
 
 

 

Nieuwsbrief 

Van de bestuurstafel

Vergadering Dorpenplatform

Op dinsdag 21 november 2017 hebben Joop van der M
namens de Dorpsraad Beekbergen
het dorpenplatform dat deze keer werd gehouden in Radio Kootwijk.
Deze vergadering, waaraan alle tot Apeldoorn behorende dorpen deelnemen, 
worden geleid door de stadsdeelmanager voor dorpen en buitengebied van de 
gemeente Apeldoorn (Steven Gerritsen) en hebben tot doel onderlinge uitwis
seling van ervaringen en informatie van de gemeente naar de dorpen en om
gekeerd. Tevens zijn de wethouder (Nathan Stukker) en de zorgcoördinator van de gemeente 
Apeldoorn (Peter Mensink) en d
aanwezig. Daarmee is zeker gesteld dat de vragen die de dorpen hebben op alle gebieden die 
een relatie hebben met de gemeente kunnen worden besproken.
Tijdens het overleg op 21 november 2017, dat
stonden de volgende onderwerpen op de agenda:

- vliegverkeer Lelystad Airport: informatie werd verstrekt over de activiteiten die de groep 
“Red de Veluwe” de afgelopen maanden heeft ondernomen. De contacten die d
heeft met identieke werkgroepen in Overijssel en Friesland. De bundeling van bezwaar
schriften, protestbrieven en inspraak
Soeren hebben hun bezwaar kenbaar gemaakt. De D
een mail aan de woordvoerders van de partijen in de Tweede Kamer laten weten bezwaar 
te hebben tegen de door het kabinet voorgestelde (aangepaste) vliegroutes. Van enkele 
partijen is een antwoord ontvangen (begrip maar aanpassing is niet mogelijk), va
groot aantal is geen reactie ontvangen. Vrees bestaat dat de plannen niet zullen worden 
aangepast. 

- snel internet in het buitengebied: van CIF (Communication Infrastructure Fund) die tot nu 
toe met het plan om een glasvezelnetwerk aan te leggen in het
Stuurgroep Glasvezel 11 Veluwse Gemeenten laten weten dat CIF is overgenomen door 
EQT Infrastructure een Zweeds investeringsfonds. De Stuurgroep gaat er van uit dat de 
plannen voor de uitrol van glasvezel in de buitengebieden van
onverkort door zullen gaan.

- door de gemeente Apeldoorn (mevrouw Vincken) wordt een toelichting gegeven op de nota 
“Perspectief Agrarische Sector”. Vastgesteld is dat 
druk komt te staan, er - om economische redenen
Daarbij valt op dat wijnbouw een steeds dominantere rol vervult.

- de gemeente Apeldoorn in de afgelopen periode maar zeker ook in de komende periode zal 
inzetten op het handhavingsbeleid op campin

- bij “rondje dorpen” werd door Joop van der Meer meegedeeld dat bij het project Betaalbaar 
Wonen in Beekbergen-Lieren (BWiBL) een stap voorwaarts is gezet nu de aannemer is 
gestart met het grondonderzoek

Bestemmingsplan Zonnegloren 19 vastgesteld

Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij het bericht dat:
- de gemeenteraad van Apeldoorn heeft in haar vergadering van 9 november 2017 het 

bestemmingsplan Zonnegloren 19 Beekbergen vastgesteld

Nieuwsbrief 27 november 2017

Van de bestuurstafel 

Vergadering Dorpenplatform 

Op dinsdag 21 november 2017 hebben Joop van der Meer en Pieter de Mos 
orpsraad Beekbergen-Lieren deelgenomen aan het overleg van 

het dorpenplatform dat deze keer werd gehouden in Radio Kootwijk. 
Deze vergadering, waaraan alle tot Apeldoorn behorende dorpen deelnemen, 
worden geleid door de stadsdeelmanager voor dorpen en buitengebied van de 

