
 
 

 

Nieuwsbrief 

Nieuws van de bestuurstafel

Openbaar toilet Beekbergen
In de afgelopen maanden is met grote regelmaat in de media aandacht 
aan het plaatsen van een openbaar toilet in Beekbergen. Ook het bestuur van 
de dorpsraad heeft geen gelegenheid voorbij laten gaan om de gemeente te 
herinneren aan de afspraken die zijn gemaakt en aangedrongen op effectuering 
van die afspraken. Ond
Maar ook bij andere gelegenheden is het

Tot op heden is er geen overeenstemming over de wijze van uitvoering van dat openbare toilet. 
Randvoorwaarden (schoonmaak, vro
Goed dat nu vanuit de gemeenteraad vragen zijn g
De vragen van de CDA-fractie zijn:

• kan het college inzicht geven in het huidige plan voor plaatsing van een openbaar toi
Kan het college daarbij ook aangeven of er alternatie
Zo ja, wat zijn deze alternatieven?

• kan het college meer inzicht geven in waarom de beslissing over het plaatsen van een 
openbaar toilet meer dan twee jaar moet duren
punten? 

• met de aankomende zomervakantie neemt de 
Voor toeristen is het dan fijn om op een hygiënische
Ziet het college op korte termijn, dat wil zeggen voor 
de plaatsing van een openbaar toilet? En is het college bereid deze mogelijke alternatie
ven te onderzoeken? 

Ook wordt door de CDA-fractie verwezen naar het initiatief in Doetinchem “als
moet-je” 
Aan het college van B&W is gevraagd de vragen bin
Het bestuur van de dorpsraad is benieuwd naar de beantwoording.

Rondetafelconferentie 2017; samenwerkende woningcorporaties Apeldoorn

Op 4 juni 2018 ontvingen wij van het samenwerkingsver
woningcorporaties het verslag van de in 2017 gehouden rondetafelgesprekken over de 
actualiteit voor de volkshuisvesting in de gemeente Apeldoorn. 
In het eerste deel van deze bijeenkomsten stond het informeren van de stakeholders ce
De in de afgelopen twee jaar geleverde prestaties werden toegelicht, werd aangegeven waar en 
waarom werd afgeweken van eerder geformuleerd beleid en werd het vertrekpunt voor de 
gesprekken gemarkeerd.  
Het tweede deel van de bijeenkomsten was bedoe
voeren beleid in de komende jaren. 
Wat was het vertrekpunt? 
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Nieuws van de bestuurstafel 

Openbaar toilet Beekbergen 
In de afgelopen maanden is met grote regelmaat in de media aandacht 
aan het plaatsen van een openbaar toilet in Beekbergen. Ook het bestuur van 
de dorpsraad heeft geen gelegenheid voorbij laten gaan om de gemeente te 
herinneren aan de afspraken die zijn gemaakt en aangedrongen op effectuering 
van die afspraken. Onder andere tijdens het lijsttrekkersdebat in februari 2018. 
Maar ook bij andere gelegenheden is het onderwerp ter sprake gebracht.

Tot op heden is er geen overeenstemming over de wijze van uitvoering van dat openbare toilet. 
Randvoorwaarden (schoonmaak, vrouwvriendelijkheid) zijn door de dorpsraad geformuleerd. 
Goed dat nu vanuit de gemeenteraad vragen zijn gesteld aan het college van B&W.

fractie zijn: 

kan het college inzicht geven in het huidige plan voor plaatsing van een openbaar toi
Kan het college daarbij ook aangeven of er alternatieven voor het huidige plan zijn?
Zo ja, wat zijn deze alternatieven? 

kan het college meer inzicht geven in waarom de beslissing over het plaatsen van een 
openbaar toilet meer dan twee jaar moet duren? Wat zijn bij deze afweging de knel

met de aankomende zomervakantie neemt de drukte in Beekbergen flink toe.
Voor toeristen is het dan fijn om op een hygiënische plek hun behoefte kunnen doen.
Ziet het college op korte termijn, dat wil zeggen voor de zomervakantie, alternatieven voor 
de plaatsing van een openbaar toilet? En is het college bereid deze mogelijke alternatie

fractie verwezen naar het initiatief in Doetinchem “als

ege van B&W is gevraagd de vragen binnen vier weken te beantwoorden.
Het bestuur van de dorpsraad is benieuwd naar de beantwoording. 

