Nieuwsbrief 1 oktober 2018
Nieuws van de bestuurstafel
Bestemmingsplan Hoge Bergweg 16 Beekbergen
Droompark Beekbergen heeft een plan ingediend voor de realisatie van 23 zorg gerelateerde
recreatiewoningen en een groepsaccomodatie aan de Hoge Bergweg 16 in Beekbergen. Uit
onderzoek is gebleken dat het huidige aanbod aan vakantiewoningen voor mensen met een
beperking niet voldoet aan de vraag, niet alleen op de Veluwe maar eigenlijk in heel Nederland
en zelfs Europa. Daarnaast zal de vraag naar deze recreatiewoningen alleen maar verder toenemen met het oog op de toenemende vergrijzing. Droompark Beekbergen wil zich met deze
woningen richten op twee doelgroepen: mensen met een mobiliteitsbeperking en mensen met
astma/COPD. De woningen voor mobielbeperkten zijn daarnaast geschikt te maken voor
visueel en auditief beperkten. De woningen voor astma/COPD patiënten kunnen geschikt
gemaakt worden voor mensen die een prikkelarme omgeving op prijs stellen (ADHD/autisme).
Uit het bestemmingsplan blijkt dat dit plan past binnen het rijksbeleid, het provinciale beleid, het
regionale beleid en het gemeentelijk beleid. Het rijksbeleid streeft er naar dat Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig is. Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan zorg gerelateerde recreatiewoning, deze kunnen niet in stedelijk gebied worden gerealiseerd. Dit sluit aan
bij het rijksbeleid. Door de provincie is een groei- en krimpbeleid vastgesteld. In krimpgebieden
worden er gebieden aan de natuur terug gegeven en in groeigebieden is er ruimte voor ontwikkeling van plannen. Het gebied bij Droompark Beekbergen is aangewezen als groeigebied
waardoor dit plan ook aansluit bij het provinciale beleid. De gemeente wil het toeristische
aanbod op de Veluwe bij de tijd houden en de kwaliteit ervan verhogen. De ontwikkeling in het
plangebied past binnen dit gemeentelijke beleid.
In het plan is verder uitgewerkt waar de recreatiewoningen precies komen te staan en hoe eruit
gaan zien. Ook is uitgelegd waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Verder is aangegeven
welke omgevingsaspecten een rol spelen bij het realiseren van deze woningen en op welke
manier hier rekening mee is gehouden waardoor aangetoond wordt dat de plannen gerealiseerd
kunnen worden. Te denken valt aan: milieuaspecten; waterhuishouding; verkeer en parkeren;
natuurwaarden; archeologie en cultuurhistorie.
Als laatste wordt er nog kort aandacht besteedt aan de juridische planopzet en aan de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid.
Erwin Wilbrink
Het bestuur van de Dorpsraad Beekbergen Lieren heeft tijdens de vergadering op 25 september 2018
bovenstaande notitie besproken en daarmee ingestemd.

Gezond leven in een gezonde omgeving
(concept kadernota gezondheid gemeente Apeldoorn 2018-2021)

Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij de nota die een zeer uitgebreid inzicht geeft hoe de
gemeente Apeldoorn werkt en gaat werken aan de gezondheid van de inwoners. Daarbij
schroomt men niet een (zeer) hoog ambitieniveau na te streven.
In het voorwoord van de nota staat: het is dan ook het streven van het college van B&W om een
vitaal Apeldoorn te bereiken waar niet meer wordt gerookt, waar de inwoners een gezond
gewicht hebben, verantwoord alcohol drinken en dagelijks bewegen om in conditie te blijven.
Het is de wens van het college van B&W om deze uitdaging aan te gaan samen met inwoners,
bedrijven, zorginstellingen, scholen en verenigingen.
In de concept nota staat veel (heel veel) cijfermatige informatie. Je moet er echt voor gaan
zitten om dat wat in de nota staat tot je door te laten dringen, je inleven in de materie en wat er
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staat steeds terugkoppelen naar praktijksituaties. Deze concept-nota bevat de hoofdlijnen van
het lokale gezondheidsbeleid. In een hoofdstuk worden specifiek de landelijke en lokale kaders
beschreven en is wederzijdse toetsing (conformiteit) mogelijk. Daarbij wordt opgemerkt dat de
landelijke speerpunten vrijwel gelijk zijn aan die in voorgaande nota’s. Minder alcohol, minder
roken, minder depressie, minder overgewicht en meer bewegen. Maar ook zorg voor ouderen
en het bestrijden van eenzaamheid krijgen in deze concept nota aandacht.
Wat mag u van de gemeente verwachten?
Het college van B&W ziet de volgende rollen voor de gemeente:
- stimulerende dol: de gemeente stimuleert inwoners om gezonde keuzes te maken door
informatieverstrekking en bewustwording. Daarbij besteedt de gemeente extra aandacht aan
inwoners met een lage sociaaleconomische status
- ondersteunende rol: de gemeente ondersteunt professionele en vrijwilligersorganisaties die
bijdragen aan het realiseren van een gezonde samenleving door het bekostigen van activiteiten voor inwoners met een lage sociaal economische status
- verbindende rol: de gemeente stimuleert samenwerking tussen partners, en tussen partners
en (groepen) inwoners om een preventieve en samenhangende gezondheidsaanpak te
versterken
- uitvoerende rol: voor inrichting van de openbare ruimte
- toetsende rol: voor de normen voor een gezond leefmilieu
- de Omgevingswet - die naar verwachting in 2021 in werking zal treden - regelt dat gezondheid straks expliciet wordt meegenomen in het omgevingsbeleid. Daartoe is het van belang
dat gezondheid in de komende jaren een plek krijgt in de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Daarmee is een veilige en gezonde fysieke leefomgeving verankerd. Dan zijn er wettelijke kaders op het gebied van concentratie en uitstoot van stoffen - nog duidelijker dan nu al
vaak het geval is (denk aan fijnstof-eisen) nog dwingender vastgelegd en te monitoren en te
handhaven dan nu het geval is.
Een onderwerp dat speciale aandacht krijgt is: “volwassenen voorbereiden op ouderdom”.
De gemeente Apeldoorn wil inwoners in de leeftijdscategorie van ongeveer 55 tot 64 jaar actief
benaderen en ondersteunen bij het maken van keuzes die gezondheid positief beïnvloeden.
In bijlagen wordt een overzicht gegeven van trends en bijvoorbeeld de rol van de GGD in de
gemeente Apeldoorn en de taken die deze organisatie heeft in de visie van de gemeente:
- infectieziektebestrijding; gericht op het voorkomen, bestrijden en opsporen van infectieziekten
- vaccinaties
- medische milieukunde; houdt zich bezig met de invloeden van het milieu op de gezondheid
van de mens. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen binnen- en buitenmilieu
- technische hygiënezorg; houdt zich bezig met alle bedrijfsmatige hygiëne aspecten, om de
risico’s op plaatsen waar veel mensen zijn
- beleidsadvisering
- epidemiologie
- gezondheidsbevordering
- bevolkingsonderzoeken
- forensische zorg
- seksuele gezondheidszorg
- publieke gezondheidszorg voor statushouders
Resumerend:
Het is een zeer gedetailleerd breed opgezet rapport dat het zich kunnen inleven in het
besproken “werkgebied” vereist dat men goed (op z’n minst redelijk) kennis heeft van dat
werkgebied. Zoals in het begin van deze notitie is gemeld is het een nota met een zeer hoog
ambitieniveau.
Het bestuur van de dorpsraad heeft telefonisch contact gehad met de projectsecretaris en de hier boven
weergegeven zienswijze kenbaar gemaakt en gewezen op een fout in een van de vele tabellen in het
rapport. De zienswijze is genoteerd en de tabel zal worden aangepast.
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Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Tullekensmolenweg 92 te Lieren
Tijdens de Politieke Markt van donderdag 27 september 2018 werd bovengenoemd onderwerp
besproken. Het betreft de bouw van een aantal woningen op het terrein van de coöperatie. Er
waren twee bewoners/belanghebbenden die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om
in te spreken. Een van de insprekers wees de vertegenwoordigers van de gemeenteraadsfracties op het feit dat het nu voorliggende plan niet in lijn is met de uitgangspunten genoemd
in het “Kookboek voor de dorpen”. Daarin staat dat bouw in de dorpen uitgaat van “grote kavels
en grote woningen”. Het nu voorliggende plan betreft”
kleine kavels en kleine woningen”. Daarnaast
attendeerde inspreker op de te verwachte toename
van het gemotoriseerd verkeer wanneer op het terrein
van de coöperatie het nu geplande aantal woningen
wordt gebouwd (dat is nog maar de vraag want de
auto’s die naar de verkoophal van de coöperatie gaan
komen te vervallen).
De tweede inspreker, eigenaar van de coöperatie,
vroeg met name aandacht voor de vuurwerkopslag en
de tegenstrijdigheden in de verschillende vergunningen genoemde veiligheid zones.
Deze vraag valt strikt genomen buiten het geagendeerde onderwerp.
De vertegenwoordigers van de raadsfracties gaven aan het onderwerp besluitrijp te vinden.
Behandeling zal plaatsvinden tijdens de gemeenteraadsvergadering van 11 oktober 2018.