eldoorn (Steven Gerritsen) en hebben tot doel onderlinge uitwis
seling van ervaringen en informatie van de gemeente naar de dorpen en om
gekeerd. Tevens zijn de wethouder (Nathan Stukker) en de zorgcoördinator van de gemeente 
Apeldoorn (Peter Mensink) en de stadsdeelbeheerder dorpen en buitengebied (Sjoerd de Boer) 
aanwezig. Daarmee is zeker gesteld dat de vragen die de dorpen hebben op alle gebieden die 
een relatie hebben met de gemeente kunnen worden besproken. 
Tijdens het overleg op 21 november 2017, dat om 17.00 uur begon met een stamp
stonden de volgende onderwerpen op de agenda: 

liegverkeer Lelystad Airport: informatie werd verstrekt over de activiteiten die de groep 
“Red de Veluwe” de afgelopen maanden heeft ondernomen. De contacten die d
heeft met identieke werkgroepen in Overijssel en Friesland. De bundeling van bezwaar

ten, protestbrieven en inspraakmogelijkheden. Ook Hoenderloo, Loenen en Hoog 
un bezwaar kenbaar gemaakt. De Dorpsraad Beekbergen

een mail aan de woordvoerders van de partijen in de Tweede Kamer laten weten bezwaar 
te hebben tegen de door het kabinet voorgestelde (aangepaste) vliegroutes. Van enkele 
partijen is een antwoord ontvangen (begrip maar aanpassing is niet mogelijk), va
groot aantal is geen reactie ontvangen. Vrees bestaat dat de plannen niet zullen worden 

nel internet in het buitengebied: van CIF (Communication Infrastructure Fund) die tot nu 
toe met het plan om een glasvezelnetwerk aan te leggen in het buitengebied heeft aan de 
Stuurgroep Glasvezel 11 Veluwse Gemeenten laten weten dat CIF is overgenomen door 
EQT Infrastructure een Zweeds investeringsfonds. De Stuurgroep gaat er van uit dat de 
plannen voor de uitrol van glasvezel in de buitengebieden van de 11 Veluwse gemeenten 
onverkort door zullen gaan. 
oor de gemeente Apeldoorn (mevrouw Vincken) wordt een toelichting gegeven op de nota 

“Perspectief Agrarische Sector”. Vastgesteld is dat de agrarische sector steeds mee
om economische redenen - wordt ingezet op nevenactiviteiten. 

Daarbij valt op dat wijnbouw een steeds dominantere rol vervult. 
e gemeente Apeldoorn in de afgelopen periode maar zeker ook in de komende periode zal 

inzetten op het handhavingsbeleid op campings/vakantieparken (illegale bewoning)
ij “rondje dorpen” werd door Joop van der Meer meegedeeld dat bij het project Betaalbaar 

Lieren (BWiBL) een stap voorwaarts is gezet nu de aannemer is 
gestart met het grondonderzoek. 

an Zonnegloren 19 vastgesteld 

Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij het bericht dat: 
van Apeldoorn heeft in haar vergadering van 9 november 2017 het 

bestemmingsplan Zonnegloren 19 Beekbergen vastgesteld. 

1 

 

27 november 2017 

eer en Pieter de Mos 
deelgenomen aan het overleg van 

Deze vergadering, waaraan alle tot Apeldoorn behorende dorpen deelnemen, 
worden geleid door de stadsdeelmanager voor dorpen en buitengebied van de 

eldoorn (Steven Gerritsen) en hebben tot doel onderlinge uitwis-
seling van ervaringen en informatie van de gemeente naar de dorpen en om-
gekeerd. Tevens zijn de wethouder (Nathan Stukker) en de zorgcoördinator van de gemeente 

e stadsdeelbeheerder dorpen en buitengebied (Sjoerd de Boer) 
aanwezig. Daarmee is zeker gesteld dat de vragen die de dorpen hebben op alle gebieden die 

