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Nieuwsbrief 19 maart 2018 

In en om de dorpen 

Burgerinitiatief BLOEM wil onze dorpen energieneutraal maken. Regelmatig 
zullen er stukjes geschreven worden om ervaringen te delen door leden van het 
burgerinitiatief en andere inwoners die minder fossiele energie willen gebruiken. 
Deze keer: 

Energie project PCBO Prinses Juliana Lieren 
 
Vier kinderen van de Prinses Julianaschool in Lieren zijn in samenwerking met bLoEm bezig 
met een energie project. 
Eerste doel is de kinderen inzicht te geven in het feit dat energie niet uit het niets komt. 
 
Voor kinderen en misschien ook wel voor een enkele volwassene is (elektrische) energie 
gewoon de stekker in een stop steken en de lamp brandt, je smartphone wordt opgeladen de 
wasmachine draait. Dat daarvoor ergens in een centrale een dynamo met meer kracht moet 
gaan draaien is letterlijk een ver van mijn bed show. 
 

Om de kinderen inzicht te geven dat energie niet uit het 
niets komt hebben we een bezoek gebracht aan de 
historische papierfabriek “De middelste Molen”. Daar is te 
zien hoe in vroeger tijden de energie die nodig was voor 
het maken van papier geleverd werd door waterkracht uit 
onze beken. Aangedreven door een waterrad werden de 
machines in gang gezet. Zeer duurzaam!!  
Toen er meer machines gebruikt gingen worden steeg 
evenredig de vraag naar energie.  
De kracht van 3 pk die het waterrad kon leveren voldeed 
niet meer. Men heeft toen een stoommachine 

geïnstalleerd die 27 pk kon leveren. De benodigde stoom werd eerst d.m.v. steenkool en later 
d.m.v. aardgas opgewekt. Beide fossiele brandstoffen dus eindig absoluut niet duurzaam. 
 
Onderstaande tabel maakt het verschil duidelijk wat je kunt doen met een 3 pK waterrad en  
27 pK stoommachine. 

1 pk = 735,33 Watt 

Geleverd vermogen in pk In Watt 

Kunnen onderstaand aantal 
gloeilampen met een 

lichtopbrengst van 40 watt 
op branden 

Kunnen onderstaand aantal 
LED lampen met een 

lichtopbrengst van 40 watt 
op branden 

Waterrad 3 2206 55 441 

Stoommachine 27 19854 496 3971 

 
Inzicht geeft overzicht. We hebben gewoon energie nodig om onze manier van leven draaiende 
te houden daar is niets mis mee maar laten we er even bij stil staan dat energie ergens 
opgewekt moet worden en onze uiterste best doen er zo min mogelijk van te gebruiken zodat 
wat we gebruiken op een duurzame manier opgewekt kan worden. 
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Bezoek St. Martinus School uit Bussloo aan Collectie ’40-’45 en Dorpsraad 

Op vrijdag 16 maart j.l. brachten leerlingen van de SKBG St. Martinus uit Bussloo samen met 
leerkrachten en enkele ouders een bezoek aan Collectie ’40-’45. Omdat de groep groot was om 
als geheel het museum te bezoeken werd, evenals dat vorig jaar een aantal malen is gebeurd, 
de groep gesplitst en werd gebruik gemaakt van de ruimte in De Hoge Weye waar de dorpsraad 
(John Tanasale) hen gastvrij ontving en een film over de bevrijding van Apeldoorn werd 
vertoond. Dit werd door leerlingen en begeleiders zeer op prijs gesteld. Film in de Hoge Weye 
en bezoek aan museum sloten goed op elkaar aan. 

 

   

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 methode-
boekjes. Denkt u een bijdrage aan de expositie te kunnen leveren, mailt u dan naar 
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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 

 

Samenzang met Johannes de Heer 
De volgende geplande samenzang op 31 maart, 
stille zaterdag voor Pasen, KAN HELAAS GEEN 
DOORGANG VINDEN. We slaan een maand over 
en zien u graag DV 28 april. Wilt u voor zover 
mogelijk dit met mede zangers delen, zodat men 
niet voor een gesloten kerkdeur komt te staan. 
Rien van der Sijs 

Enthousiaste vrijwilligers (m/v) gezocht voor de Eredag 

De stichting Eredag verzorgt al 70 jaar een jaarlijks uitstapje voor de oudere inwoners van 
Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen en de Hooilanden. Wij zijn momenteel op zoek naar enkele 
enthousiaste vrijwiligers/vrijwilligsters die er niet tegen op zien om eenmaal per jaar een week 
lang te collecteren. Daarnaast vinden er nog een 2-tal vergaderingen plaats naast de Eredag 
zelf, die gewoonlijk de 2e donderdag van juni plaatsvindt en waar de vrijwillig(er)ster ten dienste 
staat van de reizigers om hen bij te staan. 