Rondetafelconferentie 2017; samenwerkende woningcorporaties Apeldoorn

Op 4 juni 2018 ontvingen wij van het samenwerkingsverband van de Apeldoornse 
woningcorporaties het verslag van de in 2017 gehouden rondetafelgesprekken over de 
actualiteit voor de volkshuisvesting in de gemeente Apeldoorn.  
In het eerste deel van deze bijeenkomsten stond het informeren van de stakeholders ce
De in de afgelopen twee jaar geleverde prestaties werden toegelicht, werd aangegeven waar en 
waarom werd afgeweken van eerder geformuleerd beleid en werd het vertrekpunt voor de 

Het tweede deel van de bijeenkomsten was bedoeld om informatie op te halen voor het te 
voeren beleid in de komende jaren.  
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De focus voor gericht op: 

• betaalbaarheid 

• beschikbaarheid 

• leefbaarheid 
 
En dat binnen het kader van de woningwet. Niet onbelangrijk was de informatie met betrekking 
tot toewijzing van een woning. Daarbij kwam ook het aspect van toewijzing van statushouders 
aan de orde. 
 
In het verslag is door de woningcorporaties (Veluwonen; De Goede Woning: de Woonmensen 
en Ons Huis) terecht veel aandacht besteed aan de tijdens de gesprekken gemaakte 
opmerkingen, vragen en discussie. De woningcorporaties hebben toegezegd dit te gebruiken 
als input bij het rapport over het komend jaar.  
 
Veluwonen geeft in een vooruitblik aan dat zij zich richt op: 

• nieuwbouw 14 woningen 

• verbetering 76 woningen 

• huurverlaging, richting streefhuur voor 322 woningen 

• nieuw ondernemingsplan waarbij dienstverlening en wooncomfort hoog gewaardeerd 
moeten worden. De woonlasten moeten dalen ten opzichte van de inflatie en CO2 neutraal 
in 2030 wordt nagestreefd. 

Verwijderen brievenbus 
De gemeenteraadsfractie 50Plus heeft, naar aanleiding van een bericht van PostNL, waarin 
deze aangaf welke brievenbussen er op termijn zullen worden 
verwijderd, aan het college van B&W een aantal vragen gesteld. 
Uit de antwoorden van het college begrijpen wij dat: 

• de brievenbus Ruitersmolenweg 33 tot de te verwijderen 
brievenbussen gaat behoren 

• de gemeente Apeldoorn PostNL zal houden aan de in de 
Postwet gestelde eisen en voorwaarden. Dit betekent onder 
andere dat brievenbussen bij ziekenhuizen en zorginstel-
lingen gehandhaafd moeten blijven  

 
Op basis van de nu beschikbare informatie blijven de aan de open-
bare weg gelegen brievenbussen gehandhaafd: 

• Arnhemseweg (2x) 

• Dorpstraat 

• Herman Coertsweg 

• Lierderstraat 

Rauwenhul 
Op woensdag 6 juni 2018 hebben Joop van der Meer en Pieter de Mos een gesprek gehad met 
de heer Frank van Berlo over Rauwenhul. Het gaat om een voornemen van een bestemmings-
plan wijziging van “maatschappelijke doelstelling” naar bestemming “wonen”. 
 

