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Nieuwsbrief 7 november 2017 

Van de bestuurstafel 

In gesprek met 

Op dinsdag 31 oktober 2017 had - op haar verzoek - het bestuur van de 
dorpsraad een kennismakingsgesprek met mevrouw Berends. Niet de vrouw 
van, maar de recent benoemde fractievertegenwoordiger van de PvdA in de 
gemeenteraad van Apeldoorn. 
Het was een geanimeerd en informatief gesprek waar een veelheid aan 
onderwerpen aan de orde kwam. Van Betaalbaar Wonen in Beekbergen en 
Lieren (de starterswoningen van BWiBL) tot het plan voor een openbaar 
toilet in het centrum van Beekbergen. Van verwachte geluidshinder door de 
geplande vliegroutes van en naar Lelystad Airport tot activiteiten die verband 
houden met de aanleg van een klompenpad. Van het weer toegankelijk maken van “oude kerk-
paden” tot verkeersoverlast en plannen voor een nieuwe route van de N768 (weg Apeldoorn – 
Dieren). En natuurlijk begonnen we het gesprek met een voorstelrondje (wie is wie en wat is de 
functie binnen het bestuur van de dorpsraad). 
Zowel mevrouw Berends als bestuur dorpsraad gaven aan een positief gevoel over dit kennis-
makingsgesprek te hebben. 

Project BWiBL in CRK 

Op dinsdag 2 november 2017 vergaderde de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). Deze 
onafhankelijke commissie - bestaande uit deskundigen op het gebied van architectuur (in de 
brede zin van het woord) - adviseert de gemeente Apeldoorn over bouwprojecten. Tijdens de 
vergadering van 2 november 2017 werd het plan van de groep Betaalbaar Wonen in 
Beekbergen en Lieren (BWiBL) besproken. De commissie gaf - na een door de projectontwikke-
laar/aannemer verzorgde presentatie van het project - aan waardering te hebben voor het 
initiatief van de jongeren en voor de hoofdlijnen van het ontwerp. Toch was de commissie op 
een aantal punten kritisch en gaf aan op welke punten, naar haar oordeel, aanpassing van het 
ontwerp noodzakelijk is om positief te kunnen adviseren. De commissie is er van overtuigd dat 
de door haar voorgestelde aanpassingen het plan een meerwaarde zal krijgen. De opmerkingen 
van de commissie hadden naast de positionering (groepering) van de woningen ook betrekking 
op de in het plan opgenomen haag als scheiding tussen landschap en bebouwing. De commis-
sie wil de open structuur - die karakteristiek is voor Lieren - terugzien in het nu voorliggende 
plan Beekvallei. De door de CRK voorgestelde aanpassing in het plan hebben deels betrekking 
op de eerder in het oorspronkelijke plan aangebrachte aanpassing die te relateren is aan de 
“groencompensatie”. 
Na verwerking van de door de commissie gemaakte opmerkingen en gedane voorstellen voor 
aanpassing van het plan, zal het project opnieuw worden geagendeerd voor behandeling in de 
CRK. De jongeren zijn - zo was te verwachten - teleurgesteld dat er weer een vertraging is 
opgetreden en dat opnieuw aanpassing van het plan noodzakelijk is. Onzeker is of het plan 
tijdens de volgende vergadering van de CRK opnieuw kan worden geagendeerd. 
 
 
 

Martine Berends, fractie-
vertegenwoordiger van de 
PvdA 
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Lelystad Airport 

Het TV programma “Een vandaag” heeft recent een onderzoek gedaan onder de 
gemeenten die komen te liggen onder de vliegroutes wanneer Lelystad Airport 
op 1 april 2019 operationeel wordt voor continentale vluchten (veelal naar 
vakantiebestemmingen). 
Ook aan de gemeente Apeldoorn werden de drie vragen voorgelegd. 

