. 182-199) 
- Klein Apeldoorns dorpenkookboek-Algemeen (pag. 20-61) 

Ook is achtergrondinformatie te vinden in: 
- Beeldkwaliteitsplan Beekbergen en Lieren 
- Cultuurhistorische analyse Beekbergen en Lieren 

 
Veel informatie en vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken, alle reden dus om kennis 
te nemen van de nota en van de discussie in de gemeenteraad 

“Buitenspel en van de radar verdwenen” 

Dat is de titel van het boek waarin het onderwerp zwerfjongeren wordt beschreven en duidelijk 
wordt gemaakt hoe jongeren die rondzwerven en van de radar van de gemeente en instanties 
verdwijnen. Op 1 mei a.s. bespreekt de gemeenteraad tijdens de Politieke Markt deze proble-
matiek. 

In het boek en -ongetwijfeld ook tijdens de bespreking in de PMA- komen de onderstaande 
onderwerpen aan de orde: 

- één eindverantwoordelijke naast de uitvoerende hulpverleners 
- in beeld brengen van de zwerfjongeren om gericht te kunnen werken aan verbetering in 

de leefsituatie van de zwerfjongeren 
- aanbieden van dagbesteding 
- zorgen voor onderdak (housing first project) 
- optimale samenwerking tussen de diverse hulpverlenende instanties en van elkaar 

weten waar aan gewerkt wordt 
- versterken van een vroege signalering (hoe eerder hulp wordt ingeschakeld hoe groter 

de kans van slagen om de jongere weer terug te krijgen op het goede spoor) 

Specifiek zal nader overleg tussen college en gemeenteraad plaatsvinden over: 
- de wijze waarop dagbesteding wordt georganiseerd ten behoeve van jongeren 
- de kwetsbaarheid van hun positie 
- de wijze waarop met de jongere wordt gecommuniceerd 

In het eerstkomende overleg van het Zorgteam Beekbergen-Lieren-Oosterhuizen zal dit onder-
werp ook worden besproken. 

Werkgroep klompenpad 

Op woensdag 26 april 2017 kwam, onder de vlotte en inspirerende leiding van 
Christien van der Zwart (Stichting Landschapsbeheer Gelderland), in de Hoge 
Weye- na de introductiebijeenkomst op 29 maart 2017- voor de eerste keer 
bijeen. 
Na een kort voorstelrondje werden de door Christien van der Zwart uitgereikte 
“praatstukken” toegelicht. Dan gaat het om de taakverdeling, de kwaliteits-
eisen die aan een klompenpad worden gesteld en een stappenplan voor het 

realiseren van een klompenpad. Deze beide laatste documenten zullen gedurende het gehele 
traject leidraad zijn voor de te ondernemen activiteiten. 
Bij het eerst genoemde document word bij de daarin aangegeven taakverdeling een korte toe-
lichting gegeven en konden de werkgroepleden “intekenen” op deelname. 
 

Onderdelen zijn: 
- coördinatie (trekker van het project) 
- benaderen grondeigenaren 
- bijhouden adressenbestand (maar ook routekaartjes, kadastrale gegevens) 
- verslaglegging van werkgroep bijeenkomsten 
- samenstellen flyer 
- verzamelen en vastleggen beeldmateriaal 
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Na deze “organisatie richtende handelingen” werden door de 
leden van de werkgroep druk gediscussieerd over een mogelijke 
en wenselijke route van een klompenpad. Kunnen we -voor een 
deel- gebruik maken van bestaande wandelroutes? Is het 
mogelijk en wenselijk om aan te sluiten bij de (te ontwikkelen) 
klompenpaden van Oosterhuizen, Loenen, Hoenderloo? 
Duidelijk werd al snel dat er nog veel overleg nodig zal zijn om 
tot een eensluidend voorstel te komen. Maar het enthousiasme 
was er. 
 
Wilt u meedoen? 
Neem contact op met de dorpsraad (Dorpstraat 34, telefoon 055-
5061010) en wij zorgen dat u nader wordt geïnformeerd. 
 
 

In en om de dorpen 

“Lintjesdruppels” in Lieren en Oosterhuizen 

“Het heeft Zijne Majesteit behaagd …………..” 
Dat was de zin die burgemeester Berends op 26 april 2016 maar liefst 19 keer uitsprak vooraf-
gaand bij het opspelden van een Koninklijke onderscheiding. 
 
Eén keer was dat toen aan de heer J. de Hoog (68 jaar, Lieren) werd meegedeeld dat hij was 
benoemd tot lid van de Orde van Oranje-Nassau. De heer De Hoog kreeg deze onderscheiding 
vanwege zijn maatschappelijke betrokkenheid (lid van diverse kerkelijke colleges en commis-
sies) en zijn werk bij de politie (afdeling opleidingen). Daarbij stond de integriteit van de politie-
organisatie bij hem hoog in het vaandel. In zijn vrije tijd heeft hij zich ingezet voor het kerken-
werk, zowel in zijn eerdere woonplaatsen Maassluis en Noordwijk als in Apeldoorn. In 
Apeldoorn is hij lid van diverse colleges en commissies binnen de protestantse kerk, onder 
andere de geschiktheidscommissie en het college voor visitatie. Met zijn activiteiten voor de 
protestantse kerk heeft hij een stempel gedrukt op dit kerkenwerk. 
Wij feliciteren de heer De Hoog met deze onderscheiding. 
 
