Nieuwsbrief 12 juni 2017
Van de bestuurstafel
Transformatieagenda Algemene Voorzieningen Wmo en Jeugd 2018-2020
Tijdens de Politieke Markt Apeldoorn van donderdag 8 juni 2017 werd de bovengenoemde nota
besproken. In een van de beschikbare documenten over dit onderwerp wordt allereerst aangegeven “waar hebben we het over?” De Algemene Voorzieningen Wmo en Jeugdbeleid
omvatten de basisinfrastructuur van het sociaalbeleid voor zover de gemeente die in de stad
financiert en organiseert.
De algemene voorzieningen zijn opgedeeld in:
- ontmoeting en niet-arbeidsmatige dagbesteding
- arbeidsmatige dagbesteding
- inwonersondersteuning
- maatschappelijke opvang en ondersteuning voor mensen met psychische of psychosociale problemen
- ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers
- talentplekken
Het college van burgemeester en wethouders heeft het functioneren van de algemene voorzieningen geëvalueerd en heeft dat onder andere gedaan (onderbouwd) op basis van een tweetal rapporten van bureau Spectrum. Vervolgens heeft inspraak, informatiebijeenkomsten en
consultatie van dorps- en wijkraden plaatsgevonden. De Transformatieagenda is, zo stelt het
college van B&W in de nota, een kaderstellend document waarmee de raad de richting van
doorontwikkeling van algemene voorzieningen vaststelt. Dit kader wordt nader uitgewerkt in een
subsidieregeling. Het college van B&W stelt jaarlijks een subsidieregeling vast en beschikt jaarlijks over de subsidieaanvragen. De subsidieregels voor 2018 moeten uiterlijk 1 juli 2017 zijn
vastgesteld. Reeds in deze nu voorliggende nota wordt door het college van B&W een aantal
risico’s (consequenties) van de Transformatieagenda benoemd. Een daarvan is: Een van de
gevolgen van de Transformatieagenda is dat het aantal ontmoetingsplekken zal worden
geconcentreerd. Vervolgens wordt in de nota een uiteenzetting gegeven hoe dit in de praktijk
vorm zal worden gegeven, hoe afbouw van de subsidieregeling dan zal plaatsvinden en welke
ondersteuning in het veranderingsproces zal worden gegeven. Aan de gemeenteraad wordt in
de nota concreet gevraagd: Neemt de raad genoegen met deze globale veranderrichting of
wenst u meer inzicht in hoeveel ontmoetingsplekken niet meer bekostigd zullen worden en
binnen welke termijn? Tijdens de bespreking in de Politieke Markt heeft de gemeenteraad niet
om die verduidelijking gevraagd.
Het is juist dit punt van de discussie over de Transformatieagenda dat na afloop van de
bespreking in de Politieke Markt nader is besproken met een lid van de gemeenteraad. Centraal
stond de vraag, wat betekent deze nieuwe aanpak voor de dorpen? Wat gaat er gebeuren met
de voorzieningen in de dorpen? Vragen waarop geen direct antwoord kon worden gegeven,
maar die wel beantwoord zullen moeten worden. Van het gemeenteraadslid de toezegging
gekregen dat hij op korte termijn in overleg zal treden met collega gemeenteraadsleden en zal
melden hoe deze tegen deze aanpassing aankijken. De dorpen, zeker ook Beekbergen, zijn
trots op de activiteiten (voorzieningen) die door de inzet van vele vrijwilligers in de dorpen zijn
gerealiseerd. Het kan niet zo zijn dat door clustering (herschikking) van ontmoetingsplekken
deze voorzieningen uit het dorp zouden verdwijnen. Waar de vergrijzing toeneemt zijn de korte
afstanden naar locaties waar de voorzieningen op het sociaal maatschappelijk domein beschikbaar zijn van essentieel belang. De dorpsraad houdt contact met onze aanspreekpunten.
