Nieuwsbrief 26 juni 2017
Van de bestuurstafel
Feitenonderzoek windenergie Apeldoorn
“Raadsonderzoek ter voorbereiding op politiek debat en maatschappelijke dialoog”.
Dat was de titel en ondertitel van het document dat op 20 juni 2017 werd gepresenteerd.
Het rapport is in opdracht van de gemeente Apeldoorn opgesteld door een combinatie van
adviesbureau Wing, E&E (Economie & Energietransitie) advies en adviesbureau Greensolver.
Eerst even de aanleiding die ten grondslag ligt aan dit onderzoek. In 2012 besloot de
gemeenteraad van Apeldoorn definitief af te zien van het plan in het gebied Beekbergsebroek
een groot industrieterrein aan te leggen. In januari 2015 werd door de gemeenteraad van
Apeldoorn het besluit genomen dat in Beekbergsebroek ruimte is voor de ontwikkelingsrichting
waar duurzame energieopwekking, natuur en recreatie centraal staan. Binnen de kaders die
werden gesteld voor invulling van de geboden ruimte en voorzieningen werd door deA (duurzame energie coöperatie Apeldoorn) samen met de Wolff Nederland windenergie het voorstel
gedaan om in Beekbergsebroek een drietal windmolens te plaatsen die een gezamenlijk elektrisch vermogen hebben van meer dan 5 MW, een ashoogte van 134 meter en een tiphoogte
van 199,5 meter.
Inmiddels was tegen dit plan een (flink) aantal zienswijzen ingediend die voor het merendeel
betrekking hadden op “overlast door slagschaduw, overlast door geluid, horizonvervuiling en
aantasting van het natuurgebied en de daar aanwezige flora en fauna.”
De dorpsraad heeft indertijd ook een zienswijze ingediend die gebaseerd was op bovengenoemde argumenten. En de zienswijze van de dorpsraad is na het kennisnemen van het
rapport “Feitenonderzoek” en de toelichting van bureau Wing op 20 juni 2017, niet gewijzigd.
De dorpsraad hecht er aan te stellen niet per definitie tegen het gebruik van windenergie te zijn,
maar windmolens in een natuurgebied als Beekbergsebroek en met genoemde afmetingen
geen recht doet aan de natuurwaarden.
Dit laat onverlet dat het een goed leesbaar rapport is, dat het een vlotte en heldere presentatie
van bureau Wing was en op 28 juni 2017 alle ruimte wordt gegeven op dit rapport te reageren.
Een rapport dat veel breder gaat dan alleen Beekbergsebroek waar de dorpsraad zich op
geconcentreerd heeft. Het rapport beschouwt het totale grondgebied van de gemeente
Apeldoorn.
In het rapport wordt ingegaan op:
- rol van de overheden (landelijk, regionaal en plaatselijk)
- windturbines en de technische voorwaarden
- de ruimtelijke kaders
- de rol van de plaatselijke overheid bij het proces, planning en realisatie windenergie
- locatievoorwaarden voor geschiktheid voor windenergie
- wat kan/moet windenergie bijdragen aan de energievoorziening
Daarnaast is er een bijlage waarin alle door de raadswerkgroep ontvangen reacties zijn
opgenomen.
Tot slot:
De dorpsraad is zoals eerder genoemd niet per definitie tegen windenergie. De eindigheid van
fossiele brandstof, de CO2 uitstoot nopen tot het zoeken naar en toepassen van alternatieven,
schone energiebronnen. Maar in het gebied Beekbergsebroek vinden wij het niet passend daar
windmolens te plaatsen.

