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Nieuwsbrief 14 mei 2018 

Maandag 21 mei Tweede Pinksterdag verschijnt er geen Nieuwsbrief 

Nieuws van de bestuurstafel 

Afscheidsreceptie Rob Kruis 

Afgelopen dinsdag 8 mei hebben wij de afscheidsreceptie bijgewoond van de heer Rob Kruis, 
jarenlang medewerker van de gemeente Apeldoorn, het laatst als stadsdeelregisseur Openbare 
ruimte voor de Dorpen en het buitengebied. In deze hoedanigheid hebben wij met regelmaat te 
doen gehad met de heer Kruis. Wij hebben hem leren kennen als een zeer betrokken persoon, 
die zich altijd serieus bezig hield met de werkzaamheden die hij verrichtte voor Beekbergen en 
Lieren. De bijeenkomst vond plaats op het prachtige Kasteel Spelderholt onder schitterende 
weersomstandigheden. Wij danken Rob Kruis voor zijn inzet voor onze dorpsraad en wensen 
hem een voorspoedige toekomst toe. 
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In en om de dorpen 

Kort nieuws 

   

Afgelopen dinsdag is men bezig geweest met het snoeien van de esdoorn bij de Hervormde Kerk. 

   

Veulens in een weiland in Lieren genieten volop van het mooie weer. 

   
Exodus Monument aan de Arnhemseweg blikvanger tijdens avond- en nachtelijke uren. 

Nu de bestrating rondom het monument gereed is ziet het er toch weer anders uit. 

 
 
 
 



 
 

 

Varia 

 

Meer info? 

www.bridgeninapeldoorn.nl/actie 

Facebook: Bridgen in Apeldoorn 

Email actie@bridgeninapeldoorn.nl 

Leer nu bridgen.  

Daar heb je je leven lang plezier van! 

De Apeldoornse Bridge Federatie, waar 17 bridgeclubs in Apeldoorn en omgeving zijn 

aangesloten, wil graag meer mensen bereiken en motiveren te leren bridgen. Bridgen is 

de derde sport van Nederland. Een half miljoen mensen speelt het.

Ontspann
Dat is bridge. Het spel is uitdagend en scherpt de geest. Bij bridge speel je met je 

speel

met buren

Je kunt op meerdere plaatsen in Apel

Er is geen verplichte aanwezigheid.

Bridge is voor jong en oud. Alleen of samen. Bridge opent de deur naar vele nieuwe 

contacten.

Kom naar onze Open Dag of naar een van onze gratis introductie
Na zo’n interactieve clinic weet je of bridgen wat voor je is. Zo ja, dan kun je je 

inschrijven voor de bridge

de website of via Facebook.

Open Dag op 26 mei a.s. van 10.00

Gratis introductieclinics, bridgeshop, brid

Je bent van harte welkom!!

 

 
Fietsinformatiedag voor senioren in Gelderland

is een unieke eendaagse cursus rond het thema ‘veilig blijven fietsen’. Zo wordt er ook een 

fietsinformatiedag gehouden in Apeldoorn. Dit is op 

centrum, Dubbelbeek 24, 7333
De organisatoren vinden het belangrijk dat senioren plezierig en veilig kunnen blijven fietsen. 
Fietsen is gezond voor lichaam en geest, maar het fietsen wordt voor sommigen ook lastiger. 
Er verandert veel, op wegen en fietspaden, het is druk op de weg. En als we ouder worden, 
vinden we het soms moeilijker om op de fiets te stappe
Hoe ziet de Fietsinformatiedag er uit? U neemt uw eigen fiets o
Vanaf 09.15 uur kunt u komen en om 9.30 uur starten 
De kosten bedragen 5 euro per persoon en dat is inc
Het is een heel divers programma.
situatie. Ook komt er een fietsenmaker die uw fiets kan keuren, die info geeft over fietsen (o.a. 
over e-bikes). Op een fietsparcours kunt u uw behendigheid testen. Een bewegingsdocent doet 
oefeningen met u en geeft tips over hoe u fit blijft. Na de l
Tot slot komt de wethouder of ambtenaar die u info ge
dan ook vragen stellen. Om 15.30 uur eindigt de dag. Een leuke, actieve, leerzame en vooral 
ook gezellige dag. De dag wordt 

De Apeldoornse Bridge Federatie, waar 17 bridgeclubs in Apeldoorn en omgeving zijn 

aangesloten, wil graag meer mensen bereiken en motiveren te leren bridgen. Bridgen is 

de derde sport van Nederland. Een half miljoen mensen speelt het.

