Nieuwsbrief 12 februari 2018
Van de bestuurstafel
Loenenseweg
Maandag 5 februari hadden wij een gesprek met
2 medewerkers van de gemeente Apeldoorn, de
heren S. Baan (projectleider ingenieursbureau) en
S. de Boer (wijkbeheerder dorpen en buitengebied).
Onderwerp waren de te verrichten werkzaamheden
aan de Loenenseweg (vanaf de zgn “komgrens” tot
de Dorpstraat) en De Hoeven die binnenkort zullen
starten. Er zijn in dit gesprek door de gemeente nog
geen toezeggingen gedaan, maar wij hebben als
dorpsraad wel onze wensen kenbaar gemaakt.
In verband met de veiligheid willen wij graag dat het gedeelte van de Loenenseweg vanaf het
Teixeira de Mattospark een 30km gebied wordt. Dat sluit goed aan bij het provinciale gedeelte
van de komgrens tot de A50, waarvoor wij hebben voorgesteld aan de provincie om daar 60km
als maximumsnelheid in te stellen. Daarnaast willen wij graag dat er een verkeersdrempel komt
ter hoogte van het Teixeira de Mattospark, een verhoogd plateau bij het kruispunt bij de
Hietveldweg en de Vier Dorpen en tenslotte een brede verkeersdrempel annex oversteekplaats
aan het begin bij het medisch centrum de Papenberg. Verder zouden wij het op prijs stellen als
het gedeelte tussen het Teixeira de Mattospark en de Dorpstraat een klinkerweg zou worden.
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In en om de dorpen
De BOA’s in Beekbergen
Dit lijkt wellicht de titel van een spannende thriller. Maar al enige jaren voeren de BOA’s (buitengewone opsporingsambtenaren) controles uit in ons dorp. Er zijn ontwikkelingen te noemen in
het team van deze ambtenaren: zo wordt er gedacht aan wijk/dorps-BOA’s. Een van de leden,
Jeroen Daams, heeft een zgn. “wijkscan” gemaakt, waarin alle dorpen van de gemeente
Apeldoorn de revue passeren,
In het onderdeel “probleemverkenning en probleembeschrijving” kunnen we het volgende lezen:
⇒ begin citaat
In Beekbergen is een percentage van 22% dat zich niet veilig voelt in zijn/haar eigen dorp.
Toch word er door 97% van de ondervraagden een voldoende gegeven voor de veiligheid in
het dorp.
Het grootste probleem in Beekbergen heeft betrekking tot de vele zorginstellingen in de
omgeving. Hier wonen veel drank- en drugsverslaafden en mensen met psychische
problematiek. Een aantal van deze mensen zorgen voor overlast en criminaliteit in het dorp
sinds de zorginstellingen ‘open’ instellingen zijn geworden.
Uit politiecijfers: 32 keer melding van verward/overspannen persoon. 30 x vernieling van/aan
auto’s of overige objecten.
Wat kunnen wij als team Handhaving doen?
Als we het jaarwerkplan van team handhaving openbare ruimte aanhouden, kunnen wij als
handhaving het volgende doen:
Preventie/veiligheidsadvies m.b.t. woninginbraken en overvallen, gerichte inzet n.a.v.
overlastmeldingen, inzet van jeugdboa’s, Toezicht en handhaving op de drank en horeca
wetgeving, Toezicht op evenementen, inzet n.a.v. meldingen over milieufeiten of dierenwelzijn,
controle op honden en afhandeling van blaf en bijtincidenten, gerichte inzet bij parkeer
overlast, Flora en Fauna beheer/controle in de buitengebieden, inzet m.b.t. controle en
handhaving bij Diftar-containers.
Betere samenwerking met politie en andere ketenpartners.
⇐ einde citaat

U ziet ze misschien niet altijd, maar ze zijn er wel!
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Zo hoort het dus niet!

Als je dit ziet, zou je bijna zeggen: “Ook ons dorp krijgt een stedelijk karakter”… Toch is het
beter als deze vervuiling niet naar ons toe komt.

Zo hoort het dus ook niet!

