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Nieuwsbrief 2 juli 2018 

Nieuws van de bestuurstafel 

Nieuwsbrief gaat met vakantie 
Op maandag 9 juli 2018 ontvangt u van ons nog de digitale Nieuwsbrief. 

Dan gaan we - net als velen van u - met vakantie. Niet echt, maar verschijnt er en aantal 
weken géén Nieuwsbrief. Op maandag 3 september 2018 treft u in uw mailbox weer een frisse 

Nieuwsbrief aan. 

Wij wensen u een mooie, zonnige en verfrissende vakantie. 

Een week van rouw 
Afgelopen woensdag kregen wij het droeve bericht dat de heer Willem Wilbrink is overleden op 
27 juni 2018. Tientallen jaren was hij bestuurslid van de Dorpsraad Beekbergen-Lieren. Wij 
hebben hem in deze functie leren kennen als een betrokken persoon, die immer in zijn 
handelen rekening hield met zijn medemensen, en zich ook na zijn afscheid van de Dorpsraad 
nog steeds verbonden voelde met de vereniging. 
Een dag later namen wij met leedwezen kennis van het overlijden van de heer Henk 
Oosterhuis, ook op 27 juni 2018. Hij heeft zich lange tijd verdienstelijk gemaakt als penning-
meester van de Dorpsraad Beekbergen-Lieren. Als econoom in hart en nieren was hij het 
schoolvoorbeeld van een accuraat bestuurslid. Ook hij had na zijn zittingsperiode nog altijd 
belangstelling voor de Dorpsraad en was nog lid van de kascommissie met dezelfde gedreven-
heid. 
Wij zullen ons beide heren herinneren als waardevolle bestuursleden van de Dorpsraad 
Beekbergen-Lieren en wij wensen hun nabestaanden veel sterkte toe in de komende moeilijke 
periode. 

Joop van der Meer 

Ontwikkeling Horeb terrein 
In een voorgaande Nieuwsbief hebben wij u geïnformeerd dat De Hoop-Horeb heeft moeten 
besluiten haar activiteiten in Beekbergen (locatie Stoppelbergweg/Kuiltjesweg) op het gebied 
van opvang en begeleiding van (ex) verslaafden te beëindigen. Dat het beoogde resultaat van 
die begeleiding en training - terugkeer in de maatschappij - niet voor alle cliënten een haalbaar 
doel was, was niet de reden van het stoppen met die activiteiten. Reden was een financiële 
kwestie. Niet meer door het Rijk maar de gemeente Apeldoorn moest volgens de nieuwe wet en 
regelgeving de kosten van opvang dragen. Apeldoorn betaalde conform de richtlijnen uitsluitend 
voor eigen ingezetenen, en was het lot van Horeb bezegeld. 
De Hoop-Horeb heeft bureau Van den Heuvel (ontwikkeling & beheer bv) ingeschakeld om een 
nieuwe bestemming voor het terrein te ontwikkelen. 
Op dinsdag 26 juni 2018 had bureau Van den Heuvel een inloopbijeenkomst in de Hoge Weye 
georganiseerd voor omwonenden. Omdat wij - bestuur van de dorpsraad - op die avond onze 
reguliere bestuursvergadering hadden, is aan bureau Van den Heuvel gevraagd om na afloop 
van de bijeenkomst voor omwonenden het bestuur van de dorpsraad te informeren, hetgeen 
werd gedaan. 
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Getoond werden een drietal mogelijke invullingen van het bestaande terrein. 

• de huidige terreinindeling 

• deel woningen en een deel zorg/maatschappelijk 

• wonen 
Nadat het bestuur kennis had genomen van die varianten kwam tijdens de discussie naar 
voren: 

• goed dat in het plan een deel van het terrein wordt terug gegeven aan de natuur 

• is er - nu steeds meer van intramuraal naar extramuraal - nog wel behoefte aan deze vorm 
van zorg/maatschappelijke invulling 

• de bouw van woningen (passend binnen de terreincontouren) wordt als een reële optie 
gezien 

Nadrukkelijk werd door de heer Van den Heuvel meegedeeld dat er nog geen overleg met de 
gemeente Apeldoorn heeft plaatsgevonden. 
Afgesproken werd dat de heer Van den Heuvel de dorpsraad zal informeren als er ontwikkelin-
gen zijn. 

