Nieuwsbrief 4 juni 2018
Nieuws van de bestuurstafel
“Belevingsvlucht” een hele beleving
Er was de afgelopen weken heel wat gediscussieerd over nut en noodzaak van de op 30 mei
2018 te houden “belevingsvlucht” van een Boeing 737 over de Veluwe. Meten is weten wordt er
vaak gezegd, dus wil je een verantwoord antwoord kunnen geven op de vraag welke geluidsoverlast men kan/moet verwachten van de vertrekkende en aankomende vliegtuigen van
Lelystad Airport dan moet je dat testen met een proefvlucht. Hoe representatief die dan weer is
werd door een aantal waarnemers in twijfel getrokken. In de Stentor van 1 juni 2018 staat een
mooi overzicht van gemeten waarden. In Heerde werd het hoogste geluidsniveau gemeten,
Grootste deel van de meetwaarden ligt rond de 55 decibel (ter vergelijking een wekker maakt
ons ’s morgens met ca. 80 decibel wakker). Voorstanders zullen de gemeten waarden
ongetwijfeld aangrijpen om te zeggen “valt dus allemaal best mee” en de tegenstanders (die zijn
verreweg in de meerderheid) zullen diezelfde meetwaarden aangrijpen om er op te wijzen dat
het hinderlijk is en verstorend werkt op de concentratie. Ze hebben beiden gelijk en de praktijk
zal straks uitwijzen wie er echt gelijk heeft.
Voor Beekbergen en Lieren zijn geen meetwaarden bekend. Als referentie zouden de waarden
die in Hoenderloo zijn gemeten kunnen dienen en die liggen in de 55 decibel reeks.
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Transavia Boeing 737 gespot in luchtruim boven Beekbergen vanuit de Vlinderstraat.

Deze vier ooievaarskuikens moeten hun “belevingsvlucht” nog maken. Ze waren kennelijk opgeschrikt door hun
“grote broer of zus” in het luchtruim boven Klarenbeek!? Gespot op 30 mei aan de Woudweg in Klarenbeek.

Kleur in de dorpen
Tijdens onze laatste ledenvergadering van 24 april 2018 hield de heer Ernst Jan Mulderij,
vakspecialist groen bij de gemeente Apeldoorn, een voordracht met als titel “Groen in de
Dorpen”.
Uitgangspunt daarbij was het zgn. Groenplan waarin 3 belangrijke doelen zijn opgenomen:
• Doel 1: Natuurlijk systeem vormt een veerkrachtige basis voor natuur en ecosysteemdiensten.
• Doel 2: Groen helpt om de gevolgen van klimaatverandering te beperken.
• Doel 3: Groen draagt bij aan de gezondheid van onze inwoners.
Beekbergen en Lieren komen daarbij in aanmerking voor de kernopgave “Meer en beter
groen in wijken en dorpen”. Voor het toevoegen
van kleur & fleur in de gemeente Apeldoorn is
voor het jaar 2018 een reservering gemaakt van
€ 100.000,- . Dit geld is dus bedoeld voor
“Kwaliteitsverbetering van de (groene) openbare
ruimte, daar waar het nu versleten/afwezig is”.
Dit alles is duidelijk bedoeld als burgerparticipatie. Wij kunnen dus als bewoners onze
ideeën vorm geven. Deze kunnen wij vóór 1 juli
2018 indienen bij de heer Sjoerd de Boer
(wijkbeheerder voor de dorpen), maar u kunt ze ook kwijt bij de dorpsraad, dan zorgen wij voor
de rest. In deze voorstellen kan men zaken doorgeven als soorten bloemen/planten, kleur, etc.
Kijkt u nog eens in de presentatie van de heer Mulderij, daarin vindt u allerlei mogelijkheden.
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Deze presentatie is te vinden op de website van de dorpsraad:
https://www.dorpsraadbeekbergen.nl/uploads/download/DR-DIVERSEN/2018-0424_EJ.Mulderij_Presentatie%20Kleur%20in%20de%20dorpen%202018.pdf
Verslag Algemene Ledenvergadering 24 april 2018 op website Dorpsraad
https://www.dorpsraadbeekbergen.nl/uploads/download/DR-DIVERSEN/2018-0424_DR_Notulen%20ALV-ledenverg.pdf

In en om de dorpen
Ontwikkelingen op en rond het Immendaal terrein
Op 3 mei 2018 was het (voor hen die er naar hadden
uitgekeken) eindelijk zo ver staat er in de Nieuwsbrief
“Herontwikkeling Het Immendaal en Coolvest”.
Wat was er op 3 mei 2018 dan aan de hand?
De 20 bewoners van gebouw Coolsingel zijn verhuisd
naar het prachtige terrein Het Immendaal en wonen
daar nu in de compleet gerenoveerde tijdelijke huisvesting. De beide zijvleugels van het karakteristieke
hoofdgebouw zijn gesloopt dat nu ook weer beter tot
z’n recht komt.
Op bijgaande foto is zichtbaar hoe de Rododendrons
in bloei staan en het geheel extra allure geven.
De komende tijd zal gewerkt worden aan het
afronden van de inrichting van de tijdelijke huisvesting en aan de nieuwbouw. Dat is een onderkomen voor mensen met dementie.

