Nieuwsbrief 8 mei 2017
Van de bestuurstafel
“Doorbraaknota”
Dat is de naam die door de gemeente Apeldoorn is gegeven aan de voorjaarsnota 2017. En dat
geeft in één woord aan wat de essentie van de inhoud van het omvangrijke document beoogt
weer te geven. Het gaat financieel de goede kant weer op met Apeldoorn.
Op 15 december 2016, zo staat in de nota, kon een blije en opgeluchte burgemeester de
gemeenteraad toespreken naar aanleiding van de beëindiging van het preventief toezicht door
de provincie. Dat betekent niet, zo is ook in de voorjaarsnota te lezen, dat alle leed geleden is.
Maar het is wel een “doorbraak”.
Er is -zo schrijft de gemeente- weer wat lucht om voorzichtig te denken aan ontwikkeling, aan
uitbouw van het geformuleerde beleid.
De voorjaarsnota is opgebouwd op de kernpunten uit het bestuursakkoord:
- comfortabele gezinsstad
- veelzijdige economie
- toeristisch toplandschap
- duurzaamheid
Die kernbegrippen zijn het ijkpunt bij de besluitvorming. In de voorjaarsnota worden deze kernbegrippen nader uitgewerkt, de samenhang toegelicht en getoetst op bijdrage aan revitalisering,
binnenstad, duurzaamheid en bijdrage aan het tot stand brengen van een inclusieve samenleving. Een inclusieve samenleving is een samenleving waar iedereen tot zijn/haar recht kan
komen. Het maakt dan niet uit welke culturele achtergrond, man/vrouw, leeftijd, talenten of
beperkingen iemand heeft. Iedereen neemt op gelijkwaardige manier deel aan de maatschappij.
Mensen worden aangesproken op hun mogelijkheden en niet op hun beperkingen. In de voorjaarsnota wordt daar aan toegevoegd: een inclusieve samenleving vraagt om toegang; toegang
tot sport, tot cultuur, onderwijs en tot werk.
Dat alles draagt, zo is de conclusie in de nota, bij aan het realiseren van het kernpunt
“comfortabele gezinsstad”.
Een ander begrip dat in de voorjaarsnota een prominente rol speelt is “de circulaire economie”.
Een circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van
producten en grondstoffen te maximaliseren en waardenvernietiging te minimaliseren. Anders
dan in het lineaire systeem waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde
van de levensduur worden vernietigd.
In de voorjaarsnota wordt, naast de theoretische benadering, ook een tal praktische uitwerkingen gegeven die kunnen bijdragen aan het realiseren van de geformuleerde doelstellingen. Dan
gaat het over: hoe pakken we het aan om een circulaire maatschappij te realiseren en bedrijven
en burgers mee te krijgen op die weg.
Eigenlijk kan je in de voorjaarsnota de theorie van de 6D’s terugvinden.
“dromen, denken, durven, doen, doorzetten en delen”
Dat kan tijdens de Politieke Markt van 11 mei 2017 een interessante discussie worden.
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In en om de dorpen
“De kracht van het persoonlijke verhaal”
Dat was de titel van de herdenking op 4 mei 2017. Het bestuur van de Stichting 4 en 5 mei
Beekbergen had dit jaar voor een andere opzet gekozen. Om het wat dichter bij de mensen te
brengen en door een aantal persoonlijke getuigenissen over 4 mei (waarom herdenken, wat
herdenken en nog steeds herdenken) het indringender te maken dan door een lange doorwrochte toespraak.
De laatste dagen was er landelijk nog commotie over de vraag wie willen we herdenken op
4 mei? Goed dat op het programmablad voor de bijeenkomst in de kerk dat nog eens duidelijk
was verwoord.
“Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers.
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”
Na het altijd weer mooie inleidende orgelspel van Ben van Gils en een muzikaal intermezzo van
Jurriën van Dijk (Piper 48th Highlanders of Holland) was het Herman Bos (voorzitter van de
Stichting 4 en 5 mei Beekbergen) die de aanwezigen welkom heet. Zoals in de titel aangegeven
meer aandacht voor persoonlijke ervaringen. Die werden, begeleid door Ben van Gils op “4 mei
pianoklanken”, uitgesproken door luitenant-kolonel Jaco Brosky, mevrouw Kaars Sijpesteijn,
Bert van Beek en Mohammad Said Sadlan. Sophie Buurman en Lisa Mulder zorgden voor een
mooie uitvoering van “ Let it be” en Herman Bos, Nathan Stukker (loco-burgemeester) en
ds. Jan Lammers hielden een korte toespraak waarin nadrukkelijk werd ingegaan op de drijfveren van het herdenken. De aanwezigen zongen rond de toespraak van ds. Lammers een
tweetal gezangen uit het Liedboek van de Kerken. Het waren bede om vrede waar in de wereld
oorlog en onrecht aan de orde van de dag is. Tijdens het verlaten van de kerk speelde Ben van
Gils “Il Silenzio”
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De Stille Tocht naar het Teixeira de Mattospark, waar de leerlingen van OBS Beekbergen zich
op de Van Schaffelaarweg bij aansloten, was een indrukwekkende tocht. Na het Taptoe signaal
werd er om 20.00 uur 2 minuten stilte in achtgenomen. Aansluitend was er een declamatie door
leerlingen van OBS Beekbergen en werd de zorg voor het monument overgedragen van groep
8 naar groep 7.
De kransleggingen werden begeleid door koraalmuziek gespeeld door Harmonieorkest Prinses
Juliana Beekbergen. Tot slot werden de coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus gezongen en was
er gelegenheid om langs het monument te lopen.
Het waren mooie momenten.
Namens de dorpsraad waren Jamone Wagner en Pieter de Mos aanwezig bij de bijeenkomst in
de kerk en legden Joop van der Meer en Pieter de Mos een bloemstuk bij het monument.

