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Nieuwsbrief 3 juli 2017 

Van de bestuurstafel 

Op maandag 10 juli 2017 verschijnt er nog een Nieuwsbrief, dan gaat de Nieuwsbrief met vakantie. 
Vanaf maandag 21 augustus 2017 verschijnt er weer wekelijks een Nieuwsbrief  

 

Op vrijdag 7 juli 2017 is bureau dorpsraad gesloten 

Windenergie in Apeldoorn 

Op 20 juni 2017 zijn Gert Wilbrink en Pieter de Mos, namens het bestuur van de 
dorpsraad, aanwezig geweest bij de presentatie van het rapport “Feitenonderzoek 
windenergie Apeldoorn”. Het rapport, opgesteld door het onderzoeksconsortium 
dat bestaat uit de bureaus Wing Wageningen; E&E en Greensolver, werd aan de 
raadswerkgroep windenergie aangeboden en toegelicht. De ondertitel van het 
rapport luidt: Raadsonderzoek ter voorbereiding op politiek debat en maatschappe-
lijke dialoog. 
Het was een presentatie aan de raadsfracties en alleen die mochten reageren op de informatie 
die door bureau Wing werd verstrekt. Geen inhoudelijke discussie en de overige aanwezigen 
mochten ook niet reageren. Op 28 juni 2017 was er weer een bijeenkomst waar namens de 
Dorpsraad Beekbergen-Lieren weer Gert Wilbrink en Pieter de Mos aan deelnamen. Er was 
eerst een verkorte presentatie door bureau Wing en vervolgens was er gelegenheid om in te 
spreken of vragen te stellen over het rapport. Zoals ook al tijdens de bijeenkomst van 20 juni 
was uitgelegd heeft het onderzoek betrekking op de mogelijkheid van toepassing van wind-
energie in Apeldoorn, maar de opmerkingen en vragen gingen voornamelijk over het gebied 
Beekbergsebroek. De dorpsraad heeft, hoewel Beekbergsebroek in het verzorgingsgebied van 
de Vereniging Klarenbeeks Belang ligt, reeds op 2 oktober 2014 en op 28 december 2016 aan 
de gemeente Apeldoorn laten weten tegen het plaatsen van windmolens in dat gebied te zijn. 
Dat betrof zowel de bewoners in het gebied, de aanliggende woonwijk en de natuur in dat 
gebied. Het college van B&W van Apeldoorn had indertijd in de gebiedsvisie gekozen voor een 
ontwikkelingsrichting: duurzame energieopwekking; natuur en recreatie. En binnen die doelstel-
ling passen, naar het oordeel van het bestuur van de dorpsraad geen windmolens. Wij hebben 
in een zienswijze daar indertijd op gewezen. We noemden geluidshinder en slagschaduw als 
belangrijkste argumenten. En die argumenten zijn niet veranderd. Door Gert Wilbrink werd 
gevraagd waarom in het onderzoek met geen woord wordt gerept over de gebiedsvisie van de 
gemeente. Door bureau Wing wordt aangegeven dat het om een feitenonderzoek gaat en dat 
een politieke afweging door de politiek moet worden genomen. Door de raadswerkgroep wordt 
daarop aangegeven dat die discussie ook zeker gevoerd zal worden bij de bespreking van het 
onderzoeksrapport in de PMA (raadsvergadering). 
Er ligt, met het rapport “Feitenonderzoek windenergie Apeldoorn”, geen nieuw kaderstellend 
beleidsdocument waarin al keuzes zijn gemaakt. Het resultaat van het onderzoek is een tech-
nisch rapport dat de mogelijkheden van windenergie in Apeldoorn in kaart brengt. Het ligt voor 
de hand dat de resultaten van het onderzoek eerst met betrokkenen en de Apeldoorners 
besproken worden voordat de gemeenteraad van Apeldoorn de eindafweging over de toepas-
sing van windenergie maakt. Aldus de reactie van de raadswerkgroep in het overzicht van de 
meest gestelde vragen. 
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Insprekers en vragenstellers wezen er op dat de gemeente altijd heeft gezegd dat het aanwezig 
zijn van voldoende draagvlak een voorwaarde is voor het eventueel uitvoeren van het project 
“windmolens in Beekbergsebroek” en insprekers en vragenstellers constateren dat het draag-
vlak er niet is en toch gaat men door met het opstellen van rapporten. Men is daar boos over. 
Het was een lange bijeenkomst, begon om 19.00 uur en om 22.40 uur was het afgelopen. 
Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen we daarover rapporteren in de Nieuwsbrief. 
Het onderzoeksrapport is te raadplegen via de website van de gemeente Apeldoorn.  
Hier wordt volstaan met het weergeven van de hoofdconclusies uit het onderzoeksrapport. 

