Nieuwsbrief 10 juli 2017
Van de bestuurstafel
De Nieuwsbrief gaat een paar weken met vakantie. Vanaf maandag 21 augustus 2017
verschijnt er weer wekelijks een digitale Nieuwsbrief.

Van de Voorzitter
Dit is de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. Wonderbaarlijk hoe snel de tijd gaat: het
eerste halfjaar zit er al weer op. Toch wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om nog enige
mededelingen te doen.
Na een periode van ca. 10 maanden hebben wij een nieuwe penningmeester. Kort geleden
heeft Jan Lammers zich daarvoor beschikbaar gesteld. Velen van u zullen hem kennen als
predikant, verbonden aan de Hervormde Kerk in Beekbergen. Hij is zich nu aan het inwerken
en wordt daarbij zo nodig ondersteund door onze administrateur Jaap Hertgers.
Verder heeft Ria Mollink zich gemeld als lid van het bestuur met in haar portefeuille “zorg”.
Zij neemt dit over van Jamone Wagner, die te veel onderwerpen in haar portefeuille had en die
tijdens de laatste ledenvergadering in april te kennen gaf dat zij het onderdeel “zorg” wilde
beëindigen. Ria heeft jarenlange ervaring met diverse functies in de gezondheidszorg.
Ook zij is reeds gestart met haar werkzaamheden en heeft al enige bijeenkomsten bijgewoond.
Officieel worden beide bestuursleden pas benoemd tijdens de ledenvergadering van april 2018
Maar zij zijn toch maar vast begonnen. Wij heten beiden welkom in het bestuur van de dorpsraad en wensen hen veel succes in hun nieuwe functie.

V.l.n.r.: Jan Lammers (penningmeester), Ria Mollink (bestuurslid, portefeuille Zorg), Joop van der Meer (voorzitter),
Pieter de Mos (secretaris).

Tot slot wens ik alle lezers van deze nieuwsbrief een prettige zomervakantie.
Joop van der Meer
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Gesprek met THOR
Op woensdag 5 juli 2017 heeft het Dagelijks Bestuur van de Vereniging dorpsraad BeekbergenLieren een gesprek gehad met twee vertegenwoordigers van het team Toezicht en Handhaving
Openbare Ruimte (THOR). Reden voor het gesprek was enerzijds omdat het paste binnen het
schema van periodiek overleg en anderzijds omdat het Dagelijks Bestuur behoefte had te worden geïnformeerd over enkele actuele feiten. De beide medewerkers van THOR (medewerkers
van THOR zijn gemeente ambtenaren) gaven inzicht in de organisatorische ontwikkelingen
(andere werkwijze) binnen THOR en de daarmee gepaard gaande personele bezetting.
Enige tijd geleden werd, tijdens een bespreking in de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) door het
hoofd van THOR aangegeven dat er plannen waren om meer wijk- respectievelijk dorpgericht te
gaan werken. Om dat te kunnen doen is het wel noodzakelijk om van wijk respectievelijk dorp
een scan te maken van de opbouw van het betreffende gebied en de eventueel benodigde
specifieke deskundigheid en algemene inzet van personeel. Meegedeeld werd dat naar
verwachting medio september 2017 de dorpsscan voor Beekbergen-Lieren gereed is. Dat lijkt
dan weer een goed moment voor een vervolgoverleg.

Uiteraard werden tijdens het gesprek ook enkele actuele zaken besproken. Ook werd door het
Dagelijks Bestuur van de dorpsraad aangedrongen op een goede samenwerking met de dorpsagent. Beiden, dorpsagent en THOR, hebben hun specifieke bevoegdheden en samenwerking
zal zeker een meerwaarde hebben.
Ook werd gesproken over de mogelijke inzet van “Jeugd-BOA’s” en een mogelijke inzet van een
jongerenwerker en de jongerenbus. Dit plan is eerder ter sprake geweest maar kon toen niet
doorgaan omdat er geen jongerenwerker beschikbaar was. De dorpsraad heeft dat toen ter
sprake gebracht bij de gemeente Apeldoorn. Echter zonder resultaat.
Het Dagelijks Bestuur van de dorpsraad heeft het gesprek met THOR als positief ervaren.