Bericht van de Provincie Gelderland over verwijderen bushaltes 
Van de Provincie Gelderland ontvingen wij 
informatie over het verwijderen van een 
tweetal bushaltes aan de Arnhemseweg. 
Een bericht dat enkele dagen later in de 
Stentor was te lezen. Het betreft de N788, 
ontwerp-verkeersbesluit opheffen bushaltes 
te Beekbergen gemeente Apeldoorn. 
Het gaat om de bushaltes nabij het viaduct 
van de A1. 
Het bestuur van de dorpsraad heeft een 
reactie gezonden aan de griffie van de 
provincie Gelderland waarin wij hebben 
aangegeven het zeer te betreuren dat het 
bestuur van de Dorpsraad Beekbergen-
Lieren niet was uitgenodigd voor het overleg 
waarin de gemeente Apeldoorn, de busmaat-
schappijen, de politie en (uiteraard) de 
provincie. 
Voorts hebben, mede naar aanleiding van 
signalen uit de omgeving, wij een zienswijze 
in voorbereiding waarin wij bezwaar zullen 
maken tegen het voorgenomen besluit en 
een voorstel zullen doen voor een aanpas-
sing van de halteplaatsen waardoor het 
argument verkeersonveiligheid voor een 
groot deel wordt opgeheven. Met een 
omwonende is gesproken en geadviseerd 
dat de omwonenden een - door hen onder-
tekende - zienswijze zullen opstellen en aan 
de provincie doen toekomen. 
Wij zullen onze zienswijze, zodra deze aan 
de provincie is verzonden, publiceren op de 
website van de dorpsraad. 

Privacy Statement Dorpsraad Beekbergen-Lieren 
Het bestuur van de Dorpsraad Beekbergen – Lieren heeft - gebruikmakend van de door de 
stadsdeelmanager voor de dorpen en het buitengebied aangereikte informatie - het onder-
staande privacy statement opgesteld. 
Met ingang van woensdag 4 juli 2018 is dit privacy statement op de website van de Vereniging 
Dorpsraad Beekbergen-Lieren te raadplegen. 
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1. Algemeen 

De Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren, hierna te noemen Dorpsraad, verwerkt 
persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. 
In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking 
van persoonsgegevens door de Dorpsraad. 
 
2. Wat zijn persoonsgegevens? 

Er zijn gegevens die iets over u kunnen zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres en leeftijd. 
Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden, spreken we over 
persoonsgegevens. Dit geldt ook voor uw adres of e-mailadres, uw voornaam samen met uw 
geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig 
mee omgaan. Foto’s en video’s worden in dit kader ook gezien als persoonsgegevens. 
 
3. Verwerkt de Dorpsraad persoonsgegevens? 

Ja. Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie 
hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dit zijn in ons geval de volgende gegevensgroepen: 

1. Leden van de Dorpsraad (naam, adres, woonplaats (NAW)-gegevens, e-mailadres, IBAN 
rekeningnummer en contributiebedrag). 

2. Bestuursleden van de Dorpsraad, naast de gegevens genoemd bij Leden, telefoon-
nummer en bestuursfunctie. 

3. Contactpersonen van partijen met wie de Dorpsraad samenwerkt, zoals andere 
organisaties, relaties, gemeentelijke/provinciale instanties etc. (organisatie, functie, naam, 
e-mailadres en telefoonnummer). 

4. Vrijwillige deelnemers aan de activiteiten van de Dorpsraad (naam, e-mailadres en 
telefoonnummer). 

 
4. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? 