Opheffen bushaltes Engelanderweg
N788 (Arnhemseweg), zienswijze op ontwerpbesluit “opheffen bushaltes Engelanderweg”.
Op vrijdag 28 september 2018 ontvingen wij van de provincie Gelderland een reactie op een
door ons (bestuur dorpsraad Beekbergen-Lieren) op13 juli 2018 ingediende zienswijze. Het
betreft een zienswijze op het voornemen van de provincie Gelderland tot het opheffen van
enkele bushaltes aan de Arnhemseweg.

In de zienswijze hebben wij gepleit voor:
- handhaving halte richting Apeldoorn (voor viaduct A1 tegenover Engelanderweg)
- verplaatsing - in zuidelijke richting - van de bushalte richting Arnhem ter hoogte van
Engelanderweg
- voorstel om de N788 in noordelijke richting van komgrens tot viaduct A1 60 km te maken
- gevraagd met plannen rekening te houden met reconstructie N788 in 2020.
Op de drie eerst genoemde reacties heeft de provincie negatief geantwoord. De vierde reactie
wordt aangehouden.
De brief van de provincie Gelderland is met ingang van dinsdag 2 oktober 2018 te lezen op de
website van de dorpsraad (www.dorpsraadbeekbergen.nl.).
https://www.dorpsraadbeekbergen.nl/uploads/download/DR-DIVERSEN/2018-0926_Prov.GLD_Verkeersbesluit%20bushalte%20Engelanderweg%20N786.pdf

Concept notitie speelruimte verblijfsrecreatie Apeldoorn (herziening 2018)
Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij (bestuur van de Dorpsraad Beekbergen) melding dat
de bovengenoemde notitie ter inzage ligt. Belangrijk onderdeel van de notitie is de ambitie om
de verblijfsrecreatie sector te stimuleren en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan de
werkgelegenheid, kwaliteit aan de leefomgeving en economische bestedingen. Richting die het
college van B&W voor ogen staat is een gevarieerd producten aanbod. Dat wil men bereiken
door een integrale aanpak waar versterken, verbreden en verbinden (en dan gaat het om de
reeds aanwezige verblijfsrecreatie locaties en ondernemingen).
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In de notitie wordt ruimte geboden voor:
- de mogelijkheid het aantal en soorten standplaatsen op kampeerterreinen zelf te bepalen
- de mogelijkheid om ruimte voor kampeermiddelen beperkt in te wisselen voor recreatiewoningen (vice versa)
- de mogelijkheid tot vergroting van plaatsgebonden kampeermiddelen (van 55 m² naar 70 m²)
- de mogelijkheid tot vergroting van recreatiewoningen op vakantieparken ( van 75 m²/300 m3
naar 150 m²/600 m3)
- groepsaccommodaties mogelijk maken op verblijfsrecreatieparken
- meer scoutingterreinen kunnen bestemd worden voor incidenteel kamperen
- ruimte bieden voor gereguleerde overnachtingsplaatsen
- de verplaatsing van solitaire recreatiewoningen mogelijk maken, nieuw vestiging is
uitgesloten
- vestiging van Bed & Breakfasts niet langer beperken tot uitsluitend het buitengebied
Uitgebreid wordt aandacht gegeven aan het belang van de toeristische sector in Apeldoorn,
zowel stedelijk gebied als buitengebied komen aan de orde. Zowel de hierboven genoemde
aspecten waarvoor in de concept notitie ruimte voor worden geboden als voor het belang voor
Apeldoorn en de omliggende dorpen worden in deze concept notitie nader uitgewerkt en geven
een goed beeld van de mogelijkheden die het college van B&W aan de gemeenteraad gaat
voorstellen. De concept notitie is te raadplegen op de website van de gemeente Apeldoorn.