1

Onderstaande een gedeelte uit het persbericht van de gemeente Apeldoorn van 20 juni 2017.
Windenergie in Apeldoorn?
Onder bepaalde voorwaarden kunnen er windmolens worden geplaatst in Apeldoorn. Dit staat
in het in het ‘Feitenonderzoek windenergie’ dat is gemaakt in opdracht van de raadswerkgroep
windmolens. Of er ook windmolens worden geplaatst en zo ja, onder welke voorwaarden, dat is
aan de Apeldoornse gemeenteraad. Die houdt in het najaar een maatschappelijk debat
hierover. Op 20 juni 2017 presenteerde de Raadswerkgroep Windenergie het ‘Feitenonderzoek
windenergie Apeldoorn’. Het rapport is te vinden op www.apeldoorn.nl/windenergie.
Een onderzoeksconsortium bestaande uit adviesbureau Wing, E&E (Economie & Energietransitie) advies en adviesbureau Greensolver, heeft het onderzoek in opdracht van de raadswerkgroep gedaan. In het onderzoek is met behulp van modellen onderzocht:
• of windenergie mogelijk is in Apeldoorn;
• hoeveel windmolens mogelijk zijn;
• welk effect beleidskeuzen hebben op het gebied waar windenergie mogelijk is.
Conclusies
Hoofdconclusies van het rapport zijn:
• windenergie is mogelijk in Apeldoorn. Technisch gezien kan de energieambitie van de
gemeente Apeldoorn om in 2030 4% energie uit wind te halen worden gerealiseerd;
• tussen de 20 en 1.900 hectare binnen de gemeentegrenzen van Apeldoorn lijkt geschikt te
zijn voor windenergie. Dit is respectievelijk 0,06% en 5,6% van de oppervlakte van de
gemeente.
• Het aantal windmolens dat in Apeldoorn geplaatst zou kunnen worden, is afhankelijk van de
beleidskeuzes die de gemeente in de komende periode maakt. Er zijn maximaal 65 windmolens mogelijk. Als de gemeente extra kwaliteitseisen stelt, neemt dit aantal af en zijn er
0 tot maximaal 17 windmolens mogelijk.
• De gemeente heeft een aantal mogelijkheden om eisen te stellen aan bijvoorbeeld locatie,
hoogte en afmetingen van eventuele windmolens. Ook kan de gemeente maatregelen nemen
om negatieve effecten (bijvoorbeeld geluidsoverlast) te verkleinen.
28 juni: openbare bijeenkomst over het rapport
Nadat ieder het rapport heeft kunnen lezen, zal op woensdag 28 juni om 19.00 uur in de raadszaal van het Apeldoornse stadhuis een tweede openbare bijeenkomst over de onderzoeksresultaten worden georganiseerd; tijdens deze bijeenkomst kan iedereen die dat wil vragen
stellen over het rapport en zijn of haar mening geven over windenergie.

