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Nieuwsbrief 22 oktober 2018 

Nieuws van de bestuurstafel 

Meerjaren Programma Begroting 2019 – 2022 

Op donderdag 18 oktober 2018 werden de raadsfracties in de gelegenheid gesteld om een 
eerste reactie te geven op de door het college van B&W opgestelde Meerjaren Programma 
Begroting. Er was gelegenheid voor politieke vragen en standpunten van de raadsfracties en de 
reactie daarop door de portefeuillehouder (wethouder). 
Vervolgens vinden op 1 november 2018 de algemene beschouwingen over de MPB 2019 – 
2022 plaats. De besluitvormende Raadsvergadering is op 8 november 2018. 
Ter informatie: de totale omvang van de MPB 2019 – 2022 bedraagt € 613 miljoen. 

De beraadslagingen zijn openbaar en worden gehouden in het Stadhuis (Markt 1, Apeldoorn) 

Rapport Brotherwood 1718 

Analyse veranderingen in de zorg 

Van Brotherwood (een burgerinitiatief opgericht in 2009, een onafhankelijke non profit 
organisatie) ontvingen wij het rapport waarin een samenvatting is opgenomen van de bijeen-
komsten die eind 2017 en begin 2018 zijn gehouden over veranderingen in de zorg. De porte-
feuillehouder zorg binnen het bestuur van de dorpsraad heeft aan de besprekingen deel-
genomen. Wat merkt de professional van die veranderingen, welke invloed hebben die op de 
gewenste werkwijze, wat merkt de patiënt/cliënt van deze veranderingen en wie heeft daar 
invloed op. Zijn procedures dominanter dan deskundigheid en vaktechnisch inzicht? Wordt geld 
de bepalende factor? Hoe gaan wij als maatschappij om met de huidige en toekomstige 
ouderen. Hoe passen wij jongeren en ouderen met een beperking in ons verzorgingssysteem in. 
Leggen we het accent op wat iemand niet kan of richten we ons meer op wat iemand nog wel 
kan en met welke ondersteuning. Boeiende bijeenkomsten met herkenbare gespreksthema’s. 
In het eindverslag van Brotherwood is de zorgagenda opgenomen. 

Drie uitgangspunten: 

1. investeren in onderling vertrouwen 
2. aandacht voor verschillen tussen mensen 
3. inzetten op blijvende solidariteit 

Investeren in onderling vertrouwen: 

- vertrouwensrelatie tussen hulpvrager en hulpverlener 
- vertrouwen van burgers in de “verzorgingsstaat” 
- vertrouwen van burgers in gebruik kunnen maken van voorzieningen 
- vertrouwen die professionals krijgen van hun bestuurders 
- vertrouwen in de manier waarop de inspectie aanbieders controleert 

Aandacht voor verschillen tussen mensen 

- heel verschillende opvattingen over goede zorg en hulp 
- verschillen in persoonlijk, economisch, sociaal en cultureel leven en kapitaal 
- waardoor mensen heel verschillende zorg- en hulpvragen hebben 
- de zorg en hulp die ze ontvangen ook heel verschillend waarderen 
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Inzetten op blijvende solidariteit 

- steeds meer mensen worden ouder 
- aandoeningen zijn vaker chronisch 
- aantal werkende mensen dat sociale vangnet financieel draagt neemt af, overgang van 

verzorgingsstaat naar participatiesamenleving 
- hoe veranderingen uitpakken voor mensen die kwetsbaar zijn 
- hoe bereiken zij zorg en hulp die ze nodig hebben 
- hoe bereiken zorg en hulpverleners hen? 
- hoe slagen zij erin om mee te blijven doen en mee te blijven beslissen? 

Allemaal onderwerpen die - met verschillende diepgang - tijdens de bijeenkomsten aan de orde 
zijn geweest en die voor de portefeuillehouder zorg binnen het bestuur van de dorpsraad zeker 
in het Zorgteam Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen van nut kunnen zijn. 
 

Is er aan uw keukentafel nog een plekje vrij? 

Van “Samen055” ontvingen wij de flyer waarin een 
oproep wordt gedaan voor een veilige plek voor 
kinderen die kortere of langere tijd niet in gezins-
verband kunnen wonen of er is wat ondersteuning 
nodig. 

Er is voor deze groep kinderen behoefte aan: 
- steungezinnen; bijvoorbeeld opvang uit school 

en begeleiding 
- pleeggezinnen; wanneer een kind om bijvoor-

beeld veiligheidsredenen buiten het eigen gezin 
wordt geplaatst 

Om u nader te informeren waaraan behoefte is en 
wat er eventueel door u kan worden gedaan, 
wordt er op maandag 12 november 2018 
(aanvang 20.00 uur) in Het Vierhuis van ’s Heeren 
Loo (Laan van Groot Schuylenburg 91 Apeldoorn) 
een informatiebijeenkomst gehouden. 

U bent van harte uitgenodigd maar laat even 
weten dat u komt. Dat kan door een mail te sturen 
naar inhuis@apeldoorn.nl en vermeld daarin of u 
voor steungezinnen, pleeggezinnen of gezins-
huizen komt. 