Horecavisie Apeldoorn 2018-2023 (concept)
Waarom een vernieuwde horecavisie? Daarvoor geeft het college van B&W een paar redenen.
Allereerst een up date is noodzakelijk. De vorige nota horecabeleid dateert van 2007 en in
12 jaar is er veel veranderd in vraag en aanbod. De nu gepresenteerde (concept) nota
anticipeert op de toekomstige ontwikkelingen. Ontwikkelingen die passen binnen de ambitie
“toeristisch toplandschap en comfortabele gezinsstad”. In de nota wordt ingezoomd op de
behoeften van de verschillende belangengroepen. Onderscheiden worden: inwoners, de zakelijke bezoeker, heet winkelend publiek, de toerist/recreant en de jongeren.
Belangrijk deel van de nu voorliggende concept nota is gewijd aan de dorpen.
In de nota lezen we:
- in de dorpen Beekbergen, Hoenderloo, Loenen en Uddel, is een relatief groot horecaaanbod. Dat heeft te maken met een toeristische en recreatieve functie
- het college van B&W vindt een kwaliteitsverbetering bij een aantal hotels in de dorpen en in
het buitengebied wenselijk
- B&W ziet kansen bij kwaliteitsverbetering en mogelijkheden voor beperkte uitbreiding van het
horeca aanbod in de sfeer van dag-horeca en restaurants
- toerisme op de Veluwe neemt toe wat kansen biedt voor bedrijvigheid in de dorpen
- bestaande zaken in het buitengebied kunnen beperkt uitbreiden en, als men dat wil,
renoveren en moderniseren
- ook wil het college van B&W flexibel omgaan met kleinschalige horeca, als ondergeschikt
onderdeel van een nieuwe invulling van een voormalig agrarisch gebouw
- ook ziet het college van B&W mogelijkheden voor kleinschalige horeca langs toeristische
fiets- en wandelroutes. En zeker ook een horeca invulling van bijzonder erfgoed
(bijvoorbeeld op landgoederen.
Veel aandacht in de (concept) horecavisie uiteraard voor vraag, horecavisieaanbod,
ontwikkelingen in stedelijk gebied van Apeldoorn
Reageren op deze concept nota? Dat kan tot en met 17 oktober 2018 op de onderstaande manieren:
- schriftelijk: stuur uw reactie naar de eenheid publiek, ondernemen en wijken, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn.
Onder vermelding van “inspraakreactie over Horecavisie Apeldoorn 2018-2023. De brief moet door u ondertekend zijn en tenminste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer en
e-mailadres, bevatten
- mondeling: maak een afspraak met de heer J. Oosterman (06 5018641)
- digitaal: stuur uw reactie met naam, adres en woonplaats naar bedrijvencontactpunt@apeldoorn.nl
De concept nota Horecavisie Apeldoorn 2018 – 2023 vindt u op de website van de gemeente Apeldoorn.
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In en om de dorpen
Briljant fluittrio bij Beekbergen Klassiek

