Nieuwsbrief 22 mei 2017
Van de bestuurstafel
Donderdag 25 mei 2017 (Hemelvaartsdag) en vrijdag 26 mei 2017 is kantoor dorpsraad gesloten.
e
Op maandag
g 5 juni 2017 (2 Pinksterdag) ontvangt u géén
n nieuwsbrief.
nieuwsbrief

In gesprek met
Op 17 mei 2017 hebben Joop van der Meer,
Jamone Wagner en Pieter de Mos een (periodiek)
gesprek gehad met de leiding van IrisZorg locatie
Het Hoogeland, Wendy
endy Bokhove en Fokko de Graaf.
Mede
de aanleiding voor dit gesprek -naast het (half)jaarlijkse overleg- was de informatie die wij als dagelijks
bestuur van de dorpsraad hadden ontvangen met
betrekking
trekking tot de veranderingen in het
managementteam.
Wat kwam er ter sprake?
- huidige aantal cliënten (116 intern en 24 extern)
- hoe is het beleid met betrekking tot alcohol gebruik door de niet meer te “genezen”
verslaafden (enkele jaren geleden was er voor een
een zeer beperkte groep cliënten
cliënt -die zo
verslaafd/ziek waren dat alcohol (als ware het medicijn) onder toezicht werd toegediend
- welke maatregelen worden er genomen om de overlast in het dorp tegen te gaan (te
beperken)
o de handel en
- hoe wordt begeleid wonen in de praktijk inhoud gegeven (toezicht op
wandel van de cliënt en in een aantal situaties ook gesprek met de omwonenden)
- hoe staat het met het TOJ-project
TOJ project (Tijdelijke Opvang Jongeren). Dit in het kader van de
gemeente Apeldoorn dat beoogt het aantal zwerfjongeren te verminderen en liefst
l
helemaal te voorkomen (TOJ-project
(TOJ project functioneert goed en doel is de jongeren zo snel mogemoge
lijk naar een voor hen meest geschikte instelling te begeleiden)
- de contacten die IrisZorg periodiek met de dorpsagent heeft (goede wederzijdse uitwisuitwis
seling van informatie)
- er vindt periodiek overleg plaats tussen management IrisZorg en bestuur Bemivo
(IrisZorg is lid van Bemivo)
- recente wisselingen in het management bij IrisZorg en de (mogelijke) gevolgen daarvan
op het gebied continuïteit in beleid
Goed om gedurende
urende een uur informatie uit te wisselen.

Vaststelling bestemmingsplan De Hoeven (naast 5)
Op de agenda voor de Raadsvergadering van donderdag 18 mei 2017 stond onder agendapunt
7 “Vaststelling bestemmingsplan De Hoeven (naast 5)”. Dit plan was op 16 maart 2017 in de
Politieke Markt Apeldoorn besproken en aan het eind van dat
dat overleg was vastgesteld dat na
verwerking van een aantal opmerkingen en de toezegging van de portefeuillehouder om met
een schriftelijke verduidelijking te komen van de bebouwingsmogelijkhedenbebouwingsmogelijkheden het plan besluitrijp
was. De bewoners van De Hoeven hadden op 16 maart 2017 gebruik gemaakt van inspraak en
hadden in een eerder stadium reeds een aantal zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen
hadden onder andere betrekking op het verdwijnen van zichtlijnen op de enken.
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Het aanvangstijdstip van de Raadsvergadering (normale aanvangstijdstip is 19.00 uur) was
deze keer -in verband met andere overleg- 22.00 uur. De behandeling van de eerste agendapunten (vragenuurtje en actualiteitsvragen) namen zoveel tijd in beslag dat om 24.00 uur werd
besloten de andere agendapunten te plaatsen op de raadsagenda van donderdag 15 juni 2017.
Tot die tijd dus nog de gelegenheid om kennis te nemen van de documenten die de grondslag
vormen voor de besluitvorming.

Op de website van de gemeente Apeldoorn zijn -in willekeurige volgorde- de volgende
documenten te raadplegen:
- college voorstel De Hoeven (naast 5)
- raadsvoorstel De Hoeven (naast 5)
- raadsbesluit De Hoeven (naast 5)
- rapportage over bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, natuurwaardenonderzoek
- archeologisch onderzoek
- archeologisch vervolgonderzoek
- procedureschema
- nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen (inclusief aangepaste versie)
- raadsbrief visualisatie
- raadsbrief perceelbreedten
- raadsbrief visualisatie bebouwingsmogelijkheden (4 vrijstaande woningen; 2 vrijstaande
woningen en 1 tweekapper; 2 tweekappers in 3 mogelijke combinaties)
- plankaart
Bovenstaande documenten geven een goed beeld van het ontwerp-, het inspraak- en het
besluitvormingsproces.