om 17.00 uur begon met een stamppotmaaltijd, 

liegverkeer Lelystad Airport: informatie werd verstrekt over de activiteiten die de groep 
“Red de Veluwe” de afgelopen maanden heeft ondernomen. De contacten die deze groep 
heeft met identieke werkgroepen in Overijssel en Friesland. De bundeling van bezwaar-

mogelijkheden. Ook Hoenderloo, Loenen en Hoog 
orpsraad Beekbergen-Lieren heeft in 

een mail aan de woordvoerders van de partijen in de Tweede Kamer laten weten bezwaar 
te hebben tegen de door het kabinet voorgestelde (aangepaste) vliegroutes. Van enkele 
partijen is een antwoord ontvangen (begrip maar aanpassing is niet mogelijk), van een 
groot aantal is geen reactie ontvangen. Vrees bestaat dat de plannen niet zullen worden 

nel internet in het buitengebied: van CIF (Communication Infrastructure Fund) die tot nu 
buitengebied heeft aan de 

Stuurgroep Glasvezel 11 Veluwse Gemeenten laten weten dat CIF is overgenomen door 
EQT Infrastructure een Zweeds investeringsfonds. De Stuurgroep gaat er van uit dat de 

de 11 Veluwse gemeenten 

oor de gemeente Apeldoorn (mevrouw Vincken) wordt een toelichting gegeven op de nota 
de agrarische sector steeds meer onder 
wordt ingezet op nevenactiviteiten. 

e gemeente Apeldoorn in de afgelopen periode maar zeker ook in de komende periode zal 
gs/vakantieparken (illegale bewoning). 

ij “rondje dorpen” werd door Joop van der Meer meegedeeld dat bij het project Betaalbaar 
Lieren (BWiBL) een stap voorwaarts is gezet nu de aannemer is 

van Apeldoorn heeft in haar vergadering van 9 november 2017 het 
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- vanaf 23 november 2017 het vastgestelde bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage 
ligt. Tijdens deze periode kan tegen het bestemmingsplan beroep worden ingesteld (daar-
aan zijn voorwaarden gesteld). 

- het plan in elektronische vorm te raadplegen en te verkrijgen is via de internetsite van de 
gemeente Apeldoorn. 

- het vastgestelde bestemmingsplan ook te raadplegen bij het omgevingsloket in de hal van 
het stadhuis. 

Een exemplaar van het vastgestelde bestemmingsplan is beschikbaar op kantoor dorpsraad. 

BWiBL 

Er is, na ruim twaalf jaar mag dat ook wel, enige (toch voor de zekerheid maar voorzichtig 
uitgedrukt, want je weet maar nooit welke hindernissen er nog worden opgeworpen) voortgang 
in het project Betaalbaar Wonen in Beekbergen-Lieren (BWiBL). In opdracht van bouwbedrijf 
Nikkels is bureau RAAP gestart met het maken van proefsleuven die duidelijkheid moeten 
geven op de vraag of verder archeologisch grondonderzoek noodzakelijk is. 

   

Toch maar even het stroomschema zoals opgenomen in de Archeologische beleidskaart is 
opgenomen. Dan stuit je op vragen als: 

- heeft de grond in het vigerend bestemmingsplan de bestemming natuur? 
- heeft de grond volgens de archeologische beleidskaart geen archeologische verwachting? 
- wordt er dieper dan 35 cm gegraven? 
- is er volgens de archeologische beleidskaart te verwachten dat de grond valt in hoog of 

midden archeologische waarden? 
- is er volgens de archeologische beleidskaart te verwachten dat het een terrein is met vast-

gestelde archeologische waarden? 
Het antwoord op deze en een aantal andere vragen moet uitwijzen of en in welke mate archeo-
logisch veldonderzoek zal moeten worden uitgevoerd. 

In en om de dorpen 

Wij feliciteren Roos van Limbeek en haar team van harte met het feit dat haar dierenspeciaal-

zaak (Dorpstraat 40 Beekbergen) is verkozen tot “Beste dierenspeciaalzaak van het jaar”. 

