Nieuwsbrief 15 oktober 2018
Nieuws van de bestuurstafel
Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij onderstaande tekst met betrekking tot het afkoppelen van
hemelwaterafvoeren.

Help jij de natuur ook een handje?
Het regent steeds vaker heel hard. Al dat regenwater zorgt met regelmaat voor overlast en
schade aan straten, huizen en tuinen. Het water komt voor het grootste deel
rechtstreeks terecht in het riool. Maar regenwater is ook schoon water, onmisbaar voor planten en dieren. In Apeldoorn willen we dit regenwater dat wij
‘gratis’ ontvangen weer gebruiken of teruggeven aan de natuur. De gemeente
Apeldoorn doet dit door openbare ruimtes af te koppelen van het riool. Asfalt
wordt vervangen voor klinkers, er worden wadi’s aangelegd en er worden
beken en sprengen naar boven gebracht. Als inwoner van Apeldoorn kun jij
hier ook een bijdrage aan leveren, door de regenpijpen bij jouw huis af te
koppelen van het riool.
Wat is afkoppelen?
De meeste regenpijpen van huizen die voor 2011 zijn gebouwd zijn aangesloten op het riool. Wanneer regenwater op het dak valt, verdwijnt dit dus
rechtstreeks in het riool. Afkoppelen betekent dat het regenwater van het dak
niet langer het riool instroomt, maar wordt opgevangen of weggeleid naar de
tuin. We voorkomen hiermee dat het riool overstroomt en hergebruiken het
schone regenwater.
De voordelen van afkoppelen
Wanneer je het regenwater van jouw dak niet meer in het riool laat stromen is
er meer ruimte in het riool en daardoor minder kans op wateroverlast en
-schade. Ook hoeft hierdoor het schone regenwater niet onnodig gezuiverd te worden en
werken de zuiveringsinstallaties beter.
Door het regenwater bijvoorbeeld in de grond te infiltreren, wordt het grondwater aangevuld en
helpt dat om verdroging te voorkomen. Daarnaast is regenwater natuurlijk altijd goed voor
planten, bomen en de natuur om ons heen. Kortom, mens en natuur worden beter van
afkoppelen. Help jij mee?
Hoe koppel je af?
Afkoppelen kan op veel verschillende en eenvoudige manieren. Een aantal factoren (zoals de
bodemsoort, de ruimte die je hebt en het terrein waar je het wilt toepassen) bepalen welke
manier het meest geschikt is.
We onderscheiden twee soorten afkoppelmogelijkheden, namelijk bovengronds en ondergronds. In beide gevallen zaag je de regenpijp af en verdwijnt het regenwater dat op het dak
valt niet meer in het riool. Vervolgens kun je het regenwater naar je tuin laten weglopen (foto)
of het opvangen in een regenton (foto) en het op die manier hergebruiken. Je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om de regenpijp aan te sluiten op een grindkoffer of infiltratiekrat onder
de grond. Meer informatie over de verschillende manieren van afkoppelen is te vinden op
www.apeldoorn.nl/regenwater.
Subsidie
Goed nieuws! Als je gaat afkoppelen is de kans groot dat je in aanmerking komt voor subsidie.
Je kunt de subsidie aanvragen via de website van de Gemeente: www.apeldoorn.nl/regenwater.
Doe dit wel voordat je begint met afkoppelen. Zo weet je precies aan welke voorwaarden je
moet voldoen om in aanmerking te komen en voor welke gebieden in Apeldoorn de subsidie
geldt.
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Muurschildering OBS Beekbergen
Op woensdag 10 oktober 2018 werd door de leerlingen van OBS Beekbergen de muurschildering op de betonnen wand aan het eind van het parkeerterrein achter de Hoge Weye en
het schoolplein die zij, in nauwe samenwerking met de kunstschilder Stephen Peters hadden
ontworpen, onthult.

Het was al geruime tijd een wens van Yolanda Klaaysen (directeur van OBS Beekbergen) om
die kale betonwand wat op te fleuren. Zij vertelde de aanwezige ouders en andere belangstellenden hoe het project het afgelopen jaar vorm had gekregen en het resultaat nu aan iedereen
kon worden getoond. Gedurende het rijpingsproces werd het steeds duidelijker dat de leerlingen een belangrijke rol in het beschilderen van de betonwand zouden moeten hebben.
Contact werd gelegd met Stephen Peters, een kunstschilder die ervaring heeft met dit soort
projecten, onder andere in Apeldoorn. De samenwerking met de leerlingen sprak hem zeer aan.
Natuurlijk moest er eerst toestemming worden verkregen om de muurschildering aan te
brengen. De directeur van de school benaderde het bestuur van de dorpsraad en toen die
positief reageerde op het plan en door wist te verwijzen naar de verantwoordelijken bij de
gemeente Apeldoorn en men ook daar positief reageerde werd het steeds concreter.