Ontspannend en spannend. 
Dat is bridge. Het spel is uitdagend en scherpt de geest. Bij bridge speel je met je 

speel-partner die tegenover je zit tegen twee tegenstanders. Speel bridge met vrienden, 

met buren of in clubverband.  

Je kunt op meerdere plaatsen in Apeldoorn e.o. spelen en oefen

Er is geen verplichte aanwezigheid. 

Bridge is voor jong en oud. Alleen of samen. Bridge opent de deur naar vele nieuwe 

contacten. 

Kom naar onze Open Dag of naar een van onze gratis introductie
Na zo’n interactieve clinic weet je of bridgen wat voor je is. Zo ja, dan kun je je 

inschrijven voor de bridge-opleiding die in september start. Meld je aan voor de clinic 

de website of via Facebook. 

Open Dag op 26 mei a.s. van 10.00-16.00 uur op Dubbe

Gratis introductieclinics, bridgeshop, bridgetravel, matching, films, etc.

Je bent van harte welkom!! 

ag voor senioren in Gelderland 

De fietsersbond organiseert in samenwerking met vele gemeen
tes in grote delen van Gelderland de komende periode fiets
informatiedagen voor senioren (65 plus). Deze fietsinformatiedag 

is een unieke eendaagse cursus rond het thema ‘veilig blijven fietsen’. Zo wordt er ook een 

fietsinformatiedag gehouden in Apeldoorn. Dit is op woensdag 30 mei
centrum, Dubbelbeek 24, 7333 NJ Apeldoorn. 
De organisatoren vinden het belangrijk dat senioren plezierig en veilig kunnen blijven fietsen. 
Fietsen is gezond voor lichaam en geest, maar het fietsen wordt voor sommigen ook lastiger. 

eel, op wegen en fietspaden, het is druk op de weg. En als we ouder worden, 
vinden we het soms moeilijker om op de fiets te stappen. Daarover gaat deze cursusdag!
Hoe ziet de Fietsinformatiedag er uit? U neemt uw eigen fiets of e-bike mee naar de locatie. 

9.15 uur kunt u komen en om 9.30 uur starten we. De dag duurt tot 15.30 uur.
De kosten bedragen 5 euro per persoon en dat is inclusief koffie/thee en de lunch.
Het is een heel divers programma. Zo is er een presentatie over verkeersregels en de lo
situatie. Ook komt er een fietsenmaker die uw fiets kan keuren, die info geeft over fietsen (o.a. 

bikes). Op een fietsparcours kunt u uw behendigheid testen. Een bewegingsdocent doet 
oefeningen met u en geeft tips over hoe u fit blijft. Na de lunch maken we een korte fietstocht. 
Tot slot komt de wethouder of ambtenaar die u info geeft over het lokale verkeersbeleid. U kunt 
dan ook vragen stellen. Om 15.30 uur eindigt de dag. Een leuke, actieve, leerzame en vooral 
ook gezellige dag. De dag wordt geleid door fietsdocenten van de Fietsersbond.

 
Meer informatie of aanmelden; U kunt zich 
aanmelden via de website van de Fietsersbond, 
www.fietsersbond.nl/fietsinformatiedagen
 
Voor meer informatie kunt u bellen met 
De Fietsersbond, tel. nr. is 030
Graag zien we u op 30 mei. Indien u niet in 
Apeldoorn woont, maar toch graag wilt komen, 
dan bent u ook van harte welkom.

3 

De Apeldoornse Bridge Federatie, waar 17 bridgeclubs in Apeldoorn en omgeving zijn 

aangesloten, wil graag meer mensen bereiken en motiveren te leren bridgen. Bridgen is 

de derde sport van Nederland. Een half miljoen mensen speelt het. 