   
Reacties gaarne aan: Janny de Groot, secretaresse, 055-5062406; Paul Spölmink, voorzitter, 055-5333050. 

 

Sporten op de woensdagochtend 

Elke woensdagochtend van september tot eind mei is er in sporthal “De Hiethof” van 09.30 tot ongeveer 
10.30 uur gelegenheid voor senioren om te komen sporten. We besluiten met een kopje thee of koffie. 
In overleg met elkaar kiezen we, per keer, een of meerdere spellen, te denken valt aan: 

zaalvoetbal 
 volleybal 
  basketbal 
   badminton 
    zaalhockey 
     ringhockey 
      ringbal 
       matbal 
         korfbal 
andere wensen. 

Heb je geen ervaring met een of meerdere van bovenstaande spellen dan is dat geen probleem. Er is 
geen lidmaatschap aan verbonden je betaalt € 3,- per keer of koopt een  
10- rittenkaart voor € 30,-. 

Heb je zin in een gezellig uurtje sportief bewegen of wil je meer informatie dan kun je contact op nemen 
met: Gien Fortuin, Telefoon: 055-5062245, Mail: gienfortuin@gmail.com. 

Graag tot ziens, Gien Fortuin 
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Basisschooljeugd geeft optreden met PJB 
In het kader van het IMPULS muziekproject geven de kinderen uit 
groep 6 van de basisscholen in Beekbergen en Lieren op donderdag 5 
april een optreden in samenwerking met het opleidingsorkest van 
harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen (PJB). 

IMPULS is een initiatief van PJB, mede financieel ondersteund door de 
Rabobank. Het project heeft tot doel om de basisschoolleerlingen uit 
Beekbergen en Lieren al vroeg te enthousiasmeren voor het samen 
muziek maken. Op deze manier krijgen de leerlingen een uniek inkijkje 
in het orkestleven.  

De basisschoolleerlingen hebben les gehad in het bespelen van 
trompet, klarinet en de kleine trom. Het slotoptreden is een feestelijke 
afsluiting van de lessen. De leerlingen zullen, zowel zelfstandig als in 
samenwerking met het opleidingsorkest van PJB, op de diverse 
instrumenten laten horen wat zij geleerd hebben. 

Het optredenop 5 aprilbegint om 18:15 uur in De Hoge Weye, 
Dorpstraat 34 te Beekbergen. Ouders, broertjes, zusjes en andere 
geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om  de eindpresentatie te 
komen bijwonen.  

Voor informatie over PJB en muziekonderwijs, kijk op: www.harmonie-
pjb.nl. 
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Gemeentenieuws 

 

Aanvraag omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Lierderstraat 14, Lieren het veranderen van de draagconstructie woning 2018-03-14 

Vlinderstraat 18A, Beekbergen vervangen van diverse bouwkundige onderdelen en 
schilderen van de buitengevel en het plaatsen van een 
buitenberging (wijziging op eerder verleende 
vergunning D17/015322) 

2018-03-14 

Bosjeslaan 11, Beekbergen het kappen van 2 coniferen 2018-03-15 

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. Verleende omgevingsvergunning 

Aanvraag evenementenvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

De Boerderij, Tullekensmolenweg, 
Beekbergen 

Koningsdag en Vogelschieten 2018-03-14 

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. 

Ontwerp bestemmingsplan Tullekensmolenweg 92 en omgeving Lieren 

Vanaf 15 maart 2018 tot en met 25 april 2018 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan 
Tullekensmolenweg 92 en omgeving Lieren met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1334-ont1 
ter inzage. Het ontwerp betreft het realiseren van maximaal 21 woningen op het perceel 
Tullekensmolenweg 92. De gemeenteraad is niet van plan een exploitatieplan vast te stellen. 
 
Tijdens de periode waarin het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een 
zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan geven. Dat kan op de volgende manieren: 

• schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES 
Apeldoorn, onder vermelding van 'zienswijze over ontwerp bestemmingsplan 
Tullekensmolenweg 92 en omgeving Lieren'. De zienswijzenbrief moet door u onder-
tekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw 
telefoonnummer bevatten. 