Wanneer iemand zo parkeert tijdens het rijexamen zal het rijbewijs waarschijnlijk niet worden
gehaald. Het is al gebeurd dat de boekenbus een kwartier moest wachten om het plein te
kunnen verlaten, omdat de bestuurder die op de stoep parkeerde boodschappen deed in de
supermarkt. Terwijl er in de omgeving toch voldoende parkeerruimte is, zoals achter de supermarkt of achter de Hoge Weye. Maar ja, dat is natuurlijk wel een verschrikkelijk eind lopen…..

En weer gaat het mis!
Je kunt er op wachten! Afgelopen zondagmiddag raakte weer een auto, op exact dezelfde plek,
uit de koers bij de bekende, maar inmiddels beruchte ‘rugbybal’ aan de Arnhemseweg. Langs
deze provinciale weg N788, net na de kombord komende vanuit Apeldoorn, raken vaak auto’s
uit de koers. Gelukkig blijft het tot nu toe nog bij eenzijdige ongelukken.

Gelukkig blijft het tot nu toe nog bij eenzijdige ongelukken.
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Spreekuur Theo Simmelink
Op donderdag 15 en 22 februari ben ik er niet voor het spreekuur.
Er zal waarschijnlijk ook geen vervanging zijn.
Het zal vaker voorkomen in de nabije toekomst dat het spreekuur niet bezet
is. Dit heeft o.a. te maken met de controles vitale vakantieparken. Er liggen
nogal wat campings en parken in mijn wijk en bij die controles moet ik aanwezig zijn. Ze worden
vaak op donderdag gepland en dat is net mijn spreekurendag.
Mocht u contact met de politie of met mij in het bijzonder willen dan kunt u gewoon 0900-8844
bellen en vragen om contact. Soms wordt u direct doorverbonden, soms ook wordt er een terugbelnotitie gemaakt.
Als het gaat om contact met mij, dan kunnen we ook op andere momenten dan de donderdag
een afspraak maken op de spreekuurlocatie of bij u thuis.
U zit dus niet gebonden aan dat ene uurtje in de week op donderdag!
Ik hoop u hiermee een stukje duidelijkheid gegeven te hebben.
Theo Simmelink
Werkgebied:
Beekbergen, Bosgebied Beekbergen-West en -Zuid,
Agrarisch gebied Beekbergen, Lieren, Loenen, Bosgebied
Loenen, Het Goreld, Agrarisch gebied Lieren-Oosterhuizen,
Bosgebied Oosterhuizen, De Hooilanden-Oosterhuizen

Bökkers in Beekbergen bijna uitverkocht!!
De Bökkers komen op vrijdag 2 maart 2018 weer naar de Boerderij in Beekbergen en op dit
moment zijn de kaarten in de voorverkoop bijna OP!!! Wie het grote feest mee wil maken, erbij
wil zijn en nog geen kaarten heeft, moet snel zijn! De laatste kaarten zijn te verkrijgen via internet https://www.yourticketprovider.nl/events/23593-bkkers-18/
Wanneer
Waar
Wie
Entree
Tickets

:
:
:
:
:

2 maart 2018
De Boerderij, Tullekensmolenweg 22a, Beekbergen
18+ evenement
€ 17,50 excl. kosten
https://www.yourticketprovider.nl/events/23593-bkkers-18/
Foto: Sven Scholten