Dat is bridge. Het spel is uitdagend en scherpt de geest. Bij bridge speel je met je 

partner die tegenover je zit tegen twee tegenstanders. Speel bridge met vrienden, 

doorn e.o. spelen en oefenen. 

Bridge is voor jong en oud. Alleen of samen. Bridge opent de deur naar vele nieuwe 

Kom naar onze Open Dag of naar een van onze gratis introductie-clinics! 
Na zo’n interactieve clinic weet je of bridgen wat voor je is. Zo ja, dan kun je je 

opleiding die in september start. Meld je aan voor de clinic via 

16.00 uur op Dubbelbeek 24! 

getravel, matching, films, etc. 

De fietsersbond organiseert in samenwerking met vele gemeen-
de komende periode fiets-

informatiedagen voor senioren (65 plus). Deze fietsinformatiedag 
is een unieke eendaagse cursus rond het thema ‘veilig blijven fietsen’. Zo wordt er ook een 

woensdag 30 mei in het denksport-

De organisatoren vinden het belangrijk dat senioren plezierig en veilig kunnen blijven fietsen. 
Fietsen is gezond voor lichaam en geest, maar het fietsen wordt voor sommigen ook lastiger. 

eel, op wegen en fietspaden, het is druk op de weg. En als we ouder worden, 
n. Daarover gaat deze cursusdag! 

bike mee naar de locatie. 
we. De dag duurt tot 15.30 uur. 

lusief koffie/thee en de lunch. 
Zo is er een presentatie over verkeersregels en de lokale 

situatie. Ook komt er een fietsenmaker die uw fiets kan keuren, die info geeft over fietsen (o.a. 
bikes). Op een fietsparcours kunt u uw behendigheid testen. Een bewegingsdocent doet 

unch maken we een korte fietstocht. 
verkeersbeleid. U kunt 

dan ook vragen stellen. Om 15.30 uur eindigt de dag. Een leuke, actieve, leerzame en vooral 
geleid door fietsdocenten van de Fietsersbond. 

Meer informatie of aanmelden; U kunt zich 
aanmelden via de website van de Fietsersbond, 
www.fietsersbond.nl/fietsinformatiedagen.  

ormatie kunt u bellen met  
De Fietsersbond, tel. nr. is 030-2918171. 
Graag zien we u op 30 mei. Indien u niet in 
Apeldoorn woont, maar toch graag wilt komen, 
dan bent u ook van harte welkom. 
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Gemeentenieuws 

 

Politieke Markt

Raadsvergadering 17 mei

Op 17 mei worden de nieuwe wethouders én nieuwe ge
U bent van harte welkom om hier bij te zijn. De raadsvergadering begint om 20.00 uur.

Agenda Politieke Markt Apeldoorn 

Tijd Omschrijving

 Het Rode Hert

19.00-19.45 uur Erfgoedplatform jaarverslag 2017 en plannen 2018

  

 De Moriaen

19.00-19.45 uur Introductie VNOG

  

 De Rode Leeuw

19.00-19.45 uur Introductie grondbedrijf en MPG

  

 Raadzaal

20.00 uur   1. Vaststelling raadsagenda

  2. Vragenuurtje

  3. Actualiteitsvragen

Besluiten raad

  4. Algemene beschouwingen bestuursakko

  5. Voordracht kandidaat
      M. Sandmann, D. Cziesso

  6. Benoem

  7. Instemmen met het verlenen van ontheffing van de
      wethouder

  8. Installatie leden van de raad: A. St

  9. Benoeming 
      P.C. Baart, mevrouw D.S. de Bo

Sluiting met drankje in de burgerzaal

 
 
 
 
 
 
 

Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis) 

Raadsvergadering 17 mei 

Op 17 mei worden de nieuwe wethouders én nieuwe gemeenteraadsleden geïnstalleerd.
U bent van harte welkom om hier bij te zijn. De raadsvergadering begint om 20.00 uur.