Uitbreiding DroomPark Beekbergen
Op maandag 3 juli 2017 was er op DroomPark Beekbergen aan de Lage Bergweg een informatiebijeenkomst waar een toelichting werd gegeven op de voorgenomen uitbreiding. Het gaat om
24 zorggerelateerde verblijfsrecreatie objecten, waarvan 1 groepsverblijf.
Hoewel het terrein aan de Lage Bergweg onder het verzorgingsgebied van de dorpsraad
Loenen valt (wij hebben de dorpsraad Loenen geïnformeerd over de bijeenkomst) was er in het
bestuur van de dorpsraad afgesproken dat een afgevaardigde van het bestuur naar de informatiebijeenkomst zou gaan.
Door DroomPark Beekbergen werd een toelichting gegeven op de voorgenomen uitbreiding,
vallend binnen het bestaande terrein. Met betrekking tot het krimp- en groeibeleid werd
genoemd:
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- dat DroomPark Beekbergen in het kader van het krimp- en groeibeleid zoals dat door de
Provincie Gelderland is vastgesteld, in nauwe samenwerking met de gemeente Apeldoorn
een principeverzoek heeft ingediend voor het uitbreidingsplan en de nodige natuurvergunningen heeft verkregen
- dat voor het realiseren van de uitbreiding een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk is
- dat het streven is het ontwerpbestemmingsplan in september 2017 ter visie te leggen
- dat tijdens de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter visie ligt, zienswijzen kunnen
worden ingediend
- dat DroomPark Beekbergen zorgvuldige inpassing van het uitbreidingsplan in de bestaande
bospercelen heeft weten te realiseren
- dat de vakantieverblijven zullen zijn afgestemd op de specifieke eisen die de doelgroep
(mensen met een lichamelijke beperking of met psychische stoornis) en hun begeleiders
- dat overleg heeft plaatsgevonden met patiëntenverenigingen over het plan en daar kwam
een positieve reactie op
De discussie werd uitsluitend gevoerd door de eigenaren van de chalets die al (een aantal
jaren) op het terrein staan. Zij gaven aan zorg te hebben over de verhuur van hun chalets
wanneer er zo’n groot aantal wordt bijgebouwd. Daarbij werd er door enkele eigenaren op
gewezen dat in het verleden was toegezegd dat er geen uitbreiding meer zou komen. Dergelijke
bezwaren vormden de discussie. Het was een informatiebijeenkomst die totaal anders verliep
dan we gewend zijn wanneer ontwerpbestemmingsplannen worden toegelicht.

In en om de dorpen
’t Was gezellig druk.
En dan gaat het over de eerste Veluwse Avondmarkt van het seizoen 2017.
Veel oude bekenden waren weer in de marktkramen aanwezig. De wasvrouwen (die in 2014 op
het voorterrein van Paleis Het Loo tijdens de manifestatie 200 jaar koninkrijk, koninklijke belangstelling kregen), de wolspinster (ook een ankerpunt op de Veluwse Avondmarkt). De stoelenmatter en de touwslager, de klompenmaker, ze waren er weer allemaal en dat gaf een vertrouwd beeld. En dan de kramen met allerhande snuisterijen en lekkernijen. Het was gezellig en
dat kwam mede door de vrolijke noten van Harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen, die
ruimschoots boven het volume van de bloemenman uitkwamen. En na alle drukte van de markt
was een bezoek aan de Hervormde Kerk en luisteren naar prachtig orgelspel, een mooi rustpunt. Nog 8 van deze avonden en dat is een mooi vooruitzicht.
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Muziek in Beekbergse Tuinen
Op zondag 13 augustus 2017 kunt u weer genieten van prachtige muziek in de tuinen aan de
Engelanderweg en Spelderholt. Muziek in Beekbergse Tuinen is al jarenlang een van de best
bezochte evenementen van de NJO Muziekzomer. Of u er nu komt om eens in alle rust te
genieten van de mooi onderhouden tuinen, een lunch te gebruiken tussen de rozen en de
rododendrons of op een glad gemaaid gazon te luisteren naar prachtige muziek ten gehore
gebracht door de jonge talenten. Het zal u goed doen en u bent van harte uitgenodigd!

PROGRAMMA zondag 13 augustus 2017:
13.30 uur: Treeo Hout
(fluit, hobo en fagot)
Engelanderweg 22
14.45 uur: Slagwerker Maikel Claessens
(spectaculair spel met negen klokken)
Engelanderweg 32
16.00 uur: Robert Visser & Zhengalu Chen
(tenor tuba en piano)
Spelderholt 3
De concerten zijn gratis toegankelijk maar een vrijwillige bijdrage wordt
op prijs gesteld.
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Musical uitvoering Groep 8 OBS Beekbergen

Op maandag 3 juli voerde de afgezwaaide groep 8 van OBS Beekbergen de musical
“Torenhoog!” op. Het verhaal speelde zich af op het dak van de hoogste toren van de wereld:
de splinternieuwe Dreamtower. De geweldige acteerprestaties werd afgewisseld met mooie
muziekstukken.

Sportlijnen plein De Hoge Weye

Dinsdag 4 juli zijn de sportlijnen aangebracht op het (OBS-school)plein voor De Hoge Weye.
Voor de drie net afgezwaaide groep 8-meiden op de foto kwam dat net te laat.