Toen in het schooljaar 2018 – 2019 er ook financiële ruimte kwam kon men aan de slag.
Stephen Peters heeft groepsgewijs (mix van groep 1 tot en met groep 8) op een voor de
leerlingen begrijpelijk niveau uitgelegd dat muurschilderingen al heel lang onderdeel zijn van de
leefomgeving en met tekeningen/schilderingen je gevoelens/gedachten kan uiten. Hij heeft de
ontdekkingstocht van de kinderen hierbij als inspirerend ervaren. Iedere leerling mocht op een
A4tje een tekening maken. Dat lukte bij de een wat sneller dan bij een ander. Maar mooi was
het, volgens Stephen om te zien hoe de leerlingen uit groep 7 en 8 spontaan de leerlingen uit
groep 1 en 2 gingen helpen. Alle tekeningen zijn door Stephen verwerkt in de muurschildering.
En die werd op 10 oktober onthuld. Om het wat spannend te houden stonden alle leerlingen
met een uitgeklapte paraplu voor de wand en onttrokken zo de muurschildering aan het oog van
de ouders/belangstellenden. Toen op commando van Yolanda Klaaysen de paraplu’s werden
ingeklapt kon men, onder applaus voor de leerlingen en voor Stephen Peters, de muurschildering bewonderen.

Het is een muurschildering geworden waar de leerlingen best trots op mogen zijn.
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Woningbouw Lieren
Op donderdag 11 oktober 2018 heeft, met uitzondering van de Partij voor de Dieren. De
gemeenteraad ingestemd met het collegebesluit “bouw van 16 grondgebonden woningen” aan
de Tullekensmolenweg 92 en omgeving”. In een toelichting wordt door het college van B&W van
Apeldoorn aangegeven dat - mede naar aanleiding van de inspraak tijdens de PMA - intern
overleg heeft plaatsgevonden over de vuurwerkopslag en de daarbij behorende veiligheidscirkels. Door een aantal fracties werd tijdens een stemverklaring gewezen op de bouw van een
aantal woningen in de sociale sector. Daardoor wordt het mogelijk dat jongeren zich in Lieren
kunnen vestigen, hetgeen belangrijk is voor de vitaliteit van het dorp.
Alle relevante informatie over dit bestemmingsplan vindt u op de website van de gemeente
Apeldoorn (onder bestemmingsplan NL.IMRO.0200.bp-1334-vast1).

Snelheid beperkende voorzieningen Tullekensmolenweg
Van de gemeente Apeldoorn ontvingen het
bericht dat op 22 oktober 2018 wordt gestart
met de aanleg van een plateau in de
Tullekensmolenweg (kruising Lierdererf).
De hellinghoogte en de hellinghoek van het
plateau zijn conform de in de verkeerswet
vastgelegde eisen (30 km gebied) en
hebben een snelheid beperkende werking.
Op bijgaande tekening is de tijdens de aanleg van het plateau noodzakelijke afsluiting
van een deel van de Tullekensmolenweg
aangegeven. De gemeente kon ons nog
geen datum noemen waarop de werkzaamheden zijn afgerond.

Mantelzorgers in het “zonnetje”
In de week rond 10 november 2018 worden er, in het kader van de jaarlijkse “dag van de mantelzorg”,
activiteiten georganiseerd om mantelzorgers in het zonnetje te zetten. De werkgroep “Dag van de
mantelzorg” bestaat uit medewerkers van De Kap, Klein Geluk, MEE Veluwe en Stimenz. Het is deze
werkgroep ook dit jaar weer gelukt een mooi en breed georiënteerd programma samen te stellen en
draagt daarom niet voor niets de titel “elk wat wils”. Op verschillende plekken in Apeldoorn worden voor
mantelzorgers activiteiten georganiseerd waar u - mantelzorger - van harte voor wordt uitgenodigd.
Mantelzorgers kunnen zich aanmelden via www.dekap.nl/mantelzorg/dagvandemantelzorg of via
055-5295520.