    
                                                                                                Rose van Limbeek (tweede van rechts) en medewerkers 
                                                                                                         tijdens de heropening op 15 november 2016. 



 
 

 

Schoon, schoner, schoonst

De Stichting Nederland Schoon heeft ook in de zomer van 2017 weer een onderzoek (laten) 
uitvoeren met als doel vast te stellen wat de bezoeker van een
en netheid van dat winkelcentrum. Er is door de Stichting onderscheid gemaakt tussen grote 
gemeenten (de 25 grootste gemeenten in Nederland waartoe centrum van Apeldoorn behoort), 
middel grote gemeenten (minimaal 3 winkelce

Het MilieuTeam van Pluryn “Het Hietveld”

Apeldoorn staat met een 7,12 in de ranglijst “grote gemeenten” op plek 3 van 25.
In de categorie “overige” treffen we 
Centrum Beekbergen aan. Een geweldige prestatie. Daar mogen we als burgers, ondernemers 
en de ploeg van Pluryn best trots op zijn. Want het schoon houden van het dorp doen we met 
z’n allen. Even ter vergelijking in 2016 stond Bee
onderzochte centra. 

Sterre Steenvoorden Euregionale V

Op 16 november 2017 werd, 
na een spannende strijd, 
Sterre Steenvoorden in de 
Stadthalle Kleef door een 
deskundige en kritische jury 
uitgeroepen tot 
“Euregionale Verkoper 
Nederland 2017”. 
Aan deze wedstrijd doen  
(na een voorselectieronde) 
tien jongeren uit Nederland 
en uit Duitsland mee die een 
MBO opleiding volgen. 
Sterre volgt de opleiding 
filiaal manager aan het 
Aventus College te 
Apeldoorn en loopt stage bij 
Albert Heijn John Westerik 
Beekbergen. 
 
Na de halve finale op 5 en 6 oktober 2017 was het een intensi
en daar de presentatie nog wat “bijschaven”, wat accenten inbouwen en vooral met vertrouwen 
in de goede afloop de zenuwen in bedwang houden. En dat is prima gelukt. Het juryrapport liet 
daar geen twijfel over bestaan.

Wij feliciteren Sterre met dit prachtige resultaat en wensen ha
 
N.B. Het is de tweede keer dat een mede
 Beekbergen de titel “Euregionale 

Schoon, schoner, schoonst 

De Stichting Nederland Schoon heeft ook in de zomer van 2017 weer een onderzoek (laten) 
uitvoeren met als doel vast te stellen wat de bezoeker van een winkelcentrum vindt van de orde 
en netheid van dat winkelcentrum. Er is door de Stichting onderscheid gemaakt tussen grote 
gemeenten (de 25 grootste gemeenten in Nederland waartoe centrum van Apeldoorn behoort), 
middel grote gemeenten (minimaal 3 winkelcentra) en overige. 

  
van Pluryn “Het Hietveld” aan het werk in het centrum van Beekbergen.

Apeldoorn staat met een 7,12 in de ranglijst “grote gemeenten” op plek 3 van 25.
In de categorie “overige” treffen we met een 7,83 op plek 12 (van de 576 onderzochte centra) 
Centrum Beekbergen aan. Een geweldige prestatie. Daar mogen we als burgers, ondernemers 
en de ploeg van Pluryn best trots op zijn. Want het schoon houden van het dorp doen we met 
z’n allen. Even ter vergelijking in 2016 stond Beekbergen op 7,94 op plek 4 van de 559 

terre Steenvoorden Euregionale Verkoper Nederland 2017 

Na de halve finale op 5 en 6 oktober 2017 was het een intensieve en spannende periode. Hier 
en daar de presentatie nog wat “bijschaven”, wat accenten inbouwen en vooral met vertrouwen 

floop de zenuwen in bedwang houden. En dat is prima gelukt. Het juryrapport liet 
daar geen twijfel over bestaan. 