Veiligheid & vertrouwen
Jaarplan 2017-2018
Basisteam Politie Apeldoorn.
Waakzaam en dienstbaar staat op het voorblad van het (concept) rapport waarin het jaarplan
2017-2018 van de politie basisteam Apeldoorn en dat werd besproken tijdens de openbare
bijeenkomst van de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) van 22 juni 2017.
Wij, bewoners van Beekbergen en Lieren, ervaren soms heel nadrukkelijk en soms wat
sluimerend overlast of voelen ons onveilig in onze eigen woonomgeving. Reden dus om kennis
te nemen van het rapport en de discussie in de PMA.
Het rapport is nog in concept en er past dus enige voorzichtigheid met het omgaan met en
bespreken van de tekst. Reden waarom hier de tekst wordt besproken zonder er een waarde
component aan toe te kennen. In de inleiding wordt gemeld dat -en dat zou vreemd zijn
wanneer dat niet zo zou zijn- het jaarplan 2017-2018 is gebaseerd op het IVA (Integraal
Veiligheidsplan Apeldoorn). De veiligheidsstrategie 2015-2018 is een fundament waarop het
jaarplan is gebaseerd en dan gaat het over:
- het tegengaan van ernstige overlast door personen in de woonomgeving(overlast door
psychisch kwetsbaren, jeugd, drugs gerelateerde overlast, terugkeer van gedetineerden in
de samenleving waarbij een reële kans bestaat op maatschappelijke onrust)
- het tegengaan van high impact crime
- het tegengaan van ondermijning van de samenleving door drugscriminaliteit
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In het rapport worden de door de gemeente Apeldoorn gegeven kernwaarden als basis
genomen en uitgewerkt.
Dan gaat het over:
- sociale kwaliteit, overlast in de woonomgeving
- objectieve veiligheid, huiselijk geweld, woninginbraken, straatroof
- jeugdcriminaliteit, jeugdprostitutie en loverboys
- georganiseerde criminaliteit, aanpak hennepteelt, mensenhandel
- veilig toerisme
Elk van deze kernwaarden wordt uitgewerkt aan de hand van de items:
- veiligheidsbeeld
- doelstelling Integraal Veiligheidsrapport Apeldoorn (IVA)
- indicator IVA
- samenwerking gemeente, OM en partners
- bijdrage politie
- nationale prioriteit interne ondersteuning
Daarmee is het een goed leesbaar en toetsbaar jaarplan.
Het jaarplan van THOR (Toezicht en Handhaving in de Openbare Ruimte) heeft in belangrijke
mate een identieke opbouw als het jaarplan van de politie.
Behandeld worden:
- veilig wonen
- veiligheid in de openbare ruimte
- jeugd
- drank en horeca
- evenementen
- milieu en dierenwelzijn
- diftar
- honden
- digitaal opkopersregister
- parkeren en vervoer
- marktbeheer
- flora- en faunabeheer
Per elk van de bovengenoemde items worden als verklarende tekst respectievelijk
toetsingscriteria genoemd:
- toelichting
- wettelijk kader
- omvang taak
- gebied
- capaciteit
- doelstelling
- indicatoren
- toezichtstrategie
- sanctiestrategie
Tijdens de behandeling van de bovengenoemde rapporten in de PMA van 22 juni 2017 werd
door de raadsleden/fractievertegenwoordigers onder andere aan de brandweer gevraagd of
controle plaatsvindt op de aanwezigheid van veiligheidsplannen en ontruimingsplannen bij
recreatiebedrijven en of dat ook geoefend wordt? Een onderwerp dat de dorpsraad op 30 mei
2017in een notitie had verwoord. Dat was de uitwerking van het Integraal Veiligheidsplan
Beekbergen-Lieren (IVB-L), als vertaling van het Integraal Veiligheidsplan Apeldoorn (IVA).
Door de raadsleden/fractievertegenwoordigers werd ook aandacht gevraagd om de aangiftebereidheid bij de politie te verbeteren en waarom wordt in het rapport gewerkt met cijfers over
2015? Aandacht wordt ook gevraagd om ambtenaren te trainen voor het herkennen van mogelijke vermenging tussen de onderwereld en de bovenwereld.
Zowel politie als justitie gaven aan hier hoge prioriteit aan te geven. Ook het fenomeen “windhappers” wordt in het rapport aangestipt (windhappers zijn personen die niet of nauwelijks een
traceerbaar inkomen hebben en toch dure spullen hebben, in dure auto’s rijden en dus een
leven leiden dat niet in overeenstemming is met traceerbaar inkomen).
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Aan de brandweer wordt gevraagd naar de personeelsbezetting. Wat is er terecht gekomen van
het voornemen dat vorig jaar werd genoemd werken aan verjonging van het korps? Uit het
gegeven antwoord werd duidelijk dat financiën een factor is.
Resumerend: een binnen de grenzen van het mogelijke open gedachtewisseling waarbij de
raadsfracties antwoord kregen op hun vragen die alle betrekking hadden op een veilig
Apeldoorn.

Verkeerssituatie Tullekensmolenweg
Op 20 juni 2017 heeft, naar aanleiding van opmerkingen, bezwaren geuit door enkele bewoners
van de Tullekensmolenweg, een gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van het
bestuur van de dorpsraad Beekbergen-Lieren en een tweetal medewerkers van de Eenheid
Beheer en Onderhoud van de gemeente Apeldoorn.
Bestuur dorpsraad had, voorafgaand aan het gesprek, kennis genomen van de opmerkingen
van de bewoners, het gesprek tussen bewoners en gemeente en de reactie van de gemeente
Apeldoorn op dat gesprek en het in ogenschouw nemen van de situatie ter plaatse door de
gemeente.
Na het toelichten van de waargenomen situatie en de erkenning dat op de Tullekensmolenweg
vaak te hard wordt gereden, werd door de gemeente Apeldoorn voorgesteld op de Tullekensmolenweg ter hoogte van de aansluiting van Lierdererf op de Tullekensmolenweg een 30 km
plateau aan te brengen. Het plateau (zeker niet de goedkoopste oplossing) zal uiteraard voldoen aan de daarvoor vastgestelde regels qua “hellinghoogte” en “hellinghoek”. Er zijn voorbeelden dat dit remmend werkt en gebruik van de weg wordt ontmoedigd.
Een inrijverbod voor vrachtverkeer is niet haalbaar en zou ook voor aanwonenden consequenties hebben (voor iedere aflevering van goederen zou dan wanneer dat door een vrachtwagen
gebeurt een ontheffing moeten worden aangevraagd bij de gemeente).
Op de Tullekensmolenweg zullen suggestiestroken worden aangebracht. Deze zullen eveneens
bijdragen aan vermindering van de snelheid.
Ook werd gesproken over voorrangskruisingen in een 30 km gebied.
Hoofdregel is dat in een 30 km gebied geen voorrangskruisingen voorkomen en dat alle verkeer
van rechts voorrang heeft. Echter geen regel zonder uitzondering. De uitzondering is: wanneer
één van de wegen duidelijk ondergeschikt is aan de andere weg (wegen) op de kruising dan
mag daar -in afwijking van de hoofdregel- een voorrangskruising worden gemaakt met de daarvoor bestemde borden en haaientanden.