Was het op 4 mei een ingetogen bijeenkomst, werd het 5 mei het vieren van de vrijheid. Het
begon in de nacht van 4 op 5 mei toen de estafettelopers het vrijheidsvuur in Wageningen
gingen ophalen en vervolgens in de vroege ochtend naar Beekbergen brachten. Omstreeks
11.00 uur waren de lopers bij hotel De Smittenberg en gingen na een korte rustpauze
-voorafgegaan door de City of Apeldoorn Pipes and Drums en begeleid door belangstellendennaar het Teixeira de Mattospark. Daar werden, na kort inleidend woord door Rémon Mulder
(secretaris Stichting 4 en 5 mei Beekbergen), door mevrouw Leeuwis de Vries het vrijheidsvuur
ontstoken. Mevrouw Leeuwis de Vries, vertelde als dochter van verzetsstrijder, een aantal
persoonlijke herinneringen. Twee leerlingen van OBS Beekbergen droegen een gedicht voor en
loco-burgemeester Cziesso wees op de morele plicht die wij ten opzichte van allen die voor
deze vrijheid hebben gevochten en waaraan wij, in tegenstelling tot vele andere landen, in
vrijheid kunnen leven.
De Old Army Cars droegen bij aan een mooie bijeenkomst.
N.B. Beekbergen haalde voor de 44ste keer het vrijheidsvuur op in Wageningen en is daarmee
koploper van Nederland.
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Nog meer foto’s op http://4en5meibeekbergen.nl/fotoalbums.html.

BLOEM - Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen Energieneutraal Maken
Burgerinitiatief BLOEM wil onze dorpen energieneutraal maken. Regelmatig zullen er stukjes
geschreven worden om ervaringen te delen door leden van het
burgerinitiatief en andere inwoners die minder fossiele energie
willen gebruiken. Deze keer: verspillende apparaten.
Wij (gezin met twee volwassenen en een kind) willen graag
energieneutraal leven. Dit doen wij door energiebesparing,
zonnepanelen, een warmtepomp (in plaats van CV) en
elektrisch vervoer. Toen wij hiermee begonnen, hadden wij
een elektriciteitsverbruik van ongeveer 1900 kWh per jaar.
Met een energieverbruiksmanager (zie: https://www.energieverbruiksmanagers.nl) zijn we gaan
bekijken door welke apparaten die elektriciteit eigenlijk gebruikt werd.
Met zo’n verbruiksmanager zie je
bijvoorbeeld grote pieken wanneer
de waterkoker of de wasmachine
wordt aangezet (zie plaatje). We
kwamen erachter dat ons sluipverbruik (gebruik gedurende de
nacht) best hoog was. Na wat
zoeken bleek dat oude koelkasten
en vriezers enorme energieverspillers kunnen zijn. De koelkast hadden we recent al vervangen door een nieuwe en veel
zuiniger exemplaar. Maar we
hadden nog wel een heel oude vriezer staan. Gratis gekregen van een vriendin, die hem al
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10 jaar ongebruikt in de schuur had staan, maar die het nog prima deed.
Met een energiemeter (zie plaatje, deze zijn te koop vanaf €10,-- per stuk)
hebben we het verbruik bijgehouden. Hieruit bleek dat de vriezer ongeveer
600 kWh per jaar gebruikte. Een groot deel van ons verbruik en een flinke
kostenpost dus! Elektriciteit kost ongeveer 21 cent per kWh (voor particuparticu
lieren). De oude vriezer kostte aan energie dus ongeveer 126 euro per
jaar. Onze nieuwe vriezer gebruikt “slechts” 145 kWh per jaar en kost dus ongeveer 30 euro per
jaar. De nieuwe aanschaf kostte €240,--.. Na even wat gerekend te hebben (zie tabel), bleek dat
deze zuinigere
inigere vriezer in 2½ jaar terugverdiend kon worden. Dus, naast dat het goed is voor het
milieu, profiteert onze portemonnee er ook van!
oud
Aanschafprijs