• mondeling: maak een afspraak met de heer T. Janssen, tel (055) 580 5210. 

• digitaal: vul het formulier in op onze website, www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan 
(inloggen met DigiD). 

 
Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage, 
onder het kopje Ter inzage, Bestemmingsplannen. 
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Het ontwerp-bestemmingsplan ligt ook ter inzage in het stadhuis. De medewerkers van het 
Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over het bestemmingsplan. Het digitale bestemmings-
plan kunt u ook bekijken op de internetzuil in het stadhuis. De openingstijden van het stadhuis 
en het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.  
 
Apeldoorn, 14 maart 2018 

Vaststelling Natura 2000 beheerplan Veluwe 

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000-
gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de 
biodiversiteit te behouden. De Veluwe is één van die gebieden. 

Vaststelling beheerplan 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Minister van Defensie en 
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het Natura 2000 beheerplan Veluwe vastgesteld. 
De provincie Gelderland begeleidt het proces en legt het plan ter visie. 

Terinzagelegging 

Het beheerplan ligt van 20 maart tot 1 mei 2018 ter inzage. Het plan is digitaal te bekijken via 
www.gelderland.nl/natura 2000. Daarnaast kunt u de papieren versie van het plan bekijken bij 
de provincie Gelderland op werkdagen tussen 8.30 en 16.30, Markt 11 te Arnhem of op het 
gemeentehuis van de gemeenten Apeldoorn, Barneveld, Ede en Nunspeet. 

Hoe kunt u in beroep gaan tegen het beheerplan?  

Het ontwerp beheerplan voor de Veluwe lag van 1 november tot 13 december 2016 ter inzage. 
Tegen het definitieve beheerplan dat nu ter inzage ligt, kunt u in beroep gaan bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Rechtbank Gelderland. Dat kan schriftelijk per brief of digitaal via 
www.rechtspraak.nl. De beroepstermijn is van 20 maart tot 1 mei 2018. 

Een schriftelijk beroepschrift stuurt u naar: 

Rechtbank Gelderland 
Afdeling Bestuursrecht 
Postbus 9030 
6800 EM Arnhem 

Het beroepschrift dient ten minste te bevatten: 

• een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; 
• een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen; 
• als u niet eerder een zienswijze heeft ingediend: de eventuele onderbouwing waarom u eerder 

geen zienswijze hebt kunnen indienen; 
• uw naam en adres, de datum en uw handtekening. 
 
Het instellen van beroep schorst niet de werking van het besluit. Hangende het beroep kan op 
grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening 
worden ingediend bij de (Voorzitter van de Afdeling Bestuursrecht van de Rechtbank 
Gelderland. Voor het instellen van beroep en voor het indienen van een verzoek om voorlopige 
voorziening is griffierecht verschuldigd zie: www.raadvanstaterechtspraak.nl (kosten 
rechtszaak). 

Wie kunnen er in beroep gaan tegen het beheerplan? 

U kunt in beroep gaan tegen het beheerplan bij de Rechtbank Gelderland als u belangheb-
bende bent, dat wil zeggen een (rechts)persoon die rechtstreeks gevolgen ondervindt van het 
beheerplan. U moet wel eerder tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp beheer-
plan. Als u dat niet hebt gedaan, moet u kunnen aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent 
geweest een zienswijze in te dienen. Bovendien kunt u alleen beroep instellen tegen het besluit 
van de vaststelling van het definitieve beheerplan met de argumenten die u in uw zienswijze 
heeft gebruikt, tenzij u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u tegen een bepaald onder-
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deel van dit besluit geen zienswijze naar voren hebt gebracht. U kunt eveneens beroep instellen 
als u het niet eens bent met de wijzigingen in het definitieve beheerplan ten opzichte van het 
ontwerp beheerplan. Tot slot: u kunt niet tegen het gehele definitieve beheerplan in beroep 
gaan, alleen tegen specifieke onderdelen daarvan, namelijk de beschrijvingen van handelingen 
die het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen, en de voorwaar-
den en beperkingen die daarvoor zijn opgenomen. 

Wilt u meer weten? 

Voor vragen kunt u op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur bellen met het provincieloket: 
026 359 99 99 (lokaal tarief) of e-mailen provincieloket@gelderland.nl.  
 
Gedeputeerde Staten van Gelderland 

 

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) 

Dus: laatste donderdagmiddag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur in de Hoge Weye. 
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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).  

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 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 

 