Beekbergen Klassiek organiseerde op 29 september jl. een concert met Abbie de Quant (fluit),
Gwyneth Wentink (harp) en Frank Brakkee (altviool), drie grootheden in de wereld van de
klassieke muziek.
Abbie de Quant trad voor Beekbergen Klassiek reeds op tijdens het 3e concert dat de stichting
organiseerde in maart 2003, samen met harpiste Masumi Nagasawa. Deze fantastische
combinatie van fluit en harp was genoeg aanleiding voor een herhaling, deze keer samen met
harpiste Gwyneth Wentink - nu 30 concerten later - met als mooie toevoeging de altviool van
Frank Brakkee.
Abbie en Gwyneth kennen elkaar al sinds een gezamenlijk optreden in De Doelen in 1989
(Gwyneth was toen 8 jaar oud!), samen met het Nationaal Jeugdorkest. Frank Brakkee is soloartist in het Radio Filharmonisch Orkest en maakt tevens deel uit van o.m. het Franciscus
Kwartet, dat ook reeds optrad voor Beekbergen Klassiek in oktober 2008.
Op zaterdag 29 september was het dus weer feest in de Hervormde Kerk in Beekbergen. Het
door Abbie samengestelde en mooi doordachte programma bestond volledig uit muziek van
Franse componisten uit de 19e eeuw tot begin 20e eeuw. De virtuositeit van Abbie de Quant
kwam het meest tot zijn recht in de sonate van C. Debussy en de harpsolo van Qwyneth
Wentink, Impromptu op. 86 van G. Fauré, was om te smullen. Een verrassende toevoeging in
het programma was het door Frank Brakkee fantastisch gespeelde Capricio van H. Vieuwtemps
– je kon een speld horen vallen.
De musici betrokken het publiek bij het optreden door elk programmaonderdeel toe te lichten en
e.e.a. uit te leggen over hun instrumenten. Daardoor ontstond een speciale chemie tussen
musici en publiek.
Eerstvolgende concert: Busch Trio (piano – viool – cello) 9 maart 2019.
Drie jonge klanktovenaars, twintigers en winnaars van meerder concoursen.
Ada van Exel
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Stichting evacuatie 1944 - ’45 opgeheven
Op dinsdag 25 september 2018 heeft het bestuur van de Stichting evacuatie 1944 – ’45 , in
aanwezigheid van enkele genodigden, haar laatste bestuursvergadering gehouden en daarna
de stichting opgeheven. Het bestuur had vastgesteld dat alle doelstellingen van de stichting in
de afgelopen jaren waren gerealiseerd. Dat waren:
- bekendheid geven aan de evacuatie van de inwoners van Arnhem in september 1944
- het oprichten van een monument dat die evacuatie in beeld brengt
- het vastleggen van ervaringen van de evacuees in een boek
Het monument staat tegenover de Smittenberg en er is een informatiepaneel waarop de historie
is beschreven. Het boek “Evacué in Apeldoorn” is in 2014 verschenen en bevat veel informatie
over de evacuatie van de Arnhemmers en de ervaringen in de opvang in Beekbergen en
omliggende dorpen.

De dorpsraad dankt de heren Frits Reinders (voorzitter), Wim Kroon (secretaris en auteur van
het boek) en Herman Jansen (penningmeester) voor het vele werk dat zij in de afgelopen jaren
hebben verricht om een stuk geschiedenis voor komende generaties te bewaren.

Raadsleden op bezoek bij de Vlinderstraat
Donderdag 27 september brachten raadsleden van de gemeente Apeldoorn een bezoek aan
nieuwbouw- en renovatieprojecten van Veluwonen in Hoenderloo, Uddel en Beekbergen.

Op de foto’s renovatieproject Vlinderstraat in Beekbergen.

Bericht van onze dorpsagent
Dag beste bewoners van Beekbergen en Lieren,
De lange warme zomer is voorbij en najaar en winter staan voor de deur.
Vanuit het verleden weten wij dat inbrekers vaker op pad gaan als de
dagen korter worden.
Wij hebben daarom al een paar jaar een zogenaamd “donkere dagen offensief”. Dit onderwerp
benoem ik niet om u bang te maken, maar wel om u weer even op scherp te zetten. Laten we
er met elkaar weer voor gaan dat die inbrekers “hun werk” steeds slechter kunnen doen en
misschien wel een normale baan gaan zoeken!
Hoe? Sluit deuren en ramen zodanig af dat het niet mogelijk is gemakkelijk uw woning binnen
te dringen. Het is verstandig ook overdag, als u boven bent of achter in de tuin, de deur af te
sluiten. Dit is misschien niet uw gewoonte, maar kan het wel worden. De drempel voor de
inbreker/insluiper is daarmee weer hoger.
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Wees (e
extra) alert op verdach
hte situaties; u weet als
s geen ande
er wat afwijkkt in uw buu
urt!
Meld ve
erdachte situ
uaties aan de
d politie! Dat
D mag via 112.
Als het op dat mom
ment gebeurt (heterdaa
ad noemen wij dat). Pro
obeer kente
ekens en rijrichting te
noteren en signalement van verdachte
v
pe
ersonen. Ge
eef deze sittuaties ook door in de WhatsW
App gro
oep waarvan
n u waarsch
hijnlijk lid be
ent of wordtt.
We gaa
an zo veilig mogelijk de
e donkere da
agen tegem
moet.
Ik hoop dat de don
nkere tijd op
p deze maniier alleen maar
m
warmte
e en gezellig
gheid breng
gt!
Theo Siimmelink, dorpsagent
d