- 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 1900 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 wind-
molens mogelijk. Als de gemeente extra kwaliteitseisen stelt, neemt dit aantal af en zijn er 
0 en 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. 

 
In het najaar van 2017 zal -naar verwachting- het raadsdebat en de besluitvorming plaats-
vinden. 

Inspiratiesessie “Zorg en Welzijn” in Apeldoorn 

Op vrijdag 23 juni 2017 vond in Het Vierhuys aan de Laan van Groot Schuylenburg een door de 
gemeente Apeldoorn georganiseerde bijeenkomst plaats waar werd nagedacht over het onder-
werp “Zorg en Welzijn” in Apeldoorn. 
In de uitnodiging voor deze bijeenkomst was vermeld dat sinds 2015 de gemeente verantwoor-
delijk is voor de zorg en voor de ondersteuning van mensen die dat nodig hebben om te 
(kunnen blijven) functioneren in een maatschappij die steeds sneller en veeleisender wordt. 
In Apeldoorn is, zo staat in de uitnodiging, op dat gebied veel veranderd en vernieuwd. Is het 
accent verschoven van “wat men niet (meer) kan” naar “wat kan men (eventueel met hulp) nog 
wel” en daar wordt de te leveren zorg op afgestemd. Om daar zicht op te krijgen en de juiste 
ondersteuning vanuit de gemeente aan te kunnen bieden, is informatie vanuit de sector eerste-
lijns gezondheidszorg, de sociale wijkteams en bijvoorbeeld het centrum voor jeugd en gezin 
vereist. Voor Beekbergen-Lieren nam de voorzitter van het Zorgteam Beekbergen, Lieren en 
Oosterhuizen deel aan het overleg. Hoe was de indeling van de bijeenkomst. Na een korte 
algemene inleiding en kenbaar maken van de vorm en het doel van de bijeenkomst, werd in 
groepen aan de hand van een praktijk voorbeeld gediscussieerd over “wat vond je van de 
aanpak bij dit voorbeeld? Wat had de gekozen aanpak voor consequentie op het verdere 
verloop van de hulpvraag? Wat was voor jou een goed leermoment in het praktijkvoorbeeld en 
bij de discussie? Wat zou een betere aanpak van het gesprek met de cliënt (hulpvrager) zijn 
geweest en waarom? Werd er door de hulpverlenende partij teveel sturend opgetreden?” 
Kortom allemaal vragen die bij veel gesprekken herkenbaar zullen zijn. 
Aan het eind van de bijeenkomst werden de resultaten van de groepsinbreng overhandigd aan 
wethouder Blokhuis. De wethouder nam het graag in ontvangst en gaf aan daar zeker gebruik 
van te maken bij de verdere stappen in het verbeterproces. 
Het was een middag met een beproefde methodiek bij managementsessies en de opbrengst 
van de bijeenkomst was gericht op de drie “D’s” (doelgericht, doeltreffend en doelmatig) die in 
combinatie leiden tot effectief en efficiënt. 

Transformatie-agenda Maatschappelijke opvang/Beschermd wonen 

Op maandag 26 juni 2017 vond in Het Kristal een door de gemeente Apeldoorn georganiseerde 
bijeenkomst plaats waar de notitie “Op weg naar beschermd wonen” werd toegelicht en waar de 
aanwezigen met elkaar discussieerden en -indien dat werd overeengekomen- voorstellen voor 
aanpassing van de nu gehanteerde methode te formuleren. De genoemde notitie is een docu-
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ment dat tot stand is gekomen door de samenwerking van de gemeenten Voorst, Heerde, Epe, 
Brummen en Apeldoorn. 
In de inleiding (samenvatting) van de notitie staat: 

- voor cliënten die gebruikmaken van de Maatschappelijke Opvang of Beschermd Wonen 
gaat er veel veranderen. De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe Heerde en Voorst 
willen ervoor zorgen dat mensen zo goed mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, of 
weer gaan wonen. Om dat mogelijk te maken, moet er veel geregeld worden. Daarom 
hebben de gemeenten een transformatie-agenda gemaakt. 

Over welke onderwerpen wordt er in dit document nader ingegaan? 