1. De Dorpsraad is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens: 
1. Leden: De ledenadministratie wordt, onder verantwoordelijkheid van de secretaris, 

uitgevoerd door de bureaumedewerker van de Dorpsraad. en staat op een beveiligde 
computer. Deze computer is beveiligd met een wachtwoord (bekend bij de secretaris en 
bij de bureaumedewerker) en security patches worden, zodra deze beschikbaar zijn, 
toegepast. De computer is tevens voorzien van een adequate virusbescherming. 

2. Bestuursleden, contactpersonen en vrijwilligers: Deze gegevens worden, onder 
verantwoordelijkheid van de secretaris, beheerd door de bureaumedewerker van de 
Dorpsraad. Het betreft hier een digitale administratie op een met een wachtwoord 
beveiligde computer met adequate virusbescherming. 

 
5. Waarvoor verwerkt de Dorpsraad deze gegevens? 

De persoonsgegevens die de Dorpsraad verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende 
doeleinden: 
1. Leden: Deze gegevens worden vastgelegd om de lidmaatschapsgelden te kunnen 

incasseren en om de ledenadministratie te kunnen beheren. 
2. Bestuursleden: Deze gegevens worden vastgelegd vanuit wet- en regelgeving, om vast te 

kunnen stellen wie beslissingsbevoegd is en wie waarvoor aangesproken kan worden. 
3. Contactpersonen: Deze gegevens worden vastgelegd om in contact te kunnen treden in het 

kader van samenwerking op het gebied van diverse activiteiten. 
4. Vrijwilligers: Deze gegevens worden vastgelegd om vrijwilligers in te kunnen schakelen voor 

het uitvoeren van diverse activiteiten. 
5. Gebruikers: Deze gegevens worden vastgelegd voor facturering en om contact op te kunnen 

nemen wanneer nodig. 
 
6. Verwerkt de Dorpsraad ook bijzondere persoonsgegevens? 
Nee. Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, 
religie, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. 
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7. Hoe gaat de Dorpsraad met mijn persoonsgegevens om? 

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor 
normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij dienen. Uw persoonsgegevens 
worden niet met derden gedeeld zonder uw toestemming. Als een mail verstuurd wordt naar 
meerdere personen, worden de e-mailadressen in de BCC geplaatst. 
 
8. Wie kan er bij mijn persoonsgegevens? 

1. Leden: De ledenadministratie kan alleen worden ingezien door de bureaumedewerker en de 
secretaris van de Dorpsraad. 

2. Bestuursleden: Deze gegevens kunnen worden ingezien door de bureaumedewerker en de 
leden van het Dagelijks Bestuur  

3. Contactpersonen: Deze gegevens kunnen worden ingezien door de bureaumedewerker en 
de secretaris van de Dorpsraad. 

4. Vrijwilligers: Deze gegevens kunnen worden ingezien door de bureaumedewerker en de 
secretaris van de Dorpsraad en worden op verzoek beschikbaar gesteld aan bestuursleden 
die belast zijn met de uitvoering van activiteiten waarvoor de betreffende vrijwilliger(s) 
word(t)(en) ingezet. Alleen de gegevens welke op dat moment noodzakelijk zijn, worden 
verstrekt aan de betreffende bestuursleden. De bestuursleden zijn verplicht om de 
vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren. 

 
9. Hoelang worden mijn gegevens bewaard? 

Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard 
om statistische informatie, zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven 
genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijke voorschriften. 
 
10. Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? 
Bij de verwerking van persoonsgegevens is de Dorpsraad gebonden aan de daarvoor geldende 
wet- en regelgeving. 
 
11. Kan ik zien welke gegevens de Dorpsraad van mij verwerkt? 
U kunt een verzoek indienen bij de secretaris of penningmeester van Dorpsraad om deze 
gegevens in te zien. Ze zijn bereikbaar via post@dorpsraadbeekbergen.nl.  
 