Koffie met scheu
utje aanda
acht!
In het ka
ader van “d
de week van
n de eenzaa
amheid” sch
henken we woensdag
3 oktobe
er tussen 10.00-11.30 uur, “koffie met een sc
cheutje aan
ndacht”.
U bent van
v harte welkom
w
als u eenzaam bent maar natuurlijk ook als u dit
niet ben
nt en een an
nder wil helpen het gevvoel van eenzaamheid, te
vermind
deren. Neem
m gerust iem
mand mee. Deze activiteit is zowe
el voor
interne als externe cliënten en
n u kunt zien
n en merken dat er in De
D Vier
Dorpen en in onze Ontmoeting
gsplek altijd
d een moge
elijkheid is, anderen
a
te
ontmoeten. Niet allleen vandaa
ag.
De koffie schenken
n we met wa
at lekkers én
é aandachtt voor u. Scchroom niet en kom erb
bij! Na de
k
koffie
komen er ook wa
at schoolkin
nderen op bezoek die u in het kade
er van de
K
Kinderboeke
enweek voo
or willen lez
zen. We ma
aken er met elkaar een fijne
o
ochtend
van
n aan de Lo
oenenseweg
g 39, 7361 GB
G Beekbe
ergen. Wilt u meer
informatie, bel
b ons dan
n even 055-5
5066870 (vvraag naar Ingrid Klomp
p).
Z ook: ww
Zie
ww.ontmoete
elkaarinape
eldoorn.nl.

Mindfu
ulness bij Stichting ‘kLEEF!
Bijj Stichting ‘kkLEEF!, inlo
oophuis voo
or mensen met
m kanker, naasten en
na
abestaanden
n, start maa
andag 29 ok
ktober een nieuwe worrkshop Mind
dfulness.
De
eze worksho
op is specia
aal voor naa
asten en na
abestaanden en bestaa
at uit
7 lessen.
l
Miindfulness beoefenen
b
w zeggen ‘zonder oorrdeel en bew
wil
wust stilstaa
an bij het
moment’. Uit verscchillende onderzoeken blijkt het efffect van dezze aandach
htstraining op
o
spannin
ng of onrustt.
Voor me
eer info of om
o u aan te
e melden ku
unt u binnen
nlopen bij he
et inloophuiis aan Voss
selmanstraat 4 in Apeldoo
orn, bellen met
m nummer 055-5762676 of mailen aan info@stichtingk
kleef.nl.
Samenvvatting:
Wat: Mindfulness naasten
n
en nabestaand
den
Wannee
er: wekelijkks op maand
dag, van ma
aandag 29 oktober t/m
m 10 december 2018 va
an 9.30 tot
10.30 uur
Waar: inloophuis Stichting
S
'kL
LEEF!, Vossselmanstraa
at 4, Apeldo
oorn
Voor wie:
w voor naa
asten en na
abestaanden
Aanmelden: via te
elefoonnummer 055-57
762676, of mail
m info@sstichtingklee
ef.nl of loop binnen
aat 4 in Ape
eldoorn.
aan Vossselmanstra
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Rijbewijskeuringen in Beekbergen
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 8 oktober, 22 oktober en
12 november in Dorpshuis de Hoge Weye, Dorpstraat 34 in Beekbergen medisch laten keuren
voor de verlenging van hun rijbewijs.
Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg Rijbewijskeuringen.
Telefonisch: 088-2323300. Zelf een datum plannen: www.regelzorg.nl.
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 35,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot
75 jaar is het tarief € 55,00.
Voor de keuring is een Gezondheidsverklaring nodig. Dit keuringsformulier is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten,
het CBR of Regelzorg.
Advies is om ten minste vijf maanden voor het verlopen van het rijbewijs een afspraak te maken voor de keuring.