Zorginfrastructuur in de wijk 
- omdat er meer mensen in de wijk (dorp, buurt) zullen worden gehuisvest groeit de vraag 

naar ambulante ondersteuning en medische zorg 
- de cliënten worden door de medewerkers van de ambulante ondersteuning en medische 

zorg thuis opgezocht (komen niet naar een spreekuur in een gebouw) daar krijgt de hulp-
verlener de juiste indruk van de situatie waarin de cliënt leeft 

- goede samenwerking van de hulpverleners is een vereiste 

Welkom in de wijk 
- een sociaalnetwerk en een omgeving waarin mensen zich welkom voelen, zijn belangrijke 

factoren voor het persoonlijke en maatschappelijke herstel van GGZ-cliënten 
- het vereiste is “anti-stigma (niet oordelen over wat er in het verleden is voorgevallen maar 

uitgaan van het “nu” 
- het hebben van een netwerk is voor de GGZ-cliënt even belangrijk als dat is voor de andere 

bewoners 
- de cliënt bepaalt de mate waarin de buurtbewoners worden ingelicht over zijn GGZ 

verleden en huidige situatie 

Wonen 
- er moet voldoende passende woonruimte zijn voor opvang/plaatsing van GGZ-cliënten 
- de gemeente maakt afspraken met woningcorporaties over de beschikbaarheid van 

passende woonruimte 
- de gemeente houdt toezicht op de bewoning 

Werk en dagbesteding 
- participeren in de maatschappij is belangrijk, dus een goede dagbesteding is een voor-

waarde om de cliënt het gevoel te geven dat hij/zij onderdeel is van de maatschappij en er 
toedoet 

- voldoende voorzieningen (ontmoetingsplekken) waar men zich via “talentplekken” nuttig 
kan maken 

Financiële ondersteuning 
- inkomensondersteunende meer toegankelijk maken 
- hulp bij het beheren van geld en hulp bij zaken 

 
Wanneer dit geformuleerde beleid echt praktijk wordt vraagt dat van alle partijen (overheid, 
cliënten en buurtbewoners) de nodige inspanning, begrip en acceptatie. 

Bestemmingsplan De Hoeven (naast 5) 

Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij een exemplaar van de 15 juni 2017 door de 
gemeenteraad van Apeldoorn vastgestelde bestemmingsplan De Hoeven (naast 5). 
Vanaf 27 juli ligt dit bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage in het stadhuis en kunnen 
belanghebbenden beroep instellen en eventueel voorlopige voorziening vragen. 
Het bestemmingsplan kan ook op bureau dorpsraad (op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur) 
worden ingezien. 
De digitale versie van het bestemmingsplan is vanaf 27 juli 2017 te raadplegen via 
www.apeldoorn.nl/inzage. 
 
Het bestemmingsplan gaat uit van maximaal 4 woningen, met maximaal 2 gekoppeld en met 
maximale goothoogte van 4 meter en een maximale hoogte van 9 meter. 
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In en om de dorpen 

Straatvolleybaltoernooi 

Van maandag 26 juni tot en met zaterdag 1 juli 2017 werd het jaarlijkse straatvolleybaltoernooi 
gehouden. Een toernooi waar bestuur van de organiserende stichting en alle vrijwilligers best 
trots op mogen zijn. In andere dorpen en steden is men, na een flitsende start na een aantal 
jaren noodgedwongen gestopt wegens gebrek aan vrijwilligers en deelnemers. Zo niet in 
Beekbergen. Er waren, weliswaar iets minder deelnemende teams dan vorig jaar, veel 
spannende wedstrijden die soms van verrassend hoog niveau waren. De dorpsraad heeft -en 
dat is ook al weer een traditie- zowel bij de senioren als bij de junioren een aanmoedigingsprijs 
uitgereikt aan een team dat door de leiding van het toernooi daarvoor was aangewezen. 
Voor meer fotos en de uitslagen zie www.straatvolleybalbeekbergen.nl. 
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Veluwse Avondmarkt  

In de maanden juli en augustus worden op donderdagavond traditie 
getrouw de Veluwse Avondmarkten gehouden. De locatie is: Dorpstraat, 
Kerk-Allee en Papenberg. De markt is van 18.00 tot 21.15 uur. 
Er worden diverse oude ambachten gedemonstreerd, zoals wolspinnen, 
klompenmaken, stoelenmatten, bijenkorven vlechten en “wasdag”. 
Ook kunt u diverse streekgerechten proeven. Op het podium en op de 
hoek van de Kerk-Allee en de Papenberg vinden diverse optredens plaats. 

Tijdens de Veluwse Avondmarkt is de Hervormde Kerk open, er zijn mensen aanwezig die over 
de historie van de kerk kunnen vertellen en het orgel wordt bespeeld. 

Imkerdagen 

Op zaterdag 8 en zondag 9 juli 2017 worden de Landelijke Open 
Imkerdagen gehouden. U kunt dan kennisnemen van alles wat 
met bijen, honing en de imkerij te maken heeft. 
 