Voortgang (weg)werkzaamheden De Ruiterij

Bij de nieuwbouwwijk De Ruiterij was men begin vorige week begonnen met de bestrating.
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Landelijke Open Imkerijdag
Op zaterdag 8 juli werd, ook in Beekbergen, de Landelijke Imkerijdag gehouden bij de imkers
William Klomp aan de Veldhofweg, bij Gerard Wagemans aan de Hulleweg en bij Marry Foelkel
bij Engeland. Marry gaf in haar Kruidenkeuken een lezing/demonstratie. In de tuin gaf imker Ab
Tromp uitleg over de bloemetjes en de bijtjes.

Voor de lezing/demonstratie van Marry Foelkel was er grote belangstelling.

Ab Tromp geeft uitleg over de bloemetjes en de bijtjes.

William Klomp geeft uitleg over de bijenkasten en Gerard Wagemans legt uit over het verwerken van de
honing.

Vakantie CODA Boekenbus
LET OP !
De CODA Boekenbus
rijdt niet van
maandag 24 juli
tot en met
vrijdag 11 augustus

6

Werkzaamheden voordat toeristenseizoen begint

Voordat het toeristenseizoen op gang komt moet het in Beekbergen weer piekfijn uitzien.

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)

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.
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Gemeentenieuws

Lokale knelpunten in Dorpen!
Dat was de titel van het Amendement dat de gemeenteraadsfractie van Lokaal Apeldoorn
indiende tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 6 juli 2017(de laatste vergadering voor het zomerreces).
De tekst van het Amendement -dat werd behandeld onder agendapunt 20 “Behandeling
Jaarstukken 2016”- luidt; punt D: reserve wegen 3.0 miljoen onttrekking en toevoeging aan de
Algemene Middelen.
Overwegende dat:
- er een reserve “Groot Onderhoud en Investeringen Wegen, groot 3 miljoen euro vrijvalt
door een nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) systematiek
- het college voorstelt deze reserve op te heffen en de middelen zonder oormerk toe te
voegen aan de algemene reserve
- Lokaal Apeldoorn van mening is dat een deel van deze middelen ten goede moet komen
aan investeringen in de dorpen
De Raad besluit:
- Aan het raadsvoorstel onder D: Reserve Wegen (3 miljoen onttrekken) toe te voegen “en
van deze middelen die toegevoegd worden aan de Algemene Reserve een bedrag van
0,5 miljoen te oormerken voor de aanpak van diverse fysieke probleem- en veiligheidsknelpunten in de dorpen”.
Er volgt een globale uiteenzetting van mogelijke investeringen in de dorpen. Voor Beekbergen
en Lieren worden genoemd:
- een openbaar toilet in het centrum van het dorp
- oplossen parkeerproblemen bij restaurant Mendel aan de Arnhemseweg
- voetbalveldje
- sluipverkeer A1 richting Lieren ontmoedigen
Je spitst de oren, bent alert op de volgende mededeling en toelichting want het zou toch mooi
zijn wanneer de wensen die in het dorp leven werkelijkheid worden.
De stilte wordt verbroken door de fractievoorzitter van de Christen Unie. Die maakte duidelijk
dar er geen pot met 3 miljoen euro is waar mooie dingen uit betaald kunnen worden. Het is een
andere wijze van toedeling aan kostendragers en kostenplaatsen. Dat er op papier een verschuiving heeft plaatsgevonden en dat er geen laatje is met 3 miljoen euro.
Andere raadsfracties delen, evenals de verantwoordelijk wethouder, deze visie.
Conclusie: we waren even blij maar moeten wachten op de begroting 2018.

Aangevraagde Omgevingsvergunningen
Locatie

Omschrijving

Datum

De Els 40

Het aanleggen van een in-/uitrit

2017-07-03

Dorpstraat 12

Gebruiken van bedrijfswoning als woonhuis zonder bedrijf

2017-07-05

Dorpstraat 96

Veranderen van woning, plaatsen van een bijgebouw en verplaatsen
van een inrit

2017-02-06
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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 omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Arnhemseweg 516

Het kappen van een boom

2017-06-29

Schalterbergweg 60

Het plaatsen van een erfafscheiding

2017-07-07

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.

Aangevraagde evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Kaapbergweg 45

Braderie op eigen terrein

2017-07-06

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

Centrum Beekbergen

Braderie met muziek, eten en drinken

2017—07-15

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.
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.
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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)

In de maanden juli en augustus zijn er geen Stamtafel bijeenkomsten!
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

Activiteiten in Ontmoetingsplek De Vier Dorpen
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”
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.
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U bent 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
In de maanden juli en augustus is er in de Hoge Weye geen RepairCafé
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

11