13. Waar kan ik terecht met een vraag, klacht of een verzoek tot correctie of wissen van    
      gegevens? 

Voor bovengenoemde zaken kunt u zich richten tot het bestuur van de Dorpsraad Beekbergen-
Lieren, via post@dorpsraadbeekbergen-Lieren.nl. Het bestuur zal deze verzoeken behandelen 
zoals is beschreven in de geldende wet- en regelgeving. Mocht uw vraag, klacht of verzoek niet 
naar wens zijn afgehandeld, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
 
14. Wijzigingen 

De Dorpsraad Beekbergen-Lieren behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in 
dit privacy statement. Daarvan zal melding worden gedaan in de digitale nieuwsbrief van de 
Dorpsraad. Het privacy statement is te raadplegen op de website van de Dorpsraad, zodat u 
van de wijzigingen op de hoogte bent. 

In en om de dorpen 

Stamtafel met vakantie 
Op donderdag 28 juni 2018 was de laatste bijeenkomst van de Stamtafel voor het zomerreces. 
In juli en augustus is de Stamtafel met vakantie. Om daar wat extra aandacht aan te geven was 
er door de coördinatoren (de vrijwilligers) een Chinees buffet geregeld. De deelnemers aan de 
wekelijkse bijeenkomst lieten het zich, getuige foto’s, goed smaken. 
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De organisatoren van de wekelijkse bijeenkomst voor deze afsluitende middag, dank voor de 
inzet! In september is men weer van harte welkom! 

 
 

De Veluwse Avondmarkt in Beekbergen komt er weer aan! 
Geniet van de oude Hollandse ambachten en struin langs de kraampjes 
gevuld met diverse producten. 

Of kom kijken bij demonstraties van de spinster, bezem binder of een 
papierschepper. Kortom de gezelligste markt van de Veluwe, die mag je 
niet missen. 

Op donderdagavond moet je in Beekbergen zijn. 

Elke donderdagavond in juli en augustus wordt de Veluwse Avondmarkt gehouden in het 
centrum van Beekbergen. Van 18.00 tot 21.15 uur worden diverse oude ambachten 
gedemonstreerd. 

De kantklosster en klompenmaker zoeken hun plekje. De stoelenmatter geeft een demonstra-
tie. Bij de huisvrouwen aan de Papenberg is het wasdag en de Midwinterhoornblazers laten 
van zich horen, er zijn diverse kraampje met etenswaar waar u een ambachtelijk frietje of echt 
Italiaans ijsje kunt kopen. 

In de Dorpstraat vind je o.a. een mandenvlechter en een papierschepper. 

Ook kun je diverse streekgerechten proeven. 

Op het podium treden regelmatig diverse gezelschappen op, Boerendansers laten hun dans 
kunsten zien en de koren zingen gezellige liedjes, bij beide kunt u vrolijk meedoen. 

Het dialect koor zingt in de streektaal hits van toen en nu. Dorsmachine van de Dörsclub houd 
de historie van het graan dorsen levend. 
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Bovendien zijn alle deelnemers aan de markt, gekleed in Veluwse kostuum, hetgeen het 
geheel iets authentieks geeft aan de vele duizenden bezoekers die jaarlijks op de Veluwse 
Avondmarkt af komen. 

Tevens zijn er gezellige terrasjes voor een drankje en een hapje. 

Tijdens de markt zal de grote kerk op het dorp open zijn voor bezichtiging en of rondleiding. 
De toegang is gratis! 

Parkeren kan in het weiland van Het Hoogeland aan de Ruitersmolenweg. 

Data Veluwse Avondmarkten in 2018: 

Donderdag 5 juli 
Donderdag 12 juli 
Donderdag 19 juli 
Donderdag 26 juli 
Donderdag 2 augustus 
Donderdag 9 augustus 
Donderdag 16 augustus 
Donderdag 23 augustus 
Donderdag 30 augustus 

Zomeravondzang in de Dorpskerk van Beekbergen 
Deze zomer is er op 6 woensdagavonden in juli en augustus een zomeravondzang in de 
Dorpskerk van Beekbergen. Er wordt medewerking verleend door verschillende solisten en 
musici uit de omgeving. Ook is er iedere avond een korte meditatie. 
 