KINDERVAKANTIESPEL
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Oude schoolspullen gezocht
Onze dorpsschool bestaat in 2018 200 jaar. In week 15 (de week van
9 april) viert o.b.s. Beekbergen zijn 200 jarig bestaan. Onderdeel van
deze viering is een expositie van foto's, schoolboekjes, rapporten,
schoolkranten, schoolplaten, schoolbankjes en andere zaken van
vóór het jaar 2000. Aangezien de archiefkast van de school, die
terugging tot 1945, sinds de verhuizing naar de nieuwe school
spoorloos is, zijn wij naarstig op zoek naar dergelijke spullen.
Bij foto's denken we aan klassenfoto's, liefst voorzien van jaartal en
namen, en foto's van bijzondere gebeurtenissen zoals Koninginnedag oude stijl,
vossenjacht in het dorp en bevrijdingsfeesten en de school. Bij boekjes wordt vooral
gedacht aan methodeboekjes. Denkt u een bijdrage aan de expositie te kunnen leveren,
mailt u dan naar 2hansvandeven@gmail.com of belt: 055-5062550 (bij geen gehoor
graag inspreken). Kijk ook op: https://www.facebook.com/obsbeekbergen200jaar/.
Na de feestweek krijgt u de spullen weer retour. Is dat niet nodig, dan gaan de spullen
naar CODA, zodat ze bewaard blijven.
Alvast onze dank!
Hans van de Ven
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Oproep aan oud medewerkers en bezoekers van “De Vier Dorpen”
In februari is het 47 jaar geleden dat De Vier Dorpen te Beekbergen officieel is geopend.
Wat zijn er in die 47 jaar veel bewoners, familieleden en personeelsleden voorbij gekomen.
Bij het opruimen van een
en archiefkast kwamen we ook veel
ve foto’s tegen.
Foto’s uit de beginjaren van D4D van oud-bewoners,
oud bewoners, medewerkers, kerstdiners, dagtochtjes,….
Het lijkt ons leuk om zondagmiddag 25 februari vanaf 14.30 uur tot 16.15 uur de foto’s op
tafel te leggen en samen met belangstellenden de kiekjes uit de oude
oude doos nog eens na te
kijken. Bent u oud-medewerker
medewerker of was u als bezoeker bekend op De Vier Dorpen, dan bent u/je
van harte welkom! Gezellig om jullie weer eens te ontmoeten en/of de verhalen van toen te
horen. Laat u op telefoonnummer 055-5066870
055 5066870 even weten als u van plan bent 25 februari van
de partij te zijn in De Vier Dorpen, (nog steeds op adres) Loenenseweg
Loenenseweg 39, Beekbergen.

Koffieschenk(st)ers gezocht
Iedere zaterdagmorgen wordt er door bewoners van De Vier Dorpen en
door bezoekers uitgebreid koffie gedronken. Er is al jaren een vast team
van koffieschenksters die dit verzorgd. Om gezondheidsredenen
gezondheidsre
hebben
enkele vrijwilligers moeten stoppen met het schenken van het bakkie troost.

Welke dorpsbewoner vindt het leuk om dit vrijwilligersklusje op zich te nemen?
Het sociale contact rond de koffie is zeker zo belangrijk als het kopje koffie zelf.
Vindt u/jij het leuk om eens in de 4 weken op zaterdagochtend van 9.30-11.15uur
9.30 11.15uur te helpen
onze cliënten een lekker kopje koffie te serveren? Dan vragen we u/jou contact op te nemen
met Jeanet Reuvekamp of Ingrid Klomp; 055-5066870.
055 5066870. We horen graag van u/jou!
u/jo

Het Beekbergens Toneel
Het Beekbergens Toneel geeft op vrijdag 23 en zaterdag
24 maart 2018 haar voorjaarsuitvoering in de Hoge Weye
in Beekbergen. Aanvang 20.00 uur. Het is een blijspel van
Evelien Evers: ‘t is “”Bingo”” op de camping.”
Het is een bijzonder vrolijk, komisch stuk om U alvast in vakantiestemming te brengen.
Noteert u alvast de datum ? We zien U graag!!!!!
Bestuur en leden het H.B.T.
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Gemeentenieuws

Aangevraagde omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Engeland 71, Beekbergen

het kappen van een eik

2018-02-07

Albaweg 50, Lieren

het plaatsen van een paardenbak, een zeecontainer en een
hekwerk

2018-02-07

Wittekruisweg 13, Lieren

het gebruiken van een bijgebouw voor Bed & Breakfast

2018-02-07

Hoge Bergweg 21, Beekbergen

het kappen van 9 bomen

2018-02-08

Notaris Feithpad (op grens nr. 25
met Loenenseweg 6), Beekbergen

het kappen van 1 Amerikaanse eik

2018-02-09

Het gaat hier 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 t.z.t.
bij de publicatie van de verleende vergunning.

Aangevraagde evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Van Limburg Stirumweg 19, Beekbergen

Herfstfair, 1 en 2 september 2018

2018-02-06

Dorpstraat, Kerkallee, Papenberg hoek
Freule Hartsenplein, Beekbergen

Veluwse Avondmarkt in Beekbergen,
elke donderdagavond in juli en augustus 2018

2018-02-06

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement bij hem is ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen.
Indien de vergunning wordt verleend zal daarvan mededeling worden gedaan.