Nieuw Verschil

0

240

-240

totale kosten na 1 jaar 126

270

-144

totale kosten na 2 jaar 252

300

-48

totale kosten na 3 jaar 378

330

48

totale kosten na 4 jaar 504

360

144

totale kosten na 5 jaar 630

390

240

totale kosten na 6 jaar 756

420

336

Wilt u ook gaan besparen? Bekijk dan kritisch welke
apparaten energie verbruiken en hoeveel ze
verbruiken. Wilt u weten hoeveel energie u gebruikt
gebru
ten opzichte van gemiddeld?
Kijk dan eens hier:
https://advies-op-maat.milieucentraal.nl/aom/?module=Vergelijk_mijn_energiegebruik
module=Vergelijk_mijn_energiegebruik

Mocht u vragen hebben, uw eigen ervaringen willen delen, van gedachten willen wisselen met
een van onze vrijwillige energiecoaches, neem dan svp contact op via
duurzaambloem@gmail.com
Maaike Moulijn

Cultuur bij je buur dit jaar ook in Beekbergen
Het programma voor 13 en 14 mei is bekend.
U bent van harte welkom bij Paul Dries en Jetske van den Burger op
Engeland 1, 7361 CS Beekbergen (direct achter hotel Het Veluwse Bos).
Bos)
g 13 mei gitaarensemble Granada
Zaterdag
speelt o.a. Spaanse en klassieke muziek op de Spaanse gitaar.
Wervelende Spaanse dansen, dromerige impressionisten en volksmuziek.
volksmuzie
Zondag 14 mei gitaarduo T&T
Westcoast-achtige
achtige tweestemmige sfeermuziek en een vleugje
vleugje blues, geïnspireerd door o.a.
The Rolling Stones en Crosby, Stills, Nash & Young.
Speeltijden:
13:45 – 14:15 uur

15:15 – 15:45 uur

16:45 – 17:15 uur

Activiteiten in Ontmoetingsplek De Vier Dorpen
“Kaart klaar terwijl u wacht”
Met ingang van maandag 8 mei 2017 is in De Ontmoeting in De Vier Dorpen, Loenenseweg 39
Beekbergen, iedere maandagmiddag van 14.15 tot 16.00 uur, Ria van Eck aanwezig om een
wenskaart op bestelling
ng te maken. Ria heeft al vele jaren als hobby kaarten maken en maakt
gebruik van vele verschillende technieken. Ook heeft ze al vele exemplaren klaar zodat u/je
kunt kiezen hoe de kaart die u/je koopt eruit moet zien. Het is ook mogelijk om aan te geven dat
d
u/jij liever een andere kleur wilt of andere tekst. Vind(t) u/je hett lastig de kaart te schrijven?
Ook daarbij is hulp van de aanwezige medewerkers/vrijwilligers mogelijk. Schroom niet en kom
gerust binnen lopen om te kijken of te kopen. U/jij bent natuurlijk
natuurlijk ook welkom als u/je ook wilt
leren kaarten maken of Ria van Eck behulpzaam wilt zijn de collectie uit te breiden.
Van harte welkom!
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“Help, mijn computer doet niet wat ik wil”
Met ingang vrijdag 12 mei 2017 kunt u in Ontmoetingsplek De Vier Dorpen, Loenenseweg 39,
Beekbergen ook te recht voor hulp of uitleg op het gebied van computers en het gebruik van IPad of mobiele telefoon. Er is een enthousiaste cliënt en een vrijwilliger in De Ontmoeting
aanwezig, die met plezier u/jou te helpen de computerproblemen op te lossen of aan te geven
wat er nodig is om de problemen op te lossen. Ook uitleg over de gebruiksmogelijkheden is
mogelijk. Heeft u/ heb je vragen, kom dan gerust eens langs. Neem computer, I-Pad of
mobieltje mee. Wees welkom en stel de vraag. En bedenk: domme vragen bestaan niet!
De helpdesk is er vanaf 12 mei 2017 op:
- maandag; van 10.30 – 12.00 uur en van 13.30. – 16.30 uur
- dinsdag: van 10.30 – 12.00 uur
- woensdag: van 10.30 – 12.00 uur en van 13.30 – 16.30 uur
- vrijdag: van 13.30 – 16.30 uur

