
 
 

 

Nieuwsbrief 

Van de bestuurstafel

“Karakteristiek dorpsgezicht”

Mos op 10 mei 2017 een gesprek gehad met een deputatie van 
het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Kerk. Tijdens 
dit oriënterend gesprek werd -
Poortvliet gemaakte tekeningen
bomen die in dat gebied rond de kerk in de afgelopen jaren om 
verschillende redenen zijn gekapt. Herplant heeft maar zeer 
gedeeltelijk plaatsgevonden. Op een van de te
voorstel uitgewerkt om op voldoende afstand van de bestaande 
bomen in de Kerk-Allee een nieuwe bomenrij aan te planten en 
daarmee zeker te stellen dat dit continuïteit van het karakteristieke 
dorpsgezicht ook in de toekomst behouden blijft.
kerkrentmeesters zullen het voorstel in het college 
meesters bespreken. 
Het was een open en informatief gesprek waar ook de plaats
de kerk in het maatschappelijke domein aan de orde kwam.

Welstandsnota “Aantrekkelijk Apeldoor

Op donderdag 11 mei 2017 werd bovenstaande nota tijdens de Politieke Markt Apeldoorn 
besproken. En om maar meteen de conclusie na de discussie te geven: vrijwel alle raads
fracties hadden waardering voor de opbouw en de uitwerking van deze n
welstandsnota te bereiken? Doel is, zo lezen we in de aanhef van de nota: dat het voor een 
initiatiefnemer binnen enkele processtappen duidelijk is aan welke voorwaarden hij moet vol
doen wil hij er redelijkerwijs van kunnen uitgaan dat 
bouwplan. 
 
In de aanbiedingsbrief van het College van B&W aan de gemeenteraad wordt ook aangegeven 
dat de “Kookboeken” (die ook middels de website van de gemeente Apeldoorn kunnen worden 
geraadpleegd) een inspiratiebron
brengen dan het minimaal noodzakelijke.
 
De welstandsnota kent 3 niveaus :
- vergunningsvrij; het grootste deel van de bouwwerken (aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen) 

mits de regels die voor deze bouwwerken gelden in acht worden genomen

Nieuwsbrief 15 mei 2017 

Van de bestuurstafel 

“Karakteristiek dorpsgezicht” 

Zo mag je de Kerk-Allee met de beeldbepalende 
bomenrijen wel noemen. Maar zo vroegen wij ons af, 
hoe lang nog? En dan? Het onderwerp is enige tijd 
geleden aan de orde geweest tijdens een overleg met 
de gemeente Apeldoorn, waarbij onder andere de 
beheerder dorpen en 
buitengebied. Als vervolg 
op dat overleg hebben 
Onno Muntinga, Jaap 
Poortvliet en Pieter de 

Mos op 10 mei 2017 een gesprek gehad met een deputatie van 
het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Kerk. Tijdens 

-aan de hand van de door Jaap 
Poortvliet gemaakte tekeningen- een beeld gegeven van de 
bomen die in dat gebied rond de kerk in de afgelopen jaren om 
verschillende redenen zijn gekapt. Herplant heeft maar zeer 
gedeeltelijk plaatsgevonden. Op een van de tekeningen is het 
voorstel uitgewerkt om op voldoende afstand van de bestaande 

Allee een nieuwe bomenrij aan te planten en 
daarmee zeker te stellen dat dit continuïteit van het karakteristieke 
dorpsgezicht ook in de toekomst behouden blijft. De aanwezige 
kerkrentmeesters zullen het voorstel in het college van kerkrent-

Het was een open en informatief gesprek waar ook de plaats van 
lijke domein aan de orde kwam. 

Welstandsnota “Aantrekkelijk Apeldoorn 2017 – 2020” 

Op donderdag 11 mei 2017 werd bovenstaande nota tijdens de Politieke Markt Apeldoorn 
besproken. En om maar meteen de conclusie na de discussie te geven: vrijwel alle raads
fracties hadden waardering voor de opbouw en de uitwerking van deze nota. Wat beoogt de 
welstandsnota te bereiken? Doel is, zo lezen we in de aanhef van de nota: dat het voor een 
initiatiefnemer binnen enkele processtappen duidelijk is aan welke voorwaarden hij moet vol
doen wil hij er redelijkerwijs van kunnen uitgaan dat goedkeuring wordt verkregen voor het 

In de aanbiedingsbrief van het College van B&W aan de gemeenteraad wordt ook aangegeven 
dat de “Kookboeken” (die ook middels de website van de gemeente Apeldoorn kunnen worden 
geraadpleegd) een inspiratiebron zijn om de ruimtelijke kwaliteit van een bouwinitiatief verder te 

dan het minimaal noodzakelijke. 