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Beleidsregels huishoudelijke hulp 2017 en raadskader huishoudelijke hulp 2017
Bovenstaande nota’s ontvingen wij recent van de gemeente Apeldoorn. In de beleidsregels
wordt een nadere omschrijving gegeven van het doel van de huishoudelijke ondersteuning. Het
resultaat van de huishoudelijke ondersteuning moet zijn dat de cliënt langer zelfstandig kan
blijven wonen en dat het schoonhouden van het huis (woonruimte, slaapvertrek, keuken en de
sanitaire ruimte) geen obstakel is. In de regelingen wordt nadrukkelijk een onderscheid gemaakt
in de frequentie van schoonmaak voor de verschillende ruimten. Onderkend wordt dat de
schoonmaakfrequentie mede afhankelijk is van de gezinssamenstelling. In de nota “Normering
van de basisvoorziening schoonhuis van 12 augustus 2016 is onderbouwd welke schoonmaakactiviteit met welke frequentie (in de nota wordt gesproken over “basisactiviteiten” en “incidentele activiteiten” moet worden uitgevoerd om te voldoen aan de criteria die door de overheid zijn
gesteld met betrekking tot “Schoon huis”. Dat niet lichtvaardig met de toekenning van huishoudelijke hulp wordt omgegaan blijkt uit het vaststellen door een (onafhankelijk) deskundige
“wat kan de cliënt zelf nog, wat is er mogelijk met mantelzorg en wat dan nog overblijft daarvoor
kan hulp worden aangevraagd”. In de nota wordt onderkend dat geen situatie gelijk is en dat
dus maatwerk moet worden geleverd en dat kan in de loop van de tijd noodzakelijkerwijs
worden aangepast.
In de nota “Raadskader Huishoudelijke Hulp 2017” is met name een uitleg gegeven van de aanpassingen die in de nota zijn aangebracht ten gevolge van de uitspraken van de Centrale Raad
van Beroep (CRvB).
De kern van de uitspraken die de CRvB op 18 mei 2017 heeft gedaan is:
- huishoudelijke hulp is een voorziening die onder de Wmo 2015 valt
- toekenning in de vorm van (standaard) modules is toegestaan en wordt aangemerkt als
maatwerkvoorziening
- normtijden in afwijking van het CIZ protocol zijn toegestaan mits deze zijn gebaseerd op
objectief onafhankelijk onderzoek naar noodzakelijke activiteiten en de frequentie waarmee ze moeten worden verricht om het resultaat “schoon huis” te realiseren
- het doorverwijzen van inwoners naar private schoonmaakondersteuning is geen
algemene voorziening in de zin van de Wmo 2015
- huishoudelijke hulp in de vorm van een algemene voorziening is toegestaan mits uit
individueel onderzoek blijkt dat dit leidt tot passende ondersteuning waarbij ook onderzocht moet worden of de voorziening betaalbaar is voor de cliënt
- toekenning van huishoudelijke hulp in een resultaatgebied zoals bijvoorbeeld “een
schoon en leefbaar huis” vereist een duidelijke maatstaf in de beleidsregels of een
concrete beschikking.
- De eigen bijdrage voor een algemene voorziening moet worden opgenomen in de
verordening (delegatie aan het college is niet toegestaan)
Beide documenten vereisen een grondige bestudering van de opgesomde voorwaarden, uitzonderingen en maatwerkvoorzieningen. Begrijpelijk dat u daarbij goede raad kunt gebruiken.
Schroom niet en zoek die hulp. Hélène Mook, sociaal werker van Stimenz helpt u graag op weg
en geeft u advies tijdens haar wekelijkse spreekuren (donderdagmiddag van 12.30 tot 14.30
uur) in Gezondheidscentrum Papenberg, Loenenseweg 1, Beekbergen.