 
Vraag 1: kan de gemeente leven met de voorgestelde aanvliegroutes of willen jullie aanpas-
singen? 
Antwoord gemeente Apeldoorn: het college van Burgemeester en wethouders van Apeldoorn 
kan zich niet vinden in de voorgestelde routes. Het college vindt het onacceptabel dat de voor-
gestelde routes zo laag over onze regio gaan. De routes zullen overlast geven aan bewoners, 
recreatiebedrijven en de natuur in onze gemeente. Daarnaast vormen de voorgestelde aan-
vliegroutes een bedreiging van de voortzetting van Teuge Airport in het voortbestaan in de 
huidige vorm. Een van de aanvliegroutes loopt over Teuge Airport. Hierdoor heeft Paracentrum 
op Teuge Airport geen toekomstperspectief. Het college betreurt dat de Staatssecretaris tot nu 
toe geen bereidheid heeft getoond om onderzoek te doen naar alternatieve aanvliegroutes dat 
door Teuge Airport en het Paracentrum is aangeboden. 
 
Vraag 2: is de gemeente tevreden met de (mogelijkheden tot) inspraak die ze heeft gehad?  
En Vraag 3: is de gemeente tevreden met de informatievoorziening door de Rijksoverheid over 
de uitbreiding van Lelystad Airport, de vliegroutes en de gevolgen? 
 
Antwoord gemeente Apeldoorn op de vragen 2 en 3: het college voelt zich in het proces 
onvoldoende betrokken en gehoord. Het proces en de overwegingen om voor deze routes te 
kiezen waren niet transparant. Tijdens het inspraakproces werd het college overvallen door 
wijzigingen van routes. De schriftelijke informatie die op de informatiebijeenkomst werd 
verstrekt, kwam niet overeen met de mondelinge toelichting van vertegenwoordigers van het 
ministerie. 
 
Het bestuur van de dorpsraad heeft in eerdere Nieuwsbrieven aandacht besteed aan dit onder-
werp. Aangegeven dat de woordvoerders van de politieke partijen in de Tweede Kamer per mail 
zijn benaderd en de bezwaren die de dorpsraad in de vliegroutes ziet zijn verwoord. 
Wij mochten enkele reacties ontvangen. Kort gezegd; er was begrip maar er kon geen toezeg-
ging worden gedaan dat de vliegroutes zouden worden aangepast. 

In en om de dorpen 

Veluwse Wintermarkt 

Op de website van Bemivo lazen wij de aankondiging van de Veluwse 
Wintermarkt die De Bemivo en de Stichting Veluwse Avond Markt gaan 
organiseren op donderdagavond 30 november 2017. 
 
In de omschrijving van deze avondmarkt staat “Hier treft u een combinatie 
van diverse horeca gelegenheden met heerlijke lekkernijen en gezellige 
kraampjes met leuke cadeautjes voor de decembermaand, een moment 
waar u dus gezellig samen inkopen kunt doen. 
 
Ook zal er voor de kinderen een passend vermaak zijn in een sfeervol 
aangeklede Kerk Allee”. 
 

 
Foto: Pascal Fotografie & Video 
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Winnaars Gerrit van Engeland Toernooi 

Afgelopen week is het super gezellige Gerrit van Engeland 
Toernooi gespeeld in de Boerderij Beekbergen. Na 4 
avonden voorrondes is zaterdag een spannende finale 
gespeeld! De Winnaar is J. De Kruif, op de foto met de 
Wisseltrofee en de beker. Eervolle tweede plek ging naar 
Dhr. T. Rakhorst en de derde prijs werd behaald door  
J. Schild. Alle drie de winnaars gefeliciteerd! 

 

 
Nasleep storm 

Tijdens de storm, 2 weken geleden, zijn er grote boomtakken van een esdoorn en berk in het 
park aan de Wolterbeeklaan naar beneden gekomen. De jeugd ziet het nu als speelplek door 
erin te klauteren. De gemeente gaat binnenkort er voor zorgen dat de boomtakken opgeruimd 
worden. 

     

Geslaagde gezellige muzikale ontmoeting in Marken 

Harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen (PJB) kan terugkijken op een geslaagde uitwisse-
ling met Christelijke Muziekvereniging Juliana uit Marken. 