Agenda Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis) donderdag 15 februari 2018
Tijd

Omschrijving
Raadzaal

19.00 uur

Programma Comfortabele Gezinsstad

20.30 uur

Pauze

20.45 uur

Revitalisering verouderde wijken

21.45 uur

Sluiting
Het Rode Hert

19.00 uur

Transformatieagenda jeugd 2017

20.30 uur

Pauze

20.45 uur

Presentatie koersdocument CMO

21.45 uur

Sluiting
De Rode Leeuw

19.00 uur

Zwerfvuil

20.30 uur

Pauze

20.45 uur

Beleidsuitwerking compensatie en verevening van groene waarden

21.45 uur

Sluiting
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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
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 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.
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Spreekuur dorpsagent (de heer T. Simmelink)
Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de politiepost Van Schaffelaarweg
(naast de brandweerkazerne).
Mocht u contact met de politie of met mij in het bijzonder willen dan kunt u gewoon 0900-8844 bellen en
vragen om contact. Soms wordt u direct doorverbonden, soms ook wordt er een terugbelnotitie gemaakt.
Als het gaat om contact met mij, dan kunnen we ook op andere momenten dan de donderdag een
afspraak maken op de spreekuurlocatie of bij u thuis.
U zit dus niet gebonden aan dat ene uurtje in de week op donderdag!

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 Vier Dorpen vraagt:
“Klaverjassers”
Om de klaverjastafel compleet te maken, zijn we op zoek naar dorpsbewoners die het leuk
vinden om te klaverjassen. Wie wil bijvoorbeeld op zondagmiddag dit kaartspel, samen met
enkele van onze bewoners spelen. In overleg is het ook mogelijk om tot een ander tijdstip of
andere dag te komen. Heeft u interesse in het klaverjassen of wellicht een ander kaartspel kom
dan gerust eens binnen lopen in de Ontmoeting in De Vier Dorpen, Loenenseweg 39,
Beekbergen. Dagelijks geopend van 10.00 tot 19.30 uur. Telefonisch contact opnemen kan
natuurlijk ook. Op telefoonnummer 055-506870 zijn we te bereiken en kunnen we overleggen
wanneer u het kaartspel wilt spelen. Aan het kaarten zijn voor u geen kosten verbonden. We
vragen wel een vergoeding voor het eventuele gebruik van consumpties. We hopen u binnenkort aan de kaarttafel te mogen ontmoeten.

“Kookhulpen voor de aanschuiftafel”
Welke dorpsbewoner/-bewoonster vind het leuk om voor ouderen te koken. Voor onze succesvolle aanschuiftafels zijn we op zoek naar uitbreiding van het team kookhulpen. Bij de aanschuiftafel komt een groep, voornamelijk ouderen uit Beekbergen, Lieren en omgeving om
gezamenlijk een warme maaltijd te gebruiken. En wat is er gezelliger dan samen te eten. Het
sociale contact rond de maaltijd is ook zeker zo belangrijk als de maaltijd zelf. De maaltijden
worden vers bereid om rond de klok van 17.30 uur geserveerd te kunnen worden. Om het team
van kokers en kookhulpen te verlichten, zijn we op zoek naar mensen die handig zijn in alle
voorkomende werkzaamheden die het bereiden van een maaltijd met zich mee brengt.
U/jij hoeft geen sterrenkok te zijn. We doen het met elkaar.
Boodschappen doen, groenten en vlees snijden, aardappelen schillen, tafeldekken en afruimen,
vaatwasser inruimen, afwassen, zijn onder andere de taken die nodig zijn om de “aanschuivers”
tevreden van de tafel te laten vertrekken. Vanzelfsprekend moet het bereiden van de maaltijd
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hygiënisch verlopen. U/jij mag ook mee eten van de bereide maaltijd. Vind(t) u/jij het leuk om te
helpen een lekkere maaltijd te bereiden voor de “aanschuiftafel”?
Ook als u/jij 1x in de maand of 14 dagen wil(t) helpen vragen we contact op te nemen met
Jeanet Reuvekamp of Ingrid Klomp, telefoon 055-5066870.
Op dit moment heeft de aanschuiftafel in De Vier Dorpen (Loenenseweg 39, Beekbergen)
plaats op maandag en woensdag van 16.00 – 20.00 uur. We horen graag van u/je.

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 - 506 10 10
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl
Internet: www.dorpsraadbeekbergen.nl
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