De gemeente Apeldoorn zal nagaan op welke termijn de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en zal de dorpsraad en de aanwonenden van de Tullekensmolenweg daarover
informeren.
Bestuur van de dorpsraad zal in overleg treden met de politie en met THOR (Toezicht en Handhaving in de Openbare Ruimte) en aandringen op handhaving van de maximaal toegestane
snelheid op de Tullekensmolenweg.
Met betrekking tot het aantal verkeersbewegingen werd tijdens het gesprek vastgesteld dat:
- sluiting van het bedrijf van Van de Kamp ongetwijfeld een vermindering van het aantal
verkeersbewegingen (personenauto’s en vrachtauto’s) tot gevolg heeft
- de geplande bouw van een aantal woningen op en rond het voormalige terrein van Van de
Kamp een toename van de verkeersbewegingen zal hebben. Zij zijn zelf betrokkene waar
het gaat om de verkeersveiligheid op de Tullekensmolenweg en men mag er dus vanuit
gaan dat hun rijgedrag conform de regels in een 30 km gebied is.
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In en om de dorpen
Drakenbootfestival Apeldoorn
Ook Pluryn was afgelopen zaterdag 24 juni van de (water)partij op deze spetterende Drakenbootfestival. Ze wonnen wel alle wedstrijden, maar helaas gelden alleen de snelste tijden voor
een podiumplek! Voor de uitslagen, zie http://www.apeldoorndirect.nl/.
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Bewoners De Vier Dorpen bezochten OBS Beekbergen
Op maandag 12 juni bezochten enkele bewoners van De Vier Dorpen
de school in Beekbergen.
Sinds dit schooljaar komt er maandelijks een groep kinderen van de
Basisschool Beekbergen naar De Vier Dorpen om samen met de
ouderen een activiteit te ondernemen. Deze keer werden de rollen
omgedraaid. De ouderen van de Vier Dorpen bezochten de kinderen op
school. Bij aankomst, o.a. per duofiets, keken vooral de kleuters
verbaasd door het raam. Een Oma op een "skelter" zullen ze gedacht
hebben. De cliënten kregen een door leerlingen verzorgde rondleiding
door de school en mochten in alle groepen een kijkje nemen. Soms ook
even meedoen aan een lesje. Ook werden de ouderen getrakteerd op
pannenkoeken! Het was een fijne middag. De medewerkers van de
school en De Vier Dorpen hebben afgesproken de samenwerking voor
de maandelijkse activiteiten, ook in het nieuwe schooljaar voort te zetten.

Foto’s: Ingrid Klomp-Oudbier, De Vier Dorpen

Vakantie CODA Boekenbus
De CODA Boekenbus rijdt niet van maandag 24 juli tot en met vrijdag 11 augustus 2017.

Orgelconcerten in de Hervormde Kerk Beekbergen
Ook dit jaar wordt er tijdens de maanden juli en augustus weer een aantal orgelconcerten
gegeven in de Hervormde Kerk van Beekbergen.
De aanvang is 20.00 uur (kerk open 19.30 uur). Entree bedraagt 6 euro; abonnement voor 5
concerten 25 euro.
Wie geven er een concert:
3 juli 2017
: Martin Zonnenberg
10 juli 2017
: Marcel van de Ketterij & Kees Aalers (dwarsfluit)
17 juli 2017
: Gert van Hoef
24 juli 2017
: Arjan Breukhoven
31 juli 2017
: Harm Hoeve
7 augustus 2017 : Minne Veldman
14 augustus 2017 : Vincent de Vries
21 augustus 2017 : André Knevel & Liselotte Rokyta (panfluit)
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25e jaar Zomeravondzang in de Hervormde Kerk Beekbergen
Aanvang: 19.30 uur (kerk open vanaf 19.00 uur)
Datum