Toelichting op de warmtekansenkaart
Bureau CE Delft (een onafhankelijke denktank met durf) heeft in opdracht van de gemeente Apeldoorn
een onderzoek uitgevoerd naar duurzame vormen van verwarming in Apeldoorn. Bureau CE Delft heeft
een model ontwikkeld waarmee ze per woonbuurt kan berekenen welk type energievoorziening de
laagste maatschappelijke kosten heeft. De uitslag van de modelberekening - de warmtekansenkaart - zal
uitgangspunt zijn (moeten zijn) voor het maken van een plan van aanpak voor een wijk/buurt. Het was
een presentatie met een hoog technisch theoretisch gehalte. Een “inkijkje” werd gegeven welke
parameters onderdeel van het model zijn. Uitwerking zal de nodige tijd vergen en er zal nog veel moeten
worden toegelicht. Dit was voor de gemeenteraad de eerste kennismaking met dit bureau en met deze
materie.
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In en om de dorpen
Creatief en Koffie
Maandag 15 oktober is er van 13.30 tot 15.30 uur “Creatief en Koffie” in De Hoge Weye, de
kosten hiervoor zijn € 1,50 inclusief onbeperkt koffie/thee
Iedereen is welkom, neem uw eigen hobbymaterialen mee, en ga daarmee aan de slag. De
één is dan bijvoorbeeld aan het schilderen of tekenen en de ander is aan het handwerken of
kaarten aan te maken. Elkaar ontmoeten en inspireren staat centraal, samen creatief bezig zijn
onder het genot van een kop koffie/thee en ondertussen een goed gesprek.
Lijkt het u leuk om mee te doen? Dat kan, u kunt vrijblijvend binnenlopen of neem voor meer
info contact op met Ingvild Lith de Sociaal Beheerder van De Hoge Weye.
Ingvild Lith | 06-13144371 | ilith@accres.nl

Gratis advies van vrijwilligers
Wilt u duurzame energie, maar u weet niet goed
hoe te beginnen? Vraag dan de vrijwilligers van
bLoEm. Stuur een e-mail of kom naar het
spreekuur van de energie-coaches.
internet:
e-mail:
spreekuur:

www.duurzaambloem.nl
info@duurzaambloem.nl
18:30 - 20:00 uur
iedere eerste dinsdag van de maand

Volgende spreekuur

Nieuw e-mailadres

Duurzame huizen

dinsdag 6 november 2018
18:30 – 20:00 in De Hoge Weye
Dorpstraat 34, Beekbergen

info@duurzaambloem.nl
en zie de vernieuwde website
www.duurzaambloem.nl

U kunt huizen bekijken op
zaterdag 3 en 10 november.
Zie duurzamehuizenroute.nl

Rijbewijskeuringen in Beekbergen
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 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.

Bladkorven

U kunt uw bladafval (dus géén snoeiafval!) deponeren in de bladkorven aan de Wolterbeeklaan of de Papenberg.
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Gemeentenieuws

Tijdelijke verhuizing publieksbalies
Rijbewijs of paspoort verlengen of afhalen? Vanaf 2 juli zijn de publieksbalies tijdelijk
verhuisd 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 18 oktober 2018

Tijd

Omschrijving
Raadzaal

18.30 uur

PlusOV

20.00 uur

Pauze

20.15 uur

MeerjarenProgrammaBegroting
1. Onderwijs 2. Breedte- en topsportevenementen 3. Strategie 4. Wijkzaken 5. Publieke
dienstverlening, ICT en facilitaire zaken 6. Vastgoed 6. Communicatie

21.15 uur

Pauze

21.30 uur

MeerjarenProgrammaBegroting
1. Ruimtelijke ordening 2. Economische zaken & acquisitie 3. Evenementen
4. Stedendriehoek/Cleantech 5. Grondzaken 6. Wonen

22.30 uur

Sluiting
Het Rode Hert

19.00 uur

Zienswijze college van B&W op de agenda Cleantech Regio 2019-2023

20.00 uur

Pauze
MeerjarenProgrammaBegroting
1.Recreatie en toerisme 2. Natuur en dierenwelzijn 3. Energietransitie 4. Afval en milieu
5. Erfgoed 6. Citymarketing

21.15 uur

Pauze

21.30 uur

MeerjarenProgrammaBegroting
1. WMO 2. Activering en inkomen 3. Jeugd 4. Volksgezondheid

22.30 uur

Sluiting
De Rode Leeuw

20.15 uur

MeerjarenProgrammaBegroting
1. Financiën 2. Kunst en cultuur 3. Openbare orde & veiligheid 4. Lobby en internationale
zaken 5. Kabinetszaken 6. Thor & handhaving niet ruimtelijk 7. Wettelijk deel
burgerzaken 8. Personeel & organisatie 9. Planning & control

21.15 uur

Sluiting
MeerjarenProgrammaBegroting
1. Openbare ruimte 2. Mobiliteit 3. Luchtvaartzaken

22.30 uur

Sluiting
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Aangevraag omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Stoppelbergweg 53, Beekbergen

het kappen van een douglas

2018-10-08

Albaweg 50, Lieren

het wijzigen van het gebruik in bed&breakfast

2018-10-12

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 omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Hoge Bergweg 16,(Buizerdlaan g140),
Beekbergen,

het kappen van een amerikaanse eik

2018-10-08

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).

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.
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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.

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

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.

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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