Klompenpad
Onlangs heeft een eerste verkenning van een
mogelijke route plaatsgevonden. Jan Schut
en Monique Jorna hebben verslag gedaan
van een eerste opzet van een mogelijke route
die zij -samen met een aantal betrokkenen bij
het realiseren van een klompenpad- hebben
gefietst/gelopen. Van markante punten in die route zijn foto’s
gemaakt die de toekomstige routebeschrijving mooi zal ondersteunen. Er wordt door een enthousiaste groep met voortvarendheid gewerkt aan het realiseren van het klompenpad.
Op kantoor dorpsraad kan een exemplaar van het boek
“50 nieuwe klompenpaden” worden geraadpleegd.
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In en om de dorpen
100 jaar Blom schoenen
Dat werd gevierd op vrijdag 2 juni 2017. Ook langs
deze weg willen wij de huidige eigenaren van harte
feliciteren met dit mooie jubileum. Het getuigt van
doorzettingsvermogen en inzicht om in een sterk
veranderde maatschappij stand te houden en mee te
bewegen met de ontwikkelingen in koopgedrag. Het
was een gezellige receptie en de foto’s laten dat goed
zien.

Avondvierdaagse
Het was niet iedere avond het mooiste weer van de wereld, maar het was goed wandelweer en
hoefde het “rampscenario” (het afgelasten) niet te worden geraadpleegd. De organisatie van de
avondvierdaagse was ook dit jaar weer in de vertrouwde handen van de Boerderij en hulde aan
al die vrijwilligers die het ook dit jaar weer mogelijk hebben gemaakt dat vele (jeugdigen) vier
mooie wandelavonden hebben gehad.

Allen die het hele parcours hebben gelopen, worden gefeliciteerd en de bloemen waren zeker
verdiend.
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Boombakken in de Dorpstraat
Het onderhoud van de boombakken die
het straatbeeld van de Dorpstraat zo mooi
verfraaien wordt nu verzorgd door Pluryn.
Dit omdat IrisZorg ons heeft laten weten
te stoppen met deze activiteit.
Wij hebben IrisZorg bedankt voor hun
medewerking in de afgelopen jaren.
John Westrik (Albert Heijn) heeft toegezegd dat Pluryn gebruik mag maken
van het watertappunt bij de leveranciersingang. Waarvoor dank!

Week van de begraafplaats
Ook tijdens de Week van de begraafplaats werd bij de oudste Apeldoornse gemeentelijke
begraafplaats in Beekbergen, die dateert uit 1829, onder deskundige leiding van Gerrit
Gorsseling op donderdag 1 juni een rondleiding gegeven. Gerrit, technisch beheerder bij de
Gemeentelijke begraafplaatsen van Apeldoorn, vertelde met veel passie over ontstaan en
nieuwe ontwikkelingen o.a. op het gebied van natuur en duurzaamheid.

Oudste graf dateert uit 1835.

Toertocht Historische tractoren en machines

Op zaterdag 3 juni werd weer de traditionele toertocht van Dörsclub Lieren gehouden voor historische
tractoren en machines. In Beekbergen werden de tractoren geparkeerd op de Kerk-Allee en de
Papenberg. Onder muzikale begeleiding van Klein PJB werd er geluncht bij de Heksenketel.
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Pinksterdienst Freule Hartsenpark

Op een zonnige Tweede Pinksterdag werd er door de Hervormde Gemeente Beekbergen een
dienst gehouden in het Freule Hartsenpark. De dienst met als thema “Kind van God” werd
geleid door Ds. A.W.J. Theunisse en met medewerking van “His Voice” o.l.v. Gerton Woudt.

Inspectiebeurt Nederlands Hervormde Kerk Beekbergen

Dinsdag 9 juni werd door de gemeente Apeldoorn de kerktoren van de Nederlandse Hervormde
Kerk in Beekbergen onderworpen aan een inspectiebeurt.

Varia
Pinkstermarkt Tweede Pinksterdag Oosterhuizen
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Gemeentenieuws

Regeling afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken
Burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn;
Overwegende:
- dat het college bevoegd is voor bepaalde vormen van subsidie nadere regels te stellen
dan wel specifieke regelingen vast te stellen;
- dat de aanleg van groene daken een bijdrage levert aan het voorkomen van wateroverlast in het bebouwde gebied, het reduceren van CO2 door energie besparing, het binden
van fijnstof, het terugdringen van geluidshinder, het tegengaan van de opwarming van
de stad en het verhogen van de biodiversiteit
- dat het afkoppelen van hemelwater van het gemengde rioolstelsel een bijdrage levert
aan de bestrijding van wateroverlast, zorgt voor reductie van vuillast uit de riolering naar
oppervlakte water, bijdraagt aan een betere werking van de zuivering en zorgt voor
aanvulling van het grondwater
Besluiten:
- subsidieregeling afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken.
Voor de Algemene Bepalingen, de begripsomschrijving en de voorwaarden voor subsidieverlening wordt verwezen naar de website van de gemeente Apeldoorn.
De subsidie aanvraag voor het afkoppelen van het dakoppervlak van de woning, pand of
bedrijfsruimte moet voldoen aan een aantal voorwaarden:
- u bent eigenaar van de woning of het pand. Bent u huurder, vraag dan de verhuurder de
woning of het pand af te koppelen
- de woning of het pand is voor 2012 gebouwd.(Sinds 2011 is het verplicht nieuwbouwwoningen in Apeldoorn af te koppelen. Dit geldt ook voor een uitbouw, veranda e.d.)
- het dak is nu aangesloten op de (vuilwater)riolering
- de oppervlakte van het dak dat nu wordt afgekoppeld is ten minste 30 m². Voor veel
huizen is dat de oppervlakte van het dak aan de voorkant of achterkant
- er wordt een wateropvang gemaakt (20 liter per m² dakoppervlak)
- de subsidie moet worden aangevraagd voordat met de afkoppeling wordt begonnen
Op de website van de gemeente Apeldoorn staan nader eisen verplichtingen beschreven.