Op zaterdag 8 juli 2017 kunt u tussen 10.00 en16.00 uur bij 
William Klomp, Veldhofweg 9 terecht. U kunt biologisch geteelde 
(kruiden)plantjes van de “Kruidenkar” kopen, cliënten van Pluryn 
hebben bijenhotelletjes gemaakt en is Chutney van het “Blauwe 
Huisje” te koop. Voor de kinderen is er ook voldoende te beleven. 
U bent die dag ook welkom bij “Marry Kruidenhuis” Engeland 23. 
Daar is ook imker Ab Tromp aanwezig om u alles te vertellen over het leven en nut van bijen. 
Marry verzorgt om 11.15 uur een lezing over het belang van en de producten van bijen. 
Op zondag 9 juli 2017                 laat Gerard Wagemans, Hulleweg 39, u zien hoe hij met bijen 
werkt, hoe een bijenkast                er van binnen uitziet, welke bijenrassen er zijn. Op boven-
genoemde adressen is honing te koop. U bent van harte uitgenodigd. 

Veluwonen 100 jaar 

Onderstaande foto’s geven een duidelijk beeld van de feestelijke bijeenkomst op vrijdag 30 juni 
2017 ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de woningcorporatie Veluwonen en haar 

rechtsvoorgangers. 
Vertegenwoordigers 
van de gemeenten 
waar Veluwonen actief 
is op het gebied van 
sociale woningbouw 
noemden het belang 
van een woningbouw-
corporatie in verleden, 
heden en toekomst en 
stelden dat Veluwonen 
bij haar plannen dat 
sociale aspect altijd 
hoog in het vaandel 
had en heeft.  
 
De rit met de stoom-
trein van de VSM van 
Beekbergen naar 
Eerbeek (en terug) gaf 
een extra dimensie aan 
deze bijeenkomst. 
 

Veluwonen wensen wij toe dat zij de aandacht die de sociale woningbouw in het verleden heeft 
gehad ook in de toekomst die aandacht krijgt. 
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Gemeentenieuws 

 
 
Aangevraagde omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Engelanderholt 6 Plaatsen van een schuur (aan de woning) 2017-06-27 

 
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 omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Loenenseweg 2 Gebruik van kamer voor bed and breakfast 2017-06-27 

 
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 

Dorpstraat Dorpsfeest en zeskamp (8 en 9 september) 2017-06-28 

 
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. 

Verleende evenementenvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Bruggelerweg 4 Paardenspetakel (3 t/m 6 augustus) 2017-06-16 

 
Bezwaar 

U en eventuele andere belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient u binnen 6 weken na de in het 
besluit genoemde datum te sturen naar de burgemeester van Apeldoorn t.a.v. de eenheid 
Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. 



 
 

 7 

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via het formulier op de website van de 
gemeente Apeldoorn. Wanneer u het bezwaarschrift per post verstuurt wordt u aangeraden een 
kopie van het besluit mee te sturen. 

Agenda Raadsvergadering 6 juli 2017 

Tijd Nr. Omschrijving 

19.00 uur 1 Vaststelling raadsagenda 

 2 Vragenuurtje 

 3 Actualiteitsvraag; spoeddebat over Huis van de Stad 

 4 Spoeddebat vluchtroutes over Apeldoorn en Teuge  

 5.a Vaststelling bestemmingsplan Agricolastraat 36 en omgeving 

 5.b Bestemmingsplan Kanaal Zuid tussen 54 en 66 en omgeving 

 5.c Benoeming kamer voorz. en onafh. lid bezwarencommissie  

 6 Bestemmingsplan Paleis Het Loo en Paleispark 

 7 Bestemmingsplan Ugchelseweg en Oude Klarenbeek 

 8 Bestemmingsplan Kerkeveld 

 9 Ontwerp weigering van geen bedenkingen Oudedijk 59-61 

 10 Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningslijnen 

 11 Tussen evaluatie veiligheidsplan 2014 – 2018 

 12 Tribuut, concept begroting 2018, jaarstukken 2016 

 13 Zienswijze vervoerscentrale Stedendriehoek 

 14 Overdracht eigendom en beheer afvalinzamelingsmiddelen 

 15 Recycleplan  

 16 Plan van basisscholen periode 2018-2021 

 17 Transformatieagenda maatschappelijke opvang 

 18 Uitvoeringskader Vastgoedbedrijf 2017 

 19 Meerjaren perspectief Vastgoedexploitaties 2017 

 20 Jaarstukken 2016 

23.00 uur 21 Sluiting met drankje in de Burgerzaal 

Varia 

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. 
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“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! 

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 bij 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! 
Computer hulp op: 

- maandag van 10.30 – 13.30 uur  

- dinsdag van 10.30 – 13.30 uur 

- woensdag van 10.30 – 13.30 uur  

 

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. 
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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 

 

Geen stamtafelbijeenkomst in de maanden juli en augustus. De start van het nieuwe 
seizoen is op donderdag 31 augustus 2017. U bent dan om 14.00 uur weer van harte 
welkom in de Hoge Weye! 

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 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: 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). 
 
 
 
 
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 
 
 