De avonden beginnen om 19.30 uur, de kerk is open vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis 
evenals de koffie of thee na afloop. 
 
Een ieder is van harte welkom! 
 

Datum Leiding Solist / Koor Organist 

11 juli ds. J. Lammers Gemengde zangvereniging Toonkunst Ingeborg van Dokkum 

en dirigente 

18 juli ds. S. Muller Gerard Rijken van Olst, panfluit Jaap Ouwehand 

25 juli Jan Hekman Mathieu van Kooten, trompet Barend van Kooten 

1 augustus Gert Timmer Tieneke Berkhof, sopraan Bea Dijkgraaf 

8 augustus ds. A. Theunisse Hans Jansen, tenor Jaap Ouwehand 

15 augustus Anne-Marie van der Grift Heleen van den Berg, sopraan Ben van Gils 

Vakantie CODA Boekenbus 

 

Van 23 juli tot en met 13 augustus rijdt de boekenbus niet 
in verband met de zomervakantie. 
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Prinses Juliana Beekbergen geeft twee concerten in zomerse sferen 

Harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen (PJB) geeft op woensdag 4 en donderdag 
5 juli twee zomerconcerten met lichte, goed in het gehoor liggende muziek. 

Op woensdag 4 juli vindt 
het eerste concert plaats 
bij Zorgcentrum ‘De Vier 
Dorpen’ aan de Loenense-
weg 39 te Beekbergen. 
Om 19:00uur begint het 
opleidingsorkest onder 
leiding van dirigent Harald 
van Neck het concert met 
bekende nummers als ‘The 

great escape’, ‘Tango Argentina’ en ‘When you believe’. Om 19:30 uur neemt dirigent René 
Bos het stokje over en zal het harmonieorkest een zomers programma ten gehore brengen. 
Naast lichte nummers als ‘A brand new day’, ‘African groove’ en ‘The bodyguard’ speelt PJB 
ook de mars ‘Sempre Unita’ en meer rustige werken als ‘Another day in paradise’ en ‘Accretio’.  
Op donderdag 5 juli treedt PJB vanaf 19:00 uur op bij de jaarlijks terugkerende Veluwse 
Avondmarkt in Beekbergen. Het orkest is te vinden in de Kerkallee, nabij ‘Het Hoogepad’. 
Wederom brengt het harmonieorkest een mooi en zomers programma. Voor beide concerten 
geldt vrije toegang.  
 
Meer informatie over PJB is te vinden op: www.harmonie-pjb.nl of op de facebook-pagina van PJB. 
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18.30 – 22.00 uur 
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Vragen over energiebesparing of duurzame energie en 
u weet niet goed waar te beginnen? 
 
Kom dan naar het inloopspreekuur van uw vrijwillige 
energiecoach of vraag om een bezoek bij u thuis met 
warmtebeeldcamera. 

 
Voor wie : Inwoners van Beekbergen, Lieren en  
  Oosterhuizen 
Door wie : vrijwillige energiecoaches bLoEm 

Wanneer:iedere eerste dinsdagavond van de maand 
eerstvolgende spreekuur op dinsdag 3 juli 2018 

Hoe laat : 18.30u tot 20.00u 
Waar : De Hoge Weye, Dorpstraat 34, Beekbergen 
 

 
Volgende datums: 

dinsdag 7 augustus, dinsdag 4 september, dinsdag  
2 oktober, dinsdag 6 november, dinsdag 4 december 

 
• Energiezuinig bouwen, isoleren. 

• Isolerende beglazing. 

• Zuinige apparaten en verlichting. 

• Zonnepanelen. 

• Uw huis duurzaam verwarmen met bijv. een 

warmtepomp. 
 