De welstandsnota kent 3 niveaus : 
vergunningsvrij; het grootste deel van de bouwwerken (aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen) 

deze bouwwerken gelden in acht worden genomen
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Allee met de beeldbepalende 
rijen wel noemen. Maar zo vroegen wij ons af, 

hoe lang nog? En dan? Het onderwerp is enige tijd 
geleden aan de orde geweest tijdens een overleg met 
de gemeente Apeldoorn, waarbij onder andere de wijk-

Op donderdag 11 mei 2017 werd bovenstaande nota tijdens de Politieke Markt Apeldoorn 
besproken. En om maar meteen de conclusie na de discussie te geven: vrijwel alle raads-

ota. Wat beoogt de 
welstandsnota te bereiken? Doel is, zo lezen we in de aanhef van de nota: dat het voor een 
initiatiefnemer binnen enkele processtappen duidelijk is aan welke voorwaarden hij moet vol-

goedkeuring wordt verkregen voor het 

In de aanbiedingsbrief van het College van B&W aan de gemeenteraad wordt ook aangegeven 
dat de “Kookboeken” (die ook middels de website van de gemeente Apeldoorn kunnen worden 

zijn om de ruimtelijke kwaliteit van een bouwinitiatief verder te 

vergunningsvrij; het grootste deel van de bouwwerken (aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen) 
deze bouwwerken gelden in acht worden genomen 
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- veel voorkomende bouwwerken: direct vooraf duidelijk met heldere criteria (ook het reclame-
beleid valt hier onder) 

- specifieke bouwwerken: het gaat dan om grotere bouwplannen beoordeling vindt plaats op 
basis van doelstelling per wijk, dorp of gebied 

 
In de aanbiedingsbrief van het college van B&W aan de gemeenteraad zijn zowel argumenten 
benoemd die pleiten voor afschaffing van de welstandsbeleid als argumenten die pleiten voor 
sturing op welstandsbeleid. 
 
De belangrijkste argumenten voor afschaffen van welstand zijn: 
- neerleggen van de verantwoordelijkheid van ruimtelijke kwaliteit van welstand bij de initiatief-

nemer 
- de vermindering en vereenvoudiging van regelgeving (deregulering) 
- het versnellen en vereenvoudigen van procedures en processen en kostenbesparing 
 
De argumenten voor sturing op welstand zijn: 
- een hoge ruimtelijke kwaliteit verhoogt de concurrentiekracht van de gemeente en het woon-

genot van de burger 
- welstandsadvisering biedt eigenaren simpelweg bescherming en rechtszekerheid. Bewoners 

en ondernemers hechten hieraan 
- het versnellen van procedures, het verminderen van regeldruk en reductie van kosten kan ook 

met behoud van welstandssturing 
 
In deze welstandsnota is zorgvuldig rekening gehouden met beide beargumenteringen en is 
gekozen voor een aanpak die recht doet aan ruimte geven waar dat kan of gewenst wordt en 
anderzijds duidelijk aangeeft waar de grenzen van het acceptabele liggen. 
In de welstandsnota 2017-2020 zijn voor de dorpen doelstellingen beschreven en zijn voorbeel-
den gegeven van die doelstellingen. 
 
Voor Beekbergen luiden de doelstellingen: 
- het welstandsbeleid is gericht op behoud van het onderscheid tussen dorp en buitengebied 
- houd het dorp los van het bos aan de zuidzijde 
- behoud het contrast tussen de oude dorpslinten, grote planmatige woonwijken en de kleine 

planmatige buurtjes 
- zoek naar eigen unieke vormgeving in de bebouwingslinten, naar rust en repeterende een-

heden in de planmatige wijken of sluit aan bij de gevarieerde maar ingetogen dorpse buurtjes 
- grootschalige complexen en instituten hebben nadrukkelijk een eigen verschijningsvorm die 

juist afwijkt van de omgeving 
 
Voor Lieren luiden de doelstellingen: 
- 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 overgang van dun bebouwd gebied (buiten het dorp) naar een 

dichter bebouwd dorp 
 
De schetsmatige voorbeelden van bebouwingsvormen die in de nota worden genoemd geven 
een goede ondersteuning van de beschreven verschijningsvormen van bebouwingen. 
De volledige welstandsnota 2017-202 is te raadplegen via de website van de gemeente 
Apeldoorn. 