Die zin werd ook uitgesproken toen aan Annie de Groot werd meegedeeld dat zij was benoemd 
tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Annie de Groot tot vorige maand voorzitter van de Dorps-
raad Oosterhuizen, heeft in de loop der jaren met grote inzet op een aantal maatschappelijke 
terreinen in de dorpsgemeenschap Oosterhuizen een “spilfunctie” vervuld. 

  
Foto: Dorpsraad Oosterhuizen 

 
In de motivering voor toekenning van de onderscheiding staat: 
“Mevrouw De Groot is bijna 20 jaar (1977-1995) lid en voorzitter geweest van de ouderraad en 
later de medezeggenschapsraad van de Openbare Basisschool Oosterhuizen. Zij hielp daar 
ook mee aan het organiseren van veel activiteiten. Van 2006 tot vorige maand was zij voorzitter 



 
 

 

van de dorpsraad Oosterhuizen. In die rol was zij betrokken bij de organisatie van de presenta
tie van de dorpen bij de Koninginnedag 2009. Van 1988 tot 1996 was mevrouw De Groot 
diaken in de Hervormde Gemeente Beekbergen. Verder is z
voor haar ernstig zieke buren”.
Annie van harte gefeliciteerd en dra

Paasbrunch en bingo De Stamtafel

Op donderdag 13 april werd er
aansluitend een bingo voor een goed

 “Cultuur bij je buur” 

 
Op zaterdag 13 mei kunt u luisteren naar het Granada Ensemble dat b
gitaristen. Zij spelen klassieke Spaanse en Zuid
Het programma omvat veel verschillende componisten en stijlen, waaronder wervelende 
Spaanse dansen, dromerige impressionisten
 
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
andere locatie te gaan, bijvoorbeeld op de Kuiltjesweg 1 in Beekbergen.
 
Het complete programma van Cultuur bij je buur is te vi
Het Apeldoorns Stadsblad die begin mei verschijnt en op de website 
 
Meer informatie over het optreden op Engeland 1 kunt u 
jvdburger@upcmail.nl of vinden op de posters die begin mei bij diverse winkels in Beekbergen 
worden opgehangen. 
 
 

van de dorpsraad Oosterhuizen. In die rol was zij betrokken bij de organisatie van de presenta
tie van de dorpen bij de Koninginnedag 2009. Van 1988 tot 1996 was mevrouw De Groot 
diaken in de Hervormde Gemeente Beekbergen. Verder is zij lange tijd mantelzorger geweest 
voor haar ernstig zieke buren”. 
Annie van harte gefeliciteerd en draag de onderscheiding met trots! 

Paasbrunch en bingo De Stamtafel 13 april 2017 

Op donderdag 13 april werd er bij de Stamtafel in Beekbergen een gezellige paasbrunch met 
aansluitend een bingo voor een goed doel gehouden. 

 

Zaterdag 13 mei 2017 speelt -in het kader van cultuur bij 
je buur- van 14.00-14.30 uur en van 15.00
band The Route bij Markenhof, Kuiltjesweg 1
Beekbergen. Onder het genot van koffie/thee en iets 
lekkers kunt u luisteren naar muziek van Alanis Morisette, 
Amy Winehouse, Anouk, Karen Young en anderen.
U bent van harte welkom! 
 
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.

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.

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 op zaterdag 13 mei 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 
of vinden op de posters die begin mei bij diverse winkels in Beekbergen 
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Koningsdag (bij De Boerderij) in Beekbergen 

  

     

Koningsdag in Apeldoorn 

    

Oldtimer Toerrit (75 km) over de Veluwe 
Zaterdag 6 mei 2017 

 
N.B. Tijdens de opening op zaterdag 6 mei zullen ongeveer 7 

paravliegers van Vriesair overvliegen met vlaggen en rook-
pluimen! (voor meer informatie: Jan Hogeweij, 06-51896976). 

Valpreventiemiddag met een feestelijk tintje! 
Woensdag 10 mei 2017 
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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 bijeen-
komst 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 monu-
ment 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 Bevrijdingsvuur-
estafette 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 bevrijdings-
vuur 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 vlieg-
tuigen. 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 aan-
melden 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  

Gemeentenieuws 

 

Verleende omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Zomeroord 34 Vergroten van een woning 2017-04-21 

 
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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Verleende evenementenvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Teixeira de Mattospark Herdenking 4 en 5 mei 2017-04-20  

 
Bezwaar 
U en eventuele andere belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient u binnen 6 weken na de in het 
besluit genoemde datum te sturen naar de burgemeester van Apeldoorn t.a.v. de eenheid 
Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. 
Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via het formulier op de website van de 
gemeente Apeldoorn. Wanneer u het bezwaarschrift per post verstuurt wordt u aangeraden een 
kopie van het besluit mee te sturen. 

Aangevraagde evenementenvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Hulleweg e.o. Wielerwedstrijd 1 juni 2017 2017-04-26 

Tullekensmolenweg 22 A “Zomerjeuk”17 juni 2017 2016-04-26 

Dorpstraat en Kerk Allee Food & Music festival 15 juli 2017 2017-04-26 

 
De burgemeester maakt bekend dat voor bovengenoemde evenementen bij hem een vergun-
ning is aangevraagd. 
Indien de vergunning wordt verleend zal daarvan mededeling worden gedaan. 
 

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 

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 4 mei 2017 géén spreekuur 
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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 breedactiviteiten 
programma 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 
10.00-20.00uur; Loenenseweg 39 te Beekbergen. Van harte welkom! 
 
 

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 

 
 
 
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 
 
 