Wij feliciteren Sterre met dit prachtige resultaat en wensen haar veel succes in de toekomst.

Het is de tweede keer dat een medewerkster/stagiaire van Albert Heijn 
en de titel “Euregionale verkoper Nederland” verovert. 
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De Stichting Nederland Schoon heeft ook in de zomer van 2017 weer een onderzoek (laten) 
winkelcentrum vindt van de orde 

en netheid van dat winkelcentrum. Er is door de Stichting onderscheid gemaakt tussen grote 
gemeenten (de 25 grootste gemeenten in Nederland waartoe centrum van Apeldoorn behoort), 

 
aan het werk in het centrum van Beekbergen. 

Apeldoorn staat met een 7,12 in de ranglijst “grote gemeenten” op plek 3 van 25. 
de 576 onderzochte centra) 

Centrum Beekbergen aan. Een geweldige prestatie. Daar mogen we als burgers, ondernemers 
en de ploeg van Pluryn best trots op zijn. Want het schoon houden van het dorp doen we met 

kbergen op 7,94 op plek 4 van de 559 

ve en spannende periode. Hier 
en daar de presentatie nog wat “bijschaven”, wat accenten inbouwen en vooral met vertrouwen 

floop de zenuwen in bedwang houden. En dat is prima gelukt. Het juryrapport liet 

ar veel succes in de toekomst. 

Albert Heijn John Westerik 
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Gemeentenieuws 

 

Aangevraagde omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Lage Bergweg 31 Wijzigen locatie 4 recreatiewoningen en wijziging op eerder 
verleende vergunning 

2017-11-17 

 
Het gaat om een ingediende aanvraag. Deze kennisgeving is bedoeld om u te informeren. 
Als er een besluit is genomen wordt dit opnieuw gepubliceerd en kunt u dit besluit inzien. 
Pas dan kunt u eventueel een bezwaarschrift indienen. Nadere informatie hierover vindt u te 
zijner tijd bij de publicatie van de verleende vergunning. 

Verleende omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Spoekweg 15 Vergroten van woning en kappen van 2 bomen 2017-11-20 

 
Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis. U kunt deze inzien na 
het maken van een afspraak met het Omgevingsloket of kan op verzoek digitaal worden toe-
gezonden. U stuurt dan een mailbericht naar infoomgevingsloket@apeldoorn.nl. 
Voor de openingstijden van het Omgevingsloket verwijzen wij u naar 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 bovengenoemde datum 
gestuurd te worden aan het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn t.a.v. de 
Eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES in Apeldoorn. 
 
Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via het formulier op de website van de 
gemeente Apeldoorn 

Verleende evenementenvergunning  

Locatie Omschrijving Datum 

Kerk-Allee en gedeelte van de Papenberg  Veluwse Wintermarkt Beekbergen 2017-11-30 

 
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit 
bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de hier bovengenoemde datum 
te worden gezonden 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. 
 
Voor vragen over de verleende vergunning kunt u contact opnemen met het team vergunningen 
via telefoon 14055 of via apvvergunningen@apeldoorn.nl. 
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Agenda Politieke Markt donderdag 30 november 2017 

 Omschrijving 

 Raadzaal 

19.00-21.00 uur Samen werken aan de ondernemende stad 

21.00-21.15 uur Pauze 

21.15-22.15 uur Locatieprofielen en nota geluid bij evenementen 

 De Rode Leeuw 

19.00-21.00 uur Veiligheidsbrief eerste halfjaar 2017 

 Het Rode Hert 

19.00-20.00 uur Perspectief woningbouwprogrammering dorpen 

20.00-21.00 uur Bouwstenen nieuwe woonagenda 

 

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. 
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) 
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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: 055-5066870. 
 
 
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: 055-5061010 
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl 
Internet: www.dorpsraadbeekbergen.nl 
 
 