25 jaar Amateur Archeologie Apeldoorn 

Wij zijn, door tussenkomst van Jan Hogeweij, in het bezit gekomen van het zeer fraaie en lijvige 
rapport (naslagwerk) 25 jaar Amateur Archeologie in Apeldoorn. 
Het is een naslagwerk want het boek bevat maar liefst 360 pagina’s en geeft zeer interessante 
informatie onder andere over de omgeving Beekbergen. Wij, bestuur Dorpsraad Beekbergen-
Lieren, zijn blij nu een exemplaar uit een oplage van 200 stuks nu in ons bezit te hebben. 
Veel foto’s, veel plattegronden en veel kadastrale gegevens. Deze combinatie geeft een goed 
beeld van het historische verleden van Apeldoorn en de omliggende dorpen. 
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Welke informatie over Beekbergen en Lieren is opgenomen in het boek: 
- Beekbergen; Beekbergerwoud houtskool 
- Beekbergen; Engelanderweg, Het Rode Hert 
- Beekbergen; Spelderholt nederzetting 
- Beekbergen; Spelderholt grafveld 
- Beekbergen; Beekbergerwoud stenen bijl 
- Beekbergen; Herenhul stenen bijl 
- Beekbergen; hamerbijl 
- Beekbergen; Tjonger Schrabber (Tjongercultuur is de periode van ca. 10.000 jaar geleden, en 

een schrabber werd gebruikt bij de jacht) 
 
Nieuwsgierig geworden? Neem contact op met kantoor dorpsraad en wij geven u graag de 
gelegenheid om het boek in te zien. 

In en om de dorpen 

10 jaar Buurtzorg Nederland 

“Dat laten we niet onopgemerkt voorbij gaan. Graag nodigen wij u uit voor een valpreventie-
middag” dat stond boven de uitnodiging die wij van Buurtzorg Beekbergen op kantoor dorps-
raad hadden ontvangen. Medewerking werd verleend door Fysiotherapiepraktijk Van Heuven; 
Schoenhandel Blom; ACT ergotherapie en praktijk Fysiotherapie Ugchelen. 
Het gezegde mag dan zijn “vallen en opstaan” de aanwezigen werd al snel verteld dat dit lang 
niet altijd het geval is en dat iedere 5 -6 minuten in Nederland een 65-plusser naar het zieken-
huis moet worden gebracht omdat hij of zij gevallen is en ernstige verwondingen heeft. Alle 
reden dus om eens stil te staan bij valpreventie. Even bekroop, na het aanhoren van de ongeval 
cijfers, schrijver dezes de gedachte dat het “zitten achter de geraniums” zo gek nog niet was. 
Die gedachte werd echter bruut verstoord door een ergotherapeut en een fysiotherapeut die er 
op wezen dat bewegen de basis is voor een gezond lichaam en een gezonde geest. Blijf in 
beweging (en dat werd door een paar oefeningen direct in praktijk gebracht). Maar doe het 
verstandig, maak gebruik van goed schoeisel, beweeg maar doe geen extreme oefeningen, 
wees alert als je loopt en kijk waar je loopt (goed zien vereist een goede bril). Doe oefeningen 
die het evenwichtsorgaan stimuleren. Denk aan de bijwerkingen van medicijnen. Vraag advies 
wat wel kan en mag en wat bij gebruik van bepaalde medicijnen misschien beter is om 
bepaalde activiteiten niet of voorlopig niet te doen (bijvoorbeeld fietsen). Vaak neemt bij het 
ouder worden het reactievermogen af. Houd daar rekening mee in het verkeer. Zo waren er 
voor de aanwezigen (ca. 60 bezoekers en voor het grootste deel dames) een flink aantal 
praktische tips. De middag werd afgesloten door een muzikaal gedeelte. Een van de mede-
werksters (zusters) van buurtzorg Beekbergen beschikt over een geweldige sopraanstem en dat 
werd met begeleiding door een pianist en een bas-bariton een mooie afsluiting van een informa-
tieve middag. 
“Buurtzorgsters” bedankt voor de zorgverlening in onze dorpen, voor betrokkenheid bij het wel 
en wee, voor de informatie en op naar de volgende 10 jaar. 
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Foto-impressie “Cultuur bij je Buur” op 13 en 14 mei 2017 in Beekbergen 

  
Zodra de rockband The Route begon te spelen gingen de voetjes van de vloer bij de cliënten en hun 
begeleiders bij de Markenhof in Beekbergen op zaterdag 13 mei. 