Onderhoudsprojecten wegen 2018
Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij een overzicht van de wegen in Apeldoorn en omliggende dorpen waaraan in 2018 onderhoud zal worden uitgevoerd.
Voor Beekbergen zijn:
- Keizersmantel (rijbaan tussen Wolterbeeklaan en Ruitersmolenweg) en Koningspage
(rijbaan tussen Keizersmantel en huisnummer 84) in het programma opgenomen. Voor
beide weggedeelten geldt: rehabilitatie (dat betekent dat de gehele asfaltlaag wordt
vervangen)

De gewenste uitrusting van een dorp
(een onderzoek onder de bevolking van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen)

Wij ontvingen op kantoor dorpsraad een exemplaar van het proefschrift dat de heer A. Boks op
16 december 1971 ter verkrijging van de graad van doctor in de landbouwwetenschappen op
gezag van de Rector Magnificus, Mr. J.M. Polak, hoogleraar in de rechts- en staatswetenschappen van de westerse gebieden, te verdedigen tegen de bedenkingen van een commissie uit de
Senaat van de Landbouwhogeschool te Wageningen.
Het zal u niet verbazen dat het proefschrift voor een “amateur” in dit vakgebied niet in alle
diepten van het onderzoek is te volgen. Goed is het dan om kennis te nemen van de stellingen
die de promovendus aan het diepgravende onderzoek aan het proefschrift heeft toegevoegd.
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Ik noem er drie:
- de huidige (N.B. het gaat over 1971) beperkingen die aan het plaatsen van stacaravans
worden opgelegd, vormen een discriminatie ten opzichte van de lagere inkomensgroepen
- bij gebiedsreconstructies dienen de belangen van milieubeheer en landschapsverzorging centraal te staan
- in verband met de duidelijkheid is het gewenst dat van belangrijke functionarissen zoals
hoofdambtenaren in overheidsdienst, hoogleraren, officieren etc. bekend is van welke
politieke partij zij lid zijn en/of waarmee zij sympathiseren
Wat moet het verdedigen van het proefschrift en de stellingen een boeiende bijeenkomst zijn
geweest en wat moet voor de promovendus het: “Hora est” dat de pedel na driekwartier (en
geen minuut later) riep als muziek in de oren hebben geklonken.

Hartelijk dank!
Met die woorden kwam Margot Otten op maandag 15 mei 2017 kantoor dorpsraad binnen.
Waar dat betrekking op had? Zeer recent was er kort overleg (per mail) geweest tussen het
bestuur van De Boerderij en het Dagelijks Bestuur van de dorpsraad geweest over de aanschaf
van een AED door De Boerderij. Voor de aanschaf van de AED kon De Boerderij rekenen op
sponsoring door Stichting Fonds Beekbergen. Maar was er een mogelijkheid een sponsor te
vinden voor de aanschaf van een buitenkast voor de AED zodat deze 24 uur per dag, zeven
dagen per week beschikbaar werd gesteld?
In de begroting van de dorpsraad voor het jaar 2017 -die tijdens de Algemene Ledenvergadering door de daar aanwezige leden werd goedgekeurd- is een bedrag opgenomen voor aanschaf van een AED-buitenkast. Dit gaf het bestuur de mogelijkheid om de bij De Boerderij te
plaatsen AED-buitenkast te sponsoren. Het bestuur van De Boerderij was zeer blij met deze
toezegging en toonde dat op 15 mei jl. met het overhandigen van een plant, waar de dorpsraad
op haar beurt weer blij mee was. De officiële overdracht van de AED-buitenkast is op dinsdag
13 juni 2017 om 19.30 uur.

In en om de dorpen
Jaarlijkse Toertocht voor Historische Tractoren
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Op zaterdag 3 juni 2017 organiseert de Dörsclub Lieren haar jaarlijkse toertocht met historische
tractoren. Start- en eindpunt is bij De Boerderij aan de Tullekensmolenweg. De toertocht gaat
ook dit jaar weer door prachtige landschappen en bosrijke omgeving. Op 3 juni 2017 is
inschrijven mogelijk vanaf 08.00 uur. Inschrijfgeld 12,50 euro per persoon/trekker en bijrijders
10,00 euro. Aanmelden bij Gerrit Scherpenzeel (06-27304619) en Jan Muller (06-33612616).