Dus terug naar de oorspronkelijke bestemming. 
Joop van der Meer en Pieter de Mos hebben 
- sprekend namens het bestuur van de dorpsraad - 
na kennis te hebben genomen van het voornemen 
de bestemming te wijzigen, laten weten dat de 
dorpsraad geen bezwaar heeft als Rauwenhul 
weer de bestemming wonen krijgt. 
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In en om de dorpen 

Voor een gesloten deur 
Zaterdag 9 juni 2018 stonden om 08.00 uur de vroege klanten van Albert Heijn voor een sloten 
winkeldeur. Wat het personeel ook probeerde de deur was dicht en bleef dicht en zij konden op 
dat moment niets anders doen door met gebarentaal aan de wachtende kenbaar maken dat de 
deur niet open wilde. Een van de personeelsleden kwam de wachtenden via de expeditie 
ingang informeren en gaf aan op welke wijze zij toegang tot de winkel konden krijgen. Kom 
maar naar de expeditie ingang, doe uw boodschappen en verlaat de winkel - op vertoon van de 
kassabon - via de expeditie ruimte. 
Zij sloot de berichtgeving af met een welgemeend excuus voor het ongemak. 
Veel klanten hebben een vaste route in de winkel, nu via een andere ingang in de winkel komen 
gaf duidelijk des-oriëntering. Om 08.20 uur was het euvel verholpen was alles weer normaal. 
 

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. 

Varia 
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Gemeentenieuws 

 

Politieke Markt

In gesprek met de Raad en Raadsvergadering

Agenda Politieke Markt Apeldoorn 

Tijd Omschrijving

 De Rode Leeuw

19.00 uur Zonnevelden

  

 Burgerzaal

19.00 uur EK Beachvolleybal

  

 De Moriaen

19.00 uur Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken

  

20.00 uur Raadsvergadering

   1. Vaststelling raadsagenda

  2. Vragenuurtje

  3. Actualiteitsvragen

  4. Rechtstreeks:

 a. 
  

 b. 

 c. 
  

 Besluiten raad:
  5. Jaarstukken 2017 en ontwerp

  6. Zienswijze conceptjaarversla

  7. Ja
 (56

  8. Zienswijze Programm

  9. Basismobiliteit begroting 2019 Vervoerscent

10. Jaarrekening 2017 en begroting 2

21.00 uur Sluiting met drankje in Burgerzaal

 
 
 
 
 
 

Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis) donderdag 14

In gesprek met de Raad en Raadsvergadering 

Agenda Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis) donderdag

Omschrijving 

De Rode Leeuw 

Zonnevelden 

Burgerzaal 

EK Beachvolleybal 

De Moriaen 

Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken 

Raadsvergadering 

Vaststelling raadsagenda 

Vragenuurtje 

Actualiteitsvragen 

Rechtstreeks: 

 Inzetten middelen balanspost bovenwijks in deelproject verbinding 
 Sportpark de Maten uit de Groen Mal (60-2018) 

 Vernieuwing kleedaccommodatie Robur’58 (61-2018)

 Aanwijzen functionaris voor gegevensbescherming door bestuurs
 gemeenteraad (62-2018) 

Besluiten raad: 
Jaarstukken 2017 en ontwerpbegroting 2019 OVIJ (54

Zienswijze conceptjaarverslag 2017 Leerplein055 (55

Jaarstukken 2017 en concept begroting 2019 Regio Stedendrie
(56-2018) 

Zienswijze Programmabegroting 2019 GGD (57-2018)

Basismobiliteit begroting 2019 Vervoerscentrale Stedendriehoek (58

Jaarrekening 2017 en begroting 2019-2022 GR Lucrato (59

Sluiting met drankje in Burgerzaal 
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Aanvraag omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Engeland 1, Beekbergen het renoveren van het dak van een woning 2018-06-05 

Bruggelerweg 4, Beekbergen het plaatsen van 2 spiegels op de weide 
voor training van paarden 

2018-06-06 

Het Witte Veen 19, Beekbergen Buurtfeest 2018-06-06 

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 evenementenvergunning 

Locatie Omschrijving  

Dorpstraat en de Kerkallee, Beekbergen Food & Music Festival (braderie met muziek, 
eten en drinken) 

2018-06-06 

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. 

 

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) 
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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. 
 

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 

 

“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 

In verband met EREDAG is er donderdag14 juni GÉÉN STAMTAFEL ! 



 
 

 8 

 

’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. 

 
 

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 

 