 

Eén van de leden van het orkest is via zijn werk goed bekend met een lid van het orkest uit 
Marken. Vandaar dat afgelopen jaar het idee van een uitwisseling tussen de beide muziek-
verenigingen ontstond. 5 november, zondagochtendvroeg, vertrok een touringcar met de leden 
van het harmonieorkest en het opleidingsorkest van PJB vanuit Beekbergen, om anderhalf uur 
later in Marken aan te komen. Na een gezellige ontvangst met koffie en Marker taart, werd de 
middag gebruikt voor een rondleiding door Marken en een bezoek aan het Marker museum. De 
leden van Juliana Marken in klederdracht, wat met een extra vrolijke noot aan deze overwegend 
zonnige dag gaf. 

 

Er werden gezamenlijk groepsfoto’s gemaakt waar na de beide jeugdorkesten afzonderlijk van 
elkaar aan de beurt waren om de reeks kleine concertjes te beginnen. Juliana Marken en PJB 
musiceerden daarna allebei met lichte nummers als ‘A musical fantasy’,‘Michael Jackson’, 
‘Festival Flourish’ en ‘A Spring Jubally’. Het concert werd met het nummer ‘Makemyday’ 
gezamenlijk afgesloten onder luid applaus van het talrijke publiek. 

 



 
 

 

  

PJB kijkt nu al uit naar het tegenbezoek in 2018 wanneer Muziekverenigi
Beekbergen komt. 
 

Meer informatie en foto’s zijn te vi

Varia 

Breedband Noord Veluwe

Via de gemeente Apeldoorn ontvingen wij de Nieuwsbrief van de Stichting Breedband Noord 
Veluwe (snel internet) van oktober 2017. In die Nieuwsbrief wordt verslag gedaan van de in 

oktober 2017 gehouden informatiebijeenkomsten in Erme
en de positieve reacties op de verstrekte informatie en het implementatie 
pad. In voorgaande Nieuwsbrieven heeft de dorpsraad aangegeven dat i
het gebied dat valt onder de D
basis van de aan de deelname ve
kosten, een geringe belangstelling is. In de mededelingen van de 

Communication Infrastructure 
2e en 3e kwartaal van 2018 bewonersavonden zullen worden georganiseer
avonden zal de bereidheid tot deelname aan het uitrollen 
De voorwaarden die CIF stelt aan de minimale dichtheid om het netwerk aan te leggen, werd in 
voorgaande Nieuwsbrieven van de dorpsraad vermeld
Na succesvolle vraagbundeling zijn nog 8 tot 12 weken nodig voor de laatste voorbereidingen 
en daarna kan gestart met het bouwen van het netwerk. Per deelgebied is voor de aanleg maxi
maal een jaar nodig. Planning is dat het hele glasvezelnetwerk i
11 gemeenten eind 2019 is afgerond en in werking is.
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Na een gezellige borrel togen 
de leden weer met d
Beekbergen om de dag bij een 
van de hoofd
De Lierderhoeve, met een 
Hollandse stamppot af te 
sluiten. 
 

 

JB kijkt nu al uit naar het tegenbezoek in 2018 wanneer Muziekvereniging Marken naar 

jn te vinden op: www.harmonie-pjb.nl of op de Facebook

Breedband Noord Veluwe 

Via de gemeente Apeldoorn ontvingen wij de Nieuwsbrief van de Stichting Breedband Noord 
Veluwe (snel internet) van oktober 2017. In die Nieuwsbrief wordt verslag gedaan van de in 

oktober 2017 gehouden informatiebijeenkomsten in Erme
en de positieve reacties op de verstrekte informatie en het implementatie 
pad. In voorgaande Nieuwsbrieven heeft de dorpsraad aangegeven dat i
het gebied dat valt onder de Dorpsraad Beekbergen-
basis van de aan de deelname verbonden aanleg- en abonnements
kosten, een geringe belangstelling is. In de mededelingen van de 