AKTIVITEITEN VAN DE BOERDERIJ
Dauwtrappen 25 mei 2017

Avondvierdaagse 6 t/m 9 juni 2017

Een bijzondere ochtend
Dat was het vrijdag 19 mei 2017 voor het Milieuteam (de cliënten en begeleiders van Pluryn die
zwerfvuil en afgevallen blad in en rond de Dorpstraat opruimen). Na het vaste rondje lopen om
door anderen achter gelaten afval op te ruimen, werd er een bezoek gebracht aan het A-Ford
Museum “Tullekensmolen” aan de Tullekensmolenweg waar zij werden ontvangen door Jan
Hogeweij. En dat werd door de groep zeer op prijsgesteld.
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Eredag
Op donderdag 15 juni 2017 wordt voor de 70ste keer de Eredag georganiseerd. Paul Spölmink
en zijn groep hard werkende medewerkers(ters) hebben in de afgelopen weken gezorgd dat
afspraken met de busmaatschappij zijn gemaakt. Dat locatiebezoeken zijn afgelegd en
afspraken met de beheerders zijn gemaakt. Dat de jaarlijkse collecte in het dorp is gehouden en
dat alle andere voorbereidingen om de EREDAG weer tot een bijzondere dag te maken, zijn
uitgevoerd. Van vertrek (uitzwaaien door de loco-burgemeester) tot intocht (met fanfare), de
draaiboeken liggen klaar.

Gemeentenieuws

Donderdag 25 mei 2017 geen PMA
Aangevraagde omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Stoppelbergweg 10

Plaatsen vier verlichtingsmasten (Cruyff Court)

20170512

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 omgevingsvergunningen
Locatie

Omschrijving

Datum

Engeland 13 A

Veranderen en vergroten van een woning

20170517

Molenberg 16

Plaatsen van een schuur en overkapping

20170517

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.
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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.

ADRESSEN SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK WERK EN
BIJEENKOMSTEN VOOR SENIOREN
Sociaal maatschappelijk werker
Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van Stimenz, is iedere donderdagmiddag
(niet op 25 mei 2017) 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
- NB. Donderdag 25 mei 2017 –Hemelvaartsdag- geen Stamtafel en geen
RepairCafé (verplaatst naar donderdag 1 juni 2017)

RepairCafé
Kapot, maar nog te goed om weg te gooien
Het gebeurt ons allemaal wel eens. Een huishoudelijk apparaat dat er na vele jaren trouwe
dienst ineens mee stopt. Wat meewarig kijken, hier en daar eens (zachtjes) kloppen of
schudden, het blijkt allemaal niet te helpen. Conclusie: kapot! Of toch niet?
Dat weet u wanneer u op 1 juni 2017 tussen 14.00 en 16.00 uur (tijdens de Stamtafel) met het
bewuste apparaat naar de Hoge Weye komt en de heer Linssen zijn vakkennis op het apparaat
mag loslaten. En dan vaak kan zorgen dat het apparaat weer gaat functioneren zoals verwacht
mag worden.
Er zijn een paar voorwaarden:
- maximale omvang van het apparaat, u moet het “onder de arm” mee kunnen nemen
naar de Hoge Weye
- kosten van eventueel te vervangen onderdelen worden in rekening gebracht (vakkennis
en handigheid 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
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ACTIVITEITEN IN ONTMOETINGSPLEK DE VIER DORPEN
Koffieconcertje Ontmoetingsplek De Vier Dorpen
Zondag 28 mei om 10.30 uur zal Ingrid Leene in De Vier Dorpen,
Loenenseweg 39, te Beekbergen, een koffieconcertje geven.
Ingrid Leene heeft eerder in De Vier Dorpen opgetreden omdat ze
een prachtig lied heeft geschreven over de broers Beltman.
Dit lied vertelt hoe het leven er aan toe ging rond het huisje van de
broers Beltman aan het Kanaal. Ingrid begeleid zichzelf op gitaar.
Ook maakt zij gebruik van dia beelden op het grote scherm.
Een mooi begin van de zondagochtend vinden wij. Komt u samen met Wim Beltman
(één van de broers waar het lied over geschreven is) naar dit koffieconcertje luisteren?
Ook als u niet in het gebouw van De Vier Dorpen woont bent u welkom. We vragen
dan een bijdrage van €1,50 (inclusief koffie/thee) voor deze Ontmoetingsactiviteit.
“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 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 u/jij liever een andere kleur wilt of andere tekst. Vind(t) u/je het 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 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!

“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
I-Pad 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
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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.
Praktische informatie:
Het formulierenspreekuur vindt plaats op De Vier Dorpen, locatie Bijenkorf.
Adres: Loenenseweg 39, 7361 GB Beekbergen
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!
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. Niet op 25 mei 2017

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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