Spreker

Organist

Solist

12 juli 2017

Gert Timmer

Jaap Ouwehand

Gospelkoor His Voice

19 juli 2017

ds Jan Lammers

Bea Dijkgraaf

Pia Zeggelaar (sopraan)

26 juli 2017

Marc van den Broek

Gert de Groot

Elbert Mulder (euphonium)

2 augustus.2017

ds Adriaan Theunisse

Wop Kuipers

Eric Klomp (trombone)

9 augustus 2017

Anne-Marie v.d. Grift

Jan Boonen (piano)

Carina Bossenbroek (panfluit)
Johanneke Wilbrink (dwarsfluit)

16 augustus 2017

ds Sjoerd Muller

Ben van Gils

Heleen van den Berg

Toegang en koffie/thee na afloop gratis.

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 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.

“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!
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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.
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

Stichting Zomer-kook-weken
Vanuit Stichting Zomer-kook-weken, is er een aantal tieners (11-13 jaar), die het leuk vinden om
onder begeleiding op dinsdag 11 juli om 15.00 uur, een high tea voor u te verzorgen.
Voor de tieners is het maken en presenteren van de high tea een
nuttige maar zeker ook, leuke, gezellige vakantieactiviteit. Namens
hen mag ik u uitnodigen deel te nemen aan de high tea.
Er zullen diverse kleine hartige, gezonde en zoetige hapjes
geserveerd worden. Er wordt onbeperkt thee geserveerd (indien
gewenst is koffie ook mogelijk).
Door sponsoring van diverse bedrijven en organisaties, kunnen de
kosten voor deelname aan deze high tea, voor u, laag blijven.
Namelijk € 3,-p.p. Wilt u zich vóór 4 juli aanmelden via de activiteiten
begeleiding van De Vier Dorpen, 055-5066870 of email:
ABdevierdorpen@zgapeldoorn.nl
Wie het eerst komt, het eerst maalt!
Het wordt vast een mooie middag waarin jong en oud het nuttige met het aangename
verenigen.
Na aanmelding bent u dinsdag 11 juli om 15.00 uur van harte welkom in “de Vier Dorpen “
(Ontmoetingsruimte “de Bijenkorf”), Loenenseweg 39, 7361 GB Beekbergen.
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Gemeentenieuws

Agenda Politieke Markt Apeldoorn (PMA), donderdag 29 juni 2017
Tijd

Omschrijving
Raadzaal

19.00-20.00 uur

Concept implementatieplan Lucrato

20.00-21.00 uur

Vaststelling bestemmingsplan Paleis Het Loo en Paleispark

21.00-21.15 uur

Pauze

21.15-22.15 uur

Bestemmingsplan Ugchelsegrensweg / Oude Klarenbeek Ugchelen
Het Rode Hert

19.00-20.00 uur

Individuele mantelzorgwaardering

20.00-21.00 uur

Jaarstukken 2016 Accountant en rekenkamercommissie

21.00-21.15 uur

Pauze

21.15-22.15 uur

Jaarmonitor Sociaal Domein
De Rode Leeuw

19.30-21.00 uur

Ontwerp weigering verklaring geen bedenkingen Oudedijk 59 / 61

21.00-21.15 uur

Pauze

21.15-22.15 uur

Music & Arts

Verleende omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Kuiltjesweg 48

Plaatsing van 43 chalets en aanleg vijver

2017-06-15

Vlinderstraat 18, 20, 22, 24, 26
en 28

Plaatsen van een berging en renovatie van de
woningen

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.
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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 (niet in juli en augustus)
- 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
- Stamtafel gaat met vakantie. Laatste bijeenkomst op donderdag 29 juni 2017 en start
van het nieuwe seizoen op donderdag 31 augustus 2017
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
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: 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).
In verband met afwezigheid van de dorpsagent is het onzeker of het spreekuur op
donderdagavond doorgang kan vinden. Op de deur van de politiepost is aangegeven of
er wel of geen spreekuur is.
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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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