Bericht van een aangevraagde omgevingsvergunning
Aanvraag voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het gebied begrenst door
Stoppelbergweg, Kuiltjesweg en Arnhemseweg (N788).
Voor het bovengenoemd gebied wordt vergunning gevraagd voor het kappen van 4 berken,
35 dennen en 69 eiken.
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.
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Ontwerp bestemmingsplan Zonnegloren19, Beekbergen
Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij bericht dat van 8 juni tot en met 19 juli 2017 het
ontwerp bestemmingsplan Zonnegloren 19, kadastraal gemeente Beekbergen, sectie F,
nummers 5174,5098 en 4709 ter inzage ligt in het stadhuis.
Als aanleiding voor dit ontwerp bestemmingsplan wordt genoemd: het mogelijk maken van een
dependance op genoemde percelen aan Zonnegloren 19. De eigenaar heeft het voornemen om
een bestaand gebouw te gaan gebruiken als dependance.
Tijdens de periode waarin het ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt kan een zienswijze
worden ingediend.
Dit kan op de volgende manieren:
- schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad van Apeldoorn, Postbus 9033,
7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van “zienswijze over ontwerp bestemmingsplan
Zonnegloren 19 te Beekbergen. De zienswijze moet door u ondertekend zijn en ten
minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer
bevatten
- mondeling: maak een afspraak met de heer V. van Pesch, telefoon 055 580 2416
- digitaal: vul het formulier in op de website www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan
(inloggen met DigiD)
Het ontwerp bestemmingsplan kan ook tijdens kantooruren (09.00–12.00 uur) worden ingezien
op kantoor dorpsraad (Dorpstraat 34).

Aanbrengen nieuwe slijtlagen
Van de gemeente Apeldoorn (Eenheid beheer en onderhoud) ontvingen wij het bericht dat in
week 25 (22 juni 2017) een nieuwe slijtlaag zal worden aangebracht op de asfaltwegen Veldhofweg, Koningsweg en Molenvaart. De wegmarkering zal vervolgens in week 26 of 28 plaatsvinden.
Tijdens de werkzaamheden kan er sprake zijn van enige verkeershinder.

Mededeling vergunningsvrije activiteit
De mededeling vergunningsvrije activiteit -het kappen van een eik, Engelanderweg 23 te
Beekbergen- met bijbehorende tekening ligt tijdens kantooruren ter inzage in het stadhuis.
Belanghebbende kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit
bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na 23 mei 2017 gestuurd te
worden naar 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 www. apeldoorn.nl (digitaal loket).

Verleende evenementenvergunningen
Locatie

Omschrijving

Datum

Loenen, Beekbergen

Midzomernachtwandeling

2017-06-17

Kuiltjesweg 1

Besloten evenement

2017-06-14

Dorpstraat e.o.

Kinderkleedjesmarkt

2017-06-17

Papenberg 5

ste

70

Eredag

2017-06-15

Aangevraagde evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Park Wolterbeeklaan e.o.

Straatvolleybaltoernooi

26 juni tot
1 juli

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.

7

Aanvraag omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Keizersmantel 5

Veranderen woning

2017-06-03

De gemeente neemt eerst een besluit over de ingediende aanvraag, dit besluit wordt dan
gepubliceerd. Op dat moment 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 gemeente de privacy van de aanvrager respecteren.
Agenda Raadsvergadering 15 juni 2017, aanvang 14.00 uur
Tijd

Nr.