Burgerinitiatief bLoEm 

De informatieavonden worden georganiseerd door burgerinitiatief 
bLoEm, een werkgroep bestaande uit inwoners van Beekbergen, 
Lieren en Oosterhuizen. Door onafhankelijke informatie te geven 
over energiebesparing en duurzame energie willen we bereiken 
dat in onze dorpen minder fossiele energie wordt gebruikt.  
 
mailadres: duurzaambloem@gmail.com 

website: www.duurzaambloem.nl 

Varia 

Impressie Worldproef “Indonesia”, Oranjepark Apeldoorn 

 



 
 

 

Het Oranjepark was afgelopen 
zesde editie van de internationale culturele manifestatie ‘WorldProef Culture’
Indonesië. Alles werd voortreffelijk gecoördineerd door Simon Boon.
uit Ambon en burgemeester Berends liepen ze langs de kramen. 
overgenomen door gastheer Duit

Gemeentenieuws 

 
 

Tijdelijke verhuizing publieksbalies
Rijbewijs of paspoort verlengen of afhalen? Vanaf 2 juli verhuizen 

de publieksbalies tijdelijk naar het Werkplein Activerium 
(Deventerstraat 46). Uw fiets kan u daar makkelijk kwijt. 
Toch met de auto? Zet uw auto dan in de parkeergarage 

Marktplein en wande
 
 

 

Politieke Markt

 

Tijd Omschrijving

 Raadzaal

19.30 uur Vaststellen Nota van uitgangspunten schetsontwerp nieuwe Marktplein

21.00 uur Pauze 

21.15 uur Jaarstukken 

 De Rode Leeuw

19.00 uur 8
e
 wijziging APV

20.00 uur Meerjaren perspectief

21.00 uur Pauze 

 Het Rode Hert

 Aandachtspunten zienswijze ontwerp Omgevingsvisie "Gaaf Gelderland" van de 
provincie Gelderland

21.00 uur Pauze 

 
 
 
 
 
 
 

Oranjepark was afgelopen zondag gehuld in hoofdzakelijk Indonesische sferen
de internationale culturele manifestatie ‘WorldProef Culture’

lles werd voortreffelijk gecoördineerd door Simon Boon. Samen met de 
en burgemeester Berends liepen ze langs de kramen. Volgend jaar wordt het stokje 

Duitsland. 

Tijdelijke verhuizing publieksbalies
Rijbewijs of paspoort verlengen of afhalen? Vanaf 2 juli verhuizen 

de publieksbalies tijdelijk naar het Werkplein Activerium 
(Deventerstraat 46). Uw fiets kan u daar makkelijk kwijt. 
Toch met de auto? Zet uw auto dan in de parkeergarage 

Marktplein en wandel binnen vijf minuten naar het Activerium.

Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis) donderdag 5 juli

Omschrijving 

Raadzaal 

Vaststellen Nota van uitgangspunten schetsontwerp nieuwe Marktplein

 

Jaarstukken 2017 

De Rode Leeuw 

wijziging APV 

Meerjaren perspectief vastgoedexploitaties 2018 (MPV) 

 

Het Rode Hert 

Aandachtspunten zienswijze ontwerp Omgevingsvisie "Gaaf Gelderland" van de 
provincie Gelderland 
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gehuld in hoofdzakelijk Indonesische sferen. Het was de 
de internationale culturele manifestatie ‘WorldProef Culture’ met als gastheer 

Samen met de delegatie 
Volgend jaar wordt het stokje 

 

Tijdelijke verhuizing publieksbalies 
Rijbewijs of paspoort verlengen of afhalen? Vanaf 2 juli verhuizen 

de publieksbalies tijdelijk naar het Werkplein Activerium 
(Deventerstraat 46). Uw fiets kan u daar makkelijk kwijt.  
Toch met de auto? Zet uw auto dan in de parkeergarage 

l binnen vijf minuten naar het Activerium. 

donderdag 5 juli 2018 

Vaststellen Nota van uitgangspunten schetsontwerp nieuwe Marktplein 

 

Aandachtspunten zienswijze ontwerp Omgevingsvisie "Gaaf Gelderland" van de 
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Verleende evenementenvergunning 

Locatie Omschrijving  

Start bij Dorpshuis Oosterhuizen aan Het 
Oude Veen 19-21 in Lieren 

Avondfiets4daagse in Oosterhuizen 3 t/m 6 
juli 2018 

2018-06-25 

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. 