GEZOCHT: Iemand die passie heeft voor tuinieren en groenten verbouwen
De kinderen van de Prinses Julianaschool in Lieren zijn op zoek
naar een volwassene die ze wil helpen in de moestuin van de
school. Het kan een opa of oma zijn, maar dat is geen voorwaarde.
Wat vragen wij?
Iemand die passie heeft voor tuinieren en groenten verbouwen
in het bijzonder.
Iemand die het leuk vindt om met kinderen te werken.
Iemand die op dinsdagmiddag van 12.30 – 14.30 uur
beschikbaar is in de periode maart – september, uitgezonderd
de schoolvakanties. (Afhankelijk van het aantal aanmeldingen
1x per 14 dagen).
Iemand die voor deze taak een VOG (verklaring omtrent
gedrag) wil aanvragen bij de gemeente op kosten van de school.
Wat bieden wij?
Een moestuin die al in bedrijf is. U kunt zo inhaken.
Kinderen die met veel plezier in de moestuin werken.
Gereedschap voor alle kinderen.
Een dankbare plek waar u betekenisvol aan de slag kunt.
Een plek waar u kinderen blij kunt maken.
Bent u geïnteresseerd? Komt u dan eens langs of neem contact op met de school via:
Tel: 055-5061460
E-mail: prjuliana@pcboapeldoorn.nl.
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“Eredag” 14 juni 2018
Op donderdag 14 juni 2018 vindt voor het 71e opeenvolgende jaar de “Eredag” plaats voor de
oudere inwoners van de dorpen Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen en de Hooilanden, die zich
voor deze dag hebben opgegeven. Omdat voor vele deelnemers de reis vaak erg vermoeiend
bleek en omdat we als organisatie worden gedwongen om te besparen op onze uitgaven,
hebben we besloten om het programma ten opzichte van voorgaande jaren ietwat in te korten.
Wij vertrekken een half uur later en zullen een uur eerder terugkeren in Beekbergen.
We vertrekken dit jaar om 10.30 uur
vanaf “Het Hoogepad” in Beekbergen
met 2 bussen via een mooie route
naar paviljoen “’t Lutterzand” in de
Lutte. De deelnemers aan de Eredag
krijgen bij paviljoen “’t Lutterzand” een
twentse broodmaaltijd aangeboden en
daarna is er de mogelijkheid om in het
mooie natuurgebied langs de rivier
De Dinkel wat te wandelen of in of om
het paviljoen te verblijven en waar een
accordeonist de mensen zal proberen
te vermaken. De reizigers krijgen ’s middags nog enkele drankjes en hapjes aangeboden en
daarna zullen we ons weer opmaken voor de terugreis naar Beekbergen.
Om ongeveer 18.00 uur arriveren we weer bij “Het Hoogepad” in Beekbergen.
In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen we geen rondgang maken door het dorp.
In “Het Hoogepad” zullen we nog een kopje koffie
drinken, waarna de “Eredag” zal worden
afgesloten.
We willen graag iedereen hartelijk danken die deze
“Eredag” heeft helpen mogelijk maken en waardoor
deze prachtige traditie na 71 jaren nog steeds in
stand kan worden gehouden.
Namens de stichting “Eredag”,
Paul Spölmink, voorzitter

Varia
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Gemeentenieuws

Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis) donderdag 7 juni 2018
Gemeenteraad 7 juni
Moeten we in Apeldoorn meedoen aan de landelijke proef met cannabisteelt? De gemeenteraad praat er op donderdag 7 juni over en iedereen is van harte uitgenodigd om mee te denken
en praten in het stadhuis, Marktplein 1.

Agenda Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis) donderdag 7 juni 2018
Tijd

Omschrijving
Raadzaal

19.00 uur

Proef Cannabisteelt

21.00 uur

Pauze

21.15 uur

Vaststelling bestemmingsplan en inrichtingsinrichtings en beeldkwaliteitsplan Uttilochweg
13-15

22.15 uur

Sluiting
Het Rode Hert

19.30 uur

Zienswijze conceptjaarverslag 2017 Leerplein055

20.00 uur

Zienswijze Programmabegroting 2019 GGD

20.30 uur

Zienswijze Begroting 2019 Vervoercentrale Stedendriehoek /PlusOV

21.00 uur

Pauze

21.15 uur

Zienswijze concept begroting 2019 regio stedendriehoek

21.35 uur

Ontwerpbegroting 2019 en jaarstukken 2017 van Omgevingsdienst Veluwe
IJssel (OVIJ)

21.55 uur

Zienswijze Jaarrekening 2017 en Begroting 2019-2022
2019 2022 GR Lucrato

22.15 uur

Sluiting
De Rode Leeuw

19.00 uur

Rekenkamerrapport Participatiewet
Participatiewe

21.00 uur

Pauze

21.15 uur

Ontwerp weigering verklaring van geen bedenkingen Vrijenbergweg 17

22.15 uur

Sluiting
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Aanvraag omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Engelanderweg (naast 32), Beekbergen

het kappen van een berk en wilg

2018-05-30

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.

Sociaal maatschappelijk werker

Donderdag 7 juni is er geen spreekuur !
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.
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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.

Seniorenbijeenkomsten
’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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“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

Spreekuur dorpsagent (de heer T. Simmelink)
Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de politiepost Van Schaffelaarweg
(naast de brandweerkazerne).
Op donderdag 14 en donderdag 21 juni is er geen spreekuur in Loenen/Beekbergen
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!

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

9