Agenda Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis) donderdag 17 mei

Omschrijving 

Het Rode Hert 

Erfgoedplatform jaarverslag 2017 en plannen 2018 

De Moriaen 

Introductie VNOG 

De Rode Leeuw 

Introductie grondbedrijf en MPG 

Raadzaal 

Vaststelling raadsagenda 

2. Vragenuurtje 

3. Actualiteitsvragen 

Besluiten raad 

Algemene beschouwingen bestuursakkoord "De kracht van Apeldoorn"

Voordracht kandidaat-wethouders de heren J. Joon, W. Willems, N. Stukker, 
M. Sandmann, D. Cziesso 

Benoeming en installatie wethouders 

Instemmen met het verlenen van ontheffing van de woonplaatsvereiste 
wethouder 

Installatie leden van de raad: A. Steenbeek, H. Wegman, D. Huizer

Benoeming fractievertegenwoordigers tbv de Politieke Markt Apeldoorn:
P.C. Baart, mevrouw D.S. de Boer, T. Hendriks, E.J. Oudbier

Sluiting met drankje in de burgerzaal 
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meenteraadsleden geïnstalleerd. 
U bent van harte welkom om hier bij te zijn. De raadsvergadering begint om 20.00 uur. 

17 mei 2018 

ord "De kracht van Apeldoorn" 

wethouders de heren J. Joon, W. Willems, N. Stukker,  

woonplaatsvereiste  

eenbeek, H. Wegman, D. Huizer 

olitieke Markt Apeldoorn: 
er, T. Hendriks, E.J. Oudbier 
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Verleende omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Heideroosweg 1, Beekbergen het kappen van een douglas 2018-05-07 

Engelanderweg 71, Beekbergen het bouwen van een villa 2018-05-09 

Vlinderstraat 18-28, Beekbergen het vervangen van diverse bouwkundige 
onderdelen en schilderen van de buitengevel 
en het plaatsen van een buitenberging 
(wijziging op eerder verleende vergunning 
d17/015322) 

2018-05-09 

Molenberg 36, Lieren het herbouwen van een dierenverblijf en 
opslag materialen 

2018-05-11 

Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis, u kunt het besluit inzien na het maken van 
een afspraak met het Omgevingsloket of kan op verzoek digitaal worden toegezonden door een mail te sturen aan 
infoomgevingsloket@apeldoorn.nl. De openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op 
www.apeldoorn.nl/stadhuis. 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken. Een 
bezwaarschrift dient binnen zes weken na verzending van het besluit (zie datum verzending) gestuurd te worden 
naar het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid & Recht, postbus 
9033, 7300 ES in Apeldoorn. 

Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl (digitaal loket). 

Verleende evenementenvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

het weiland hoek van Limburg Stirumweg 
en Voorste Kerkweg in Beekbergen (terrein 
Het Hoogeland) 

Evangelisatieweek - Evangelisatie tent, 
dagelijkse bijeenkomsten met een spreker en 
kleinschalig live muziek 

2018-05-07 

U en eventuele andere belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit 
bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na verzending van dit besluit (zie datum) gestuurd te 
worden naar de burgemeester van Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES 
Apeldoorn. 

Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl. Als u uw bezwaarschrift 
per post verstuurt raad ik u aan een kopie van het besluit mee te sturen. 

Vragen? 

Heeft u vragen over de vergunning of wilt u deze inzien dan kunt u contact opnemen met het team Persoon-
informatiebeheer en vergunningen via tel. 14055 of via apvvergunningen@apeldoorn.nl. 

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan voor ruimtelijke ontwikkeling 

Burgemeester en wethouders delen ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening 
mee dat zij het voornemen hebben een bestemmingsplan voor te bereiden voor het plangebied 
Carpool Apeldoorn-Beekbergen A1 Verwijsmast, gelegen tussen de Rijksweg A1 en de carpool-
plaats bij de afrit Apeldoorn-Zuid en Beekbergen, voor de realisatie van een verwijsmast met 
LED-schermen. 
 
Ten aanzien van het voornemen liggen in deze fase van de voorbereiding geen stukken ter 
inzage, kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend en wordt geen onafhankelijke instantie 
in de gelegenheid gesteld een advies over het voornemen uit te brengen. 
 