Aanvraag omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Arnhemseweg 639, Beekbergen het plaatsen van een dakkapel 2018-06-27 

Libellestraat 30, Beekbergen het plaatsen van een dakopbouw 2018-06-29 

Ruitersmolenweg (kavel 19), Beekbergen het bouwen van een woning 2018-06-29 

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. 

Drank- en horecavergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Kaapbergweg 45, Beekbergen VOF Horeca Hertenhorst 2018-06-27 

Bezwaar 
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 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. 

Gemeente Apeldoorn, Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, 
Wolfskuilen 28 te Lieren 
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben op 27 februari 2018 een melding op grond 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen van Hoveniersbedrijf M. van Dijk B voor het 
veranderen van het bedrijf aan Wolfskuilen 28 te Lieren. De locatie wordt nu als opslagruimte 
verhuurd. 

Zaaknummer: DOS-2018-019214 

Informatie 

Voor informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Veluwe IJssel, bereikbaar via 
(055) 580 17 05. 

Wilt u bij eventuele correspondentie, bij voorkeur digitaal (info@ovij.nl), het nummer van het 
zaakdossier "DOS-2018-019214" vermelden? 
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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. 
 

Peter en Bertus willen Klaverjassen! 
Om de klaverjastafel compleet te maken, zijn we op 
zoek naar dorpsbewoners die het leuk vinden te 
Klaverjassen. Wie wil b.v. op de zondagmiddag dit 
kaartspel spelen. In overleg is het ook mogelijk om tot 
een ander tijdstip/dag te komen. Heeft u interesse in het 
Klaverjassen of in een ander kaartspel kom dan gerust 

eens binnen lopen in de Ontmoeting in De Vier Dorpen, Loenenseweg 39 te Beekbergen. 
Dagelijks geopend tussen 10.00-19.30uur. Telefonisch contact opnemen kan natuurlijk ook.  
Op telefoonnummer 055-5066870 zijn we te bereiken en kunnen we overleggen wanneer u het 
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kaartspel wilt spelen. Aan het kaarten zijn geen kosten verbonden. We vragen wel een 
vergoeding voor het eventueel gebruik van consumpties. We hopen u binnenkort aan de 
kaarttafel te mogen ontmoeten. Gezellig! 
 

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. 
 
Boodschappen doen, groenten en vlees snijden, aardappelen schillen, tafel dekken en 
afruimen, vaatwasser 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 aanschuiftafel 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 10.00-14.00uur een aanschuiftafel starten. We horen graag van u! 
 

Handwerkgroep 
Sinds jaar en dag zijn er in De Vier Dorpen, Loenenseweg 39, Beekbergen, groepjes (vooral) 
dames geweest die op verschillende ochtenden met elkaar handwerken. De laatste tijd merken 
we dat de handwerktafel nieuwe deelnemers kan gebruiken. Vindt u het leuk om samen met 
andere dorpsbewoners te handwerken, kom dan gerust een keer kijken. Met elkaar doe je 
nieuwe ideeën op of kun je een oplossing bedenken voor als u even niet weet hoe u verder kan. 
Als u eerst wat meer informatie wilt, neem dan contact met ons op (055-5066870). U kunt ons 
helpen de handwerkgroep weer nieuw leven in te blazen! 

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. 



 
 

 14 

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 

LET OP! IN DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS IS ER 

GÉÉN STAMTAFEL, GÉÉN REPAIRCAFÉ EN GÉÉN BILJARTEN! 

 

 

’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! 

 
 

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 

 