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

Erebier ter ere van verzetsman Bub de Vries
Op vrijdag 5 mei, Bevrijdingsdag, namen mevrouw Leeuwis de Vries en mevrouw Straatsma het
erebier in ontvangst dat ter ere van hun vader Bub de Vries is gebrouwen. Hun vader was
verzetsman in de Tweede Wereldoorlog en hielp RAF-piloten onderduiken.
Dit feestelijk gebeuren vond plaats bij het oorlogsmuseum Collectie ’40-’45 in Beekbergen.
Op dezelfde dag hield mevrouw Leeuwis de Vries nog een toespraak in het Teixeira de Mattospark.

Mevrouw Leeuwis de Vries en mevrouw Straatsma
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Oldtimer Toerrit A-Ford Museum Tullekensmolen
Deze dag stond in het teken van Alpe d’HuZes en Duchenne Heroes. Er is een groep sportieve
deelnemers uit Beekbergen, Eerbeek en Tilburg die middels deze actie gesteund worden om
een sponsorbedrag bij elkaar te krijgen dat rechtstreeks gebruikt wordt voor onderzoek naar het
ultieme medicijn tegen kanker en spierdystrofie. Verder was er op de start-finish locatie verkoop
van onder andere koffie, koek, Alpe D’HuZes wijn, broodjes, rookworst en andere zaken waarvan de opbrengst naar Alpe D’HuZes & Duchenne Heroes gaat.
Op het programma stond, naast de Oldtimer Toerit, ook het overvliegen van een aantal paravliegers van Vriesair over het museum wat veel indruk maakte en het optreden van OnsKoor.nl.

Impressie van de geslaagde dag bij A-Ford Museum Tullekensmolen.
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Varia
WorldProef & Canada 150 jaar

Impressie van ‘WorldProef & Canada 150’

Op zondag 7 mei was Apeldoorn WorldProef terug in het Apeldoornse Oranjepark met dit jaar
als thema 150 jaar Canada. Muziek, zang & dans, cultuur, onderwijs, sport, toerisme en
uiteraard gastronomie... Volgend jaar staat WorldProef in het teken van Indonesië!

Gemeentenieuws

Aangevraagde evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Engelanderweg 22 en 32; Spelderholt 3

NJO Muziekzomer 2017

2017-05-04

De burgemeester maakt bekend dat de bovenstaande 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.
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Verleende omgevingsvergunningen
Locatie

Omschrijving

Datum

Ruitersmolenweg 33

Vergroten van een woning en renoveren van het dak

2017-05-05

Loenenseweg 89

Vergroten van een woning

2017-05-05

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

Agenda Politieke Markt Apeldoorn donderdag 11 mei 2017
Tijd

Omschrijving
Raadzaal

19.00 – 20.30 uur

Luchthavenbesluit Teuge

20.30 – 21.00 uur

Wijziging verordening parkeerbelastingen 2017

21.00 – 21.15 uur

Pauze

21.15 – 22.15 uur

Compensatieverzoek Stichting Tuinen van Zuidbroek
Het Rode Hert

19.00 – 20.00 uur

Welstandsnota Aantrekkelijk Apeldoorn 2017-2020

20.00 – 21.00 uur

Zwerfjongeren
De Moriaen

19.00 – 20.30 uur

Meerjaren Perspectief Grondexploitatie

20.30 – 21.00 uur

Vaststelling bestemmingsplan Amersfoortseweg 281 Uddel

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
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RepairCafé
Iedere laatste donderdag van de maand kunt u tussen 14.00 en 16.00 uur (tijdens de bijeenkomst van de Stamtafel) in de Hoge Weye terecht voor reparatie van defecte huishoudelijke
apparatuur. De heer Linssen is dan aanwezig en zal proberen het mankement te verhelpen.
Er zijn een paar voorwaarden:
- de omvang; u moet het apparaat “onder de arm mee kunnen nemen
- kosten voor vervangende onderdelen worden in rekening gebracht (handigheid en
kennis zijn gratis)
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).

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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