Te zijner tijd zal een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Dan is het mogelijk 
om te reageren. In het Gemeenteblad zal worden aangekondigd wanneer dat is en hoe u kunt 
reageren. 
 
Apeldoorn, 9 mei 2018 
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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. 

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. 

Groene vingers en/of meedenkers gezocht 
Heb jij of heeft u altijd graag in de (moes)tuin gewerkt of doet u dat 
nog graag? Dan zijn we op zoek naar u en naar jou! Voor de 
ontmoetingsplek op de Vier Dorpen in Beekbergen zijn we op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om samen een 
moestuintje/kruidentuintje op te starten en te onderhouden.  
We zoeken mensen die graag willen meedenken hoe we dit vorm 
kunnen geven en hun kennis, talent of groene vingers voor onze 

Ontmoetingsplek bij De Vier Dorpen, in willen zetten. Schroom niet en meldt je aan!  
Voor meer informatie of je aanmelding, kan contact worden opgenomen met Ingrid Klomp op 
telefoonnummer: 055-5066870. 

Kookhulp voor ouderen gezocht 

Welke dorpsbewoner vindt 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 én kookhulpen te verlichten, zijn op zoek naar mensen die handig zijn in alle 
voorkomende werkzaamheden die het bereiden van een maaltijd met zich mee brengt. U hoeft geen 
sterrenkok te zijn. We doen het met elkaar. 
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Boodschappen doen, groenten en vlees snijden, aardappelen schillen, tafel dekken en afruimen, vaat-
wasser inruimen, afwassen, zijn o.a. de taken die nodig zijn om “de aanschuivers” tevreden van de tafel 
te willen laten vertrekken. Vanzelfsprekend moet het bereiden van de maaltijd hygiënisch verlopen.  
U mag ook mee eten van de bereide maaltijd. Vindt u het leuk om te helpen een lekkere maaltijd te 
bereiden voor “de aanschuiftafel”? Ook als u 1 x in de maand of 14 dagen wilt helpen, vragen we contact 
op te nemen met Jeanet Reuvekamp of Ingrid Klomp; 055-5066870. Op dit moment heeft de aanschuif-
tafel in de Vier Dorpen, Loenenseweg 39, te Beekbergen, plaats op maandag en woensdag van 16.00-
20.00 uur. Op vrijdag willen we graag tussen 10.00-14.00 uur een aanschuiftafel starten. We horen 
graag van u! 

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. 

Seniorenbijeenkomsten 

 

“De Stamtafel” 

Dorpshuis De Hoge Weye 

(Dorpstraat 34, Beekbergen) 

- 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 

 

 

’t Proathuus is een ontmoetingsplek voor 
senioren van alle 
gezindten uit 
Beekbergen en de 
omliggende dorpen. 

De mogelijkheid om 
zonder afspraak in- en uit te lopen, of 
aan te schuiven, ligt tussen 14.00 en 
16.00 uur, elke dinsdagmiddag. 

U wordt ontvangen door een 
enthousiaste groep vrijwilligers. 

Op deze tijden kan men een 
“bakkie” drinken, een praatje 
maken, een spelletje doen. 
Af en toe worden extra 
activiteiten georganiseerd. 
Praten en breien is ook een optie, terwijl 
de koffie en thee rond gaat. 

Als u slecht ter been 
bent kan zo nodig 
vervoer voor worden 
geregeld. 

U komt niet alleen 
voor u zelf, maar ook voor de ander 

Onderlinge contacten worden hier 
verstrekt. Het percentage van ouderen 
die bijna niet meer op straat komen is 
sterk gestegen. 

Er is duidelijk een ontmoetingsplek 
nodig. Niemand wordt tot iets 
verplicht. We genieten samen van 
de “kleine dingen”. 

Ideeën en voorstellen van uw kant 
worden heel erg op prijs gesteld, 
zodat wij samen mogelijkheden 
kunnen bekijken om met elkaar 
deze gezellige middag te 
organiseren. 

Tot dinsdagmiddag ! 

 

’t Proathuus Team 
Er zijn voor u geen kosten aan 

verbonden, maar een bijdrage in 
de onkosten wordt op prijs 

gesteld. 
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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 
 
 

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 

 