 

Op zaterdag 13 mei kon men luisteren naar het Granada Ensemble dat bestaat uit vier ervaren gitaristen. 
Zij, de dames, speelden klassieke Spaanse en Zuid-Amerikaanse muziek op de Spaanse gitaar. Het 
programma omvatte veel verschillende componisten en stijlen, waaronder wervelende Spaanse dansen, 
dromerige impressionisten, volksmuziek of minimal music. 
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Op zondag 14 mei speelde het gitaarduo T&T westcoast-achtige tweestemmige sfeermuziek, 
geïnspireerd door Rolling Stones, CSN&Y, Eagles en met een vleugje blues. 

 
De concerten van Granada Ensemble en T&T vonden plaats bij Paul Dries en Jetske van den 
Burger op Engeland 1 in Beekbergen. 
 
Paul & Jetske en De Markenhof bedankt voor jullie gastvrijheid ! 

Moederdag in Beekbergen en Lieren 

In het centrum van Beekbergen en Lieren werden op zaterdag 13 mei alle moeders (muzikaal) 
verrast met een rode roos ! 

   

 
Prinses Juliana Beekbergen 
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Aktiviteiten bij De Boerderij in Beekbergen 

     

Varia 
Canada 150 Music Show  (Marktplein Apeldoorn, donderdag 11 mei 2017) 
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Open Dag Politie Apeldoorn 

De open dag van de Politie in Apeldoorn aan de Europaweg heeft gezorgd voor een massale 
toestroom van voor het merendeel (groot)ouders met hun (klein)kinderen. Onze dorpsagent, 
Theo Simmelink, was er ook bij om alles in goede banen te leiden. Er was veel belangstelling 
voor de demonstraties, politievoertuigen, cellencomplex, spelactiviteiten etc. 
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Gemeentenieuws 

 

Aanvraag omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Loenenseweg 2 Wijzigen kamer in Bed & Breakfast 2017-05-05 

Engelanderweg 32 Kappen van een eik 2017-05-05 

 
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 aan-
vraag of over de aanvrager verstrekt, omdat de privacy van de aanvrager wordt gerespecteerd. 

Verleende omgevingsvergunningen 

Locatie Omschrijving Datum 

Reeënbergweg Vergroten van een woning 2017-05-04 

Koningspage 98 Plaatsen van een dakkapel 2017-05-08 

 
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. 

Aangevraagde evenementenvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Tullekensmolenweg 22 Kindervakantiespel 7 t/m 12 augustus 2017 

 
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. 
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Agenda PMA en Raadsvergadering 18 mei 2017 (stadhuis Apeldoorn) 

Tijd Locatie 

 Het Rode Hert 

18.30 – 19.45 uur Hoorzitting voorjaarsnota 2017 

 De Rode Leeuw 

19.00 – 19.45 uur Presentatie stand van zaken Huis van de stad 

 Raadzaal 

20.00 – 22.00 uur 1. Raadsdebat voorjaarsnota 

1.a Revitalisering 

1.b Samenleven 

1.c Binnenstad 

1.d Duurzaamheid 

22.00 – 00.00 uur Raadsvergadering 

  2. Vaststelling Raadsagenda 

  3. Vragenuurtje 

  4. Actualiteitsvragen 

  5.a Vaststellen raadsdelegatiebesluit 

  5.b Vaststelling bestemmingsplan Laan van Ossenveld/Veenhuizerweg 

  5.c Herbenoeming raad van toezicht leerplein 055 

  5.d Voorbereidingsbesluit Laan van Spitsbergen 2 

  5.e Technische correctie verordening reclamebelasting 

  5.f Eerste begrotingswijziging MPB 2017-2020 

  6. Vaststellen economische activiteit grondverkoop 

  7. Vaststelling bestemmingsplan De Hoeven (naast 5) 

  8. Vaststelling bestemmingsplan Amersfoortseweg 281 Uddel 

  9. Aanvulling en correctie op tarieven parkeergelden  

10. Welstandsnota 2017-2020 

11. Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 

12. Motie vreemd door CU, betreffende “Wie de jeugd ……”  

 
 

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, (niet op 25 mei 2017) 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 

Donderdag 25 mei 2017 is er in verband met Hemelvaartsdag geen RepairCafé, maar op 

donderdag 1 juni 2017. U kunt 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). 
 
 

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 activiteiten 
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: 
www.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. 
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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 
 
 