Volgende datums:
dinsdag 6 november, dinsdag 4 december

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

 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

eerstvolgende spreekuur op dinsdag 2 oktober 2018

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

Varia
Dat doet pijn!
In de Stentor van dinsdag 25 september
2018 stond onder de kop “Deventer en
Zwolle op stoom” een uitleg over de
“hoofdwinkelgebieden” waar Zwolle volop
profiteert van de aantrekkende economie,
maar dat in andere steden nauwelijks iets
te merken is van die economische
ontwikkeling. Genoemd worden Deventer
en Apeldoorn waar overigens in het
onderzoek (uitgevoerd door Dynamis)
deze plaatsen bemoedigende scores laten
zien. Tot zover geen kritiek. Maar het
venijn zit in de laatste zin van het artikel
“Deventer heeft een ziel, er is beleving, in
tegenstelling tot Apeldoorn”.
En dat doet pijn!
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Geme
eenteniieuws

Tijjdelijke ve
erhuizing publieksb
balies
Rijbew
wijs of paspo
oort verleng
gen of afhalen? Vanaf 2 juli zijn de
e publieksba
alies tijdelijk
k verhuisd
naar he
et Werkplein
n Activerium
m (Deventerrstraat 46).
Uw fiets ka
an u daar makkelijk
m
kw
wijt.
To
och met de auto?
a
Zet uw auto dan in de parke
eergarage Marktplein
M
e
en wandel binnen
b
vijf minutten naar het Activerium
m.

Politiieke Marktt Apeldoorn (Stadhu
uis) donde
erdag 4 ok
ktober 201
18
Tijd

Omsch
hrijving
Raadszzaal

19.00 uu
ur

Prioriterring veiligheiidsthema's

21.00 uu
ur

Pauze
Reactie
e op Program
mma van Eise
en Provinciale OV conce
essie IJssel en
e Vecht

22.15 uu
ur

Sluiting
Het Rode Hert

19.00 uu
ur

Presenttatie samenw
werking scho
oolbesturen en
e de vormin
ng van een personele
unie

20.30 uu
ur

Hoorzittting Meerjare
enProgramm
maBegroting

21.00 uu
ur

Pauze

21.15 uu
ur

Hoorzittting Meerjare
enProgramm
maBegroting (vervolg)

22.15 uu
ur

Sluiting
De Rod
de Leeuw

19.00 uu
ur

Bestem
mmingsplan en
e beeldkwalliteitsplan Be
eemte Noord

21.00 uu
ur

Pauze

21.15 uu
ur

Stand van
v zaken Pa
assend Onde
erwijs

22.15 uu
ur

Sluiting

Aangevraagde omgevings
o
svergunniing
Locatie

Omschrijv
ving

Datum
D

Engeland 1, Beekbergen

het kappen
n van een esd
doorn

2018-09-26
2

Arnhemsseweg 532, Beekbergen
B

het kappen
n van 4 bome
en

2018-09-26
2

Het gaa
at hier om een ingedien
nde aanvraa
ag. Deze ke
ennisgeving
g is bedoeld
d om u te infformeren.
Als er een
e besluit iss genomen wordt dit opnieuw gep
publiceerd en
e kunt u ditt besluit inz
zien.
Pas dan
n kunt u eve
entueel een
n bezwaarscchrift indienen. Nadere
e informatie hierover vin
ndt u t.z.t.
bij de pu
ublicatie van de verlee
ende vergun
nning.
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Verleende omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Wittekruisweg 13, Lieren

het kappen van 2 essen

2018-09-25

Veldbrugweg 50, Lieren

het kappen van een populier

2018-09-27

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).
Gemeente Apeldoorn, Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Kanaal Zuid 286 te Lieren
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben op 5 september 2018 een melding op
grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen van VolkerWessels Telecom voor het
wijzigen van een brandveiligheidsopslagkast aan Kanaal Zuid 286 te Lieren.
Zaaknummer: DOS-2018-078449
Voor informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Veluwe IJssel, bereikbaar via
055-5801705.
Wilt u bij eventuele correspondentie, bij voorkeur digitaal (info@ovij.nl), het nummer van het
zaakdossier "DOS-2018-078449" vermelden?
Gemeente Apeldoorn, Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Wolfskuilen 13 te Lieren
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben op 12 september 2018 een melding op
grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen van P. Bresser voor het wijzigen van
de veebezetting aan Wolfskuilen 13 te Lieren.
Zaaknummer: DOS-2018-080403
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-2018-080403" vermelden?

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.
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VAN 10 SEPTEMBER TOT 8 OKTOBER IS HÉLÈNE MOOK MET VAKANTIE !
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.

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 de spreekuren op donderdagmiddag en vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur. Er
is of een medewerker van Iriszorg of een Sociaal Juridisch medewerker van Stimenz aanwezig.
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
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’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).
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!
112 voor spoed en verdachte situaties op heterdaad, 0900-8844 = geen spoed; wel politie

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
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