Communication Infrastructure wordt aangegeven dat in het buitengebied rond Apeldoorn in het 
kwartaal van 2018 bewonersavonden zullen worden georganiseer

heid tot deelname aan het uitrollen van het netwerk worden gep
De voorwaarden die CIF stelt aan de minimale dichtheid om het netwerk aan te leggen, werd in 

rieven van de dorpsraad vermeld (50% of meer). 
Na succesvolle vraagbundeling zijn nog 8 tot 12 weken nodig voor de laatste voorbereidingen 
en daarna kan gestart met het bouwen van het netwerk. Per deelgebied is voor de aanleg maxi
maal een jaar nodig. Planning is dat het hele glasvezelnetwerk in de buitengebieden van de 
11 gemeenten eind 2019 is afgerond en in werking is. 
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Na een gezellige borrel togen 
de leden weer met de bus naar 
Beekbergen om de dag bij een 
van de hoofdsponsoren,  

derhoeve, met een 
llandse stamppot af te 

ng Marken naar 

op de Facebook-pagina van PJB. 

Via de gemeente Apeldoorn ontvingen wij de Nieuwsbrief van de Stichting Breedband Noord 
Veluwe (snel internet) van oktober 2017. In die Nieuwsbrief wordt verslag gedaan van de in 

oktober 2017 gehouden informatiebijeenkomsten in Ermelo en Nunspeet 
en de positieve reacties op de verstrekte informatie en het implementatie 
pad. In voorgaande Nieuwsbrieven heeft de dorpsraad aangegeven dat in 

-Lieren, mede op 
en abonnements-

kosten, een geringe belangstelling is. In de mededelingen van de 
wordt aangegeven dat in het buitengebied rond Apeldoorn in het 

kwartaal van 2018 bewonersavonden zullen worden georganiseerd. Tijdens die 
van het netwerk worden gepeild. 

De voorwaarden die CIF stelt aan de minimale dichtheid om het netwerk aan te leggen, werd in 

Na succesvolle vraagbundeling zijn nog 8 tot 12 weken nodig voor de laatste voorbereidingen 
en daarna kan gestart met het bouwen van het netwerk. Per deelgebied is voor de aanleg maxi-

n de buitengebieden van de  
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Gemeentenieuws 

 

Op donderdag 9 november 2017 begint de vergadering om 14.00 uur en zal dan besluiten over 
onder andere de begroting van de gemeente en over de benoeming van de heer Bloem 
(Christen Unie) als nieuwe wethouder (dit in verband met het vertrek van de heer Blokhuis naar 
Den Haag). 

 

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) 
(niet in juli en augustus) 

- voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton en Dinie Tijhof, mailadres 
a.tijhof9@upcmail.nl 

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. 
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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 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. 

 

Spreekuur dorpsagent (de heer T. Simmelink) 
 
Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de politiepost Van Schaffelaarweg (naast de 
brandweerkazerne). 

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 woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 
16.00 uur. 
 
U kunt ondersteuning krijgen bij aanvragen/wijzigingen op het gebied van o.a.: 

- Aanvragen en activeren van een DigiD 
- Uitkeringen (zoals AOW, WW, Bijstand, WIA, Wajong) 
- Toeslagen (zoals huur, zorg en kindgebonden budget) 
- Toeslagen en overige formulieren of aanvragen van het UWV 
- Regelingen voor mensen met een laag inkomen 
- Het schrijven van bezwaarschriften 
- Het opstellen van betalingsregelingen 
- Het wijzigen en/of opzeggen van abonnementen en diensten. 

Praktische informatie: 
Het formulierenspreekuur vindt plaats op de vier dorpen, locatie Bijenkorf. 
Adres: Loenenseweg 39, 7361 GB Beekbergen 

De Ontmoeting 

Op de website van ontmoetelkaarinapeldoorn.nl vindt u het volledige actuele programma van 
Ontmoetingsplek De Ontmoeting/De Vier Dorpen. 
U kunt ook telefonisch contact zoeken: 055 – 506 6870. 
 
 
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 
 
 