Omschrijving

14.00 uur

1

Vaststelling raadsagenda

2

Vragenuurtje

3

Actualiteitsvragen

4.a

Vaststelling bestemmingsplan Laan van Osseveld

4.b

Bestemmingsplan dorp Uddel herziening

4.c

Vaststelling van beeldkwaliteitsplan voor Haven Centrum

4.d

Technische correctie op de verordening reclamebelasting

4.e

Eerste begrotingswijziging MPB 2017-2020

4.f

Wijziging verordening n.a.v. AMvB reële kostprijs

5

Benoeming fractievertegenwoordiger t.b.v. PMA (mevr. Wiering, VVD)

6

Vaststelling bestemmingsplan Amersfoortseweg

7

Vaststelling bestemmingsplan De Hoeven Beekbergen

8

Aanvulling en correctie tarieventabel parkeren Apeldoorn

9

Toekomst Apeldoornse warenmarkt

10

Welstandsnota 2017-2020

11

Vaststellen economische activiteit Terwoldseweg87

12

Meerjaren perspectief Grondexploitatie

13

Vaststellen Raadsdelegatiebesluit

14

VNOG concept programmabegroting 2018-2021

15

Zienswijze concept jaarverslag 2016 Leerplan 055

16

Feluagroep / Lucrato zienswijze begroting

17

Regio Stedendriehoek, zienswijze begroting

18

Zienswijze op OVIJ begroting en jaarrekening

19

Zienswijze op GGD begroting Noord-Oost Gelderland

20

Monitoring verduurzaming panden

21

Transformatieagenda Algemene Voorzieningen Wmo

22

Motie vreemd CU; Wie de jeugd heeft …………

23

Motie vreemd D66, CU, PSA en GL; Teuge beteugeld!

24

Motie vreemd LA; GGD onderzoek vliegveld Teuge

25

Doorbraaknota (voorjaarsnota april 2017)

17.30 uur

Schorsing
25

00.00 uur

Vervolg behandeling Doorbraaknota
Sluiting met drankje in de Burgerzaal
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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.

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 15 juni 2017 is er in verband met “Eredag” geen Stamtafel

De Vier Dorpen (Loenenseweg 39)
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: 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 10.00-20.00 uur; Loenenseweg 39 te Beekbergen. Van harte
welkom!

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).
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?
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Dat weet u wanneer u op de laatste donderdag van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur
(tijdens de Stamtafel) met het bewuste apparaat naar de Hoge Weye komt en de heren Ben
Linssen en Harrie Kleinleugenmors hun vakkennis op het apparaat mogen loslaten. En dan
vaak kunnen 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)
Dus: laatste donderdagmiddag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur Hoge Weye.

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.

“Kaart klaar terwijl u wacht”
Iedere maandagmiddag van 14.15 tot 16.00 uur is Ria van Eck in de ontmoetingsplek in De Vier
Dorpen (Loenenseweg 39, Beekbergen) aanwezig om een wenskaart op bestelling te maken.
Ria heeft vele jaren als hobby wenskaarten maken en maakt daarbij gebruik van verschillende
technieken. Ook heeft ze vele exemplaren -als voorbeeld- klaar zodat u/je kan kiezen hoe de
wenskaart eruit moet zien. Vindt 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/je bent natuurlijk ook welkom wanneer u/je wilt leren kaarten te maken of
Ria van Eck behulpzaam te zijn en de collectie uit te breiden.
U bent van harte welkom!
Help, mijn computer doet niet wat ik wil!
U kunt in de Ontmoeting in De Vier Dorpen, Loenenseweg 39, Beekbergen, ook terecht voor
hulp of uitleg op het gebied van computers en het gebruik van I-Pad of mobile telefoon. Er is
een enthousiaste vrijwilliger in de Ontmoeting aanwezig die het heel fijn vindt u/jou te helpen de
computer problemen op te lossen of aan te geven wat er nodig is om die problemen op te
lossen. Ook uitleg over gebruiksmogelijkheden is mogelijk. Heeft u/heb jij je vragen kom dan
gerust eens langs. Neem de computer of I-Pad mee. Wees welkom en stel de vragen.
En bedenk: domme vragen zijn er niet!
Computerhulp op:
- maandag van 10.30 – 13.30 uur
- dinsdag van 10.30 – 13.30 uur
- woensdag van 10.30 – 13.30 uur
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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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