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 werk-
groep “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 verschil-
lende 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. 
Er wordt ook op een andere manier de grote waardering voor alles dat de mantelzorger doet 
voor anderen die op enigerlei wijze ondersteuning en hulp nodig heeft bij de dagelijkse dingen. 
Mantelzorgers kunnen tot en met 3 oktober 2018 de “mantelzorgerwaardering” aanvragen bij  
De Kap. (www.dekap@nl/mantelzorgwaardering). 
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Inloopmiddag Hospice Apeldoorn 

Op een waardige wijze en in een daarvoor toegeruste omgeving de laatste levensfase door-
brengen kan in een hospice. Weten dat er mogelijkheden zijn kan voor de persoon zelf maar 
ook voor zijn of haar naasten geruststellend zijn in de periode die in het teken staat van 
afscheid nemen en intensive aandacht vraagt van alle betrokkenen. 
Daarom, altijd al een kijkje willen nemen in een hospice? Kom dan op zaterdag 10 november 
2018 naar het Hospice Apeldoorn, Polkastraat 5. U kunt dan tussen 13.00 uur en 17.00 uur 
kennisnemen van de verzorging en de dagelijkse gang van zaken in een hospice. 
Aanmelden is niet nodig. 

In en om de dorpen 

“Maak ons blij, ‘tik’ op Michael een ei” 

Met de tekstbord “Maak ons blij, ‘tik’ op Michael een ei. Wij ons pleziertje, hij straks een biertje” 
nam Michael Huiskamp afgelopen zaterdag op ludieke wijze afscheid van zijn collega’s van 
John Westerik Albert Heyn in Beekbergen. De eieren, die 1 euro per stuk kostten, waren niet 
aan te slepen want er waren genoeg klanten, collega;s, vrienden en familie die graag, en 
sommigen een paar keer, een rauw ei op zijn hoofd wilden breken! 
Michael heeft 4 jaar als part-timer bij AH Westerik gewerkt als teamcoördinator van de vulploeg. 
Zijn studie HBO Facility Management bij Saxion Deventer heeft hij afgerond en hij heeft nu een 
vaste aanstelling gekregen bij een bedrijf in Ede. 

 

   

   
Wij wensen Michael veel succes toe met zijn nieuwe baan ! 
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Waterrad Ruitersmolen vervangen 

Al een aantal dagen is een bedrijf uit Aalten bezig geweest om het oude waterrad te 
verwijderen en te vervangen door een splinternieuwe waterrad. Onder toezicht van 
Marinus Zegers, die zelf ook een handje meehielp, werd het klusje geklaard. In een van 
volgende Nieuwsbrieven wordt hier nader op ingegaan. 

   

   

Bladkorven 

   
Er wordt al volop gebruikt gemaakt van de bladkorven aan de Wolterbeeklaan en de Papenberg. 
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Jubileumconcert  Toonkunst 
Het is FEEST bij de Gemengde Zangvereniging Toonkunst. 

Op 9 november a.s. bestaan zij 95 jaar en ter gelegenheid daarvan wordt er op 

zaterdagmiddag 10 november 2018 

het jubileumconcert gehouden. 

Uiteraard heet de jubilerende zangvereniging u van harte welkom op dit concert, welke 
gehouden zal worden in de Nederlands Hervormde kerk van Beekbergen. 

De aanvang is 15.30 uur. Kerk is open 15.00 uur en de toegang is vrij ! 

Door het behalen van de hoge leeftijd van 95 jaar, heeft het koor een schat aan muziekwerken 
veroverd. Het was moeilijk om uit de vele muziekwerken een keuze te maken voor het concert. 

In overleg met de leden is er een programma te voorschijn gekomen waarvan wij ook hopen 
dat u daar met plezier naar kunt komen luisteren. 

De intermezzo’s worden verzorgd door Gerard Rijken van Olst op zijn panfluit. 

Heel blij zijn we nog steeds met onze dirigente Ingeborg van Dokkum. Het koor zal onder haar 
vakkundige leiding de gekozen nummers ten gehore brengen. We vinden het fijn dat Fons 

Kronenberg weer voor de begeleiding van het koor, op de piano, zorg zal dragen. 

Nogmaals nodigen wij u van Harte uit en hopen u op de 10e november te ontmoeten. 

 

Graag zeggen we u: Tot Ziens? 

Rijbewijskeuringen in Beekbergen 

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 12 november in 
Dorpshuis de Hoge Weye, Dorpstraat 34 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.  

Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een Gezondheidsverklaring. Aangeraden wordt dit 
digitaal te kopen met behulp met uw DigiD op mijn.cbr.nl. 
Een papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten, het CBR of 
Regelzorg. 
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Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 35,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 
75 jaar is het tarief € 55,00. 

Bent u gezond, koopt u een digitaal formulier en kunt u snel een afspraak maken bij de 
keuringsarts dan is uw nieuwe rijbewijs snel geregeld. 

Is dit niet het geval dan kan het maximaal 3 of 4 maanden duren. Maak op tijd de afspraak. 
 
 

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

 

   
 
 

  
 
 

Duurzame huizen 

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

Nieuw e-mailadres 

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

Volgende spreekuur 

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

Gemeenteraad Apeldoorn 

Op donderdag 25 oktober 2018 vergadert de gemeenteraad van Apeldoorn niet in verband met 
de herfstvakantie. Op donderdag 1 november 2018 is er wel weer een raadsvergadering met de 
Algemeen Politieke Beschouwingen over de begroting 2019 – 2022. 
U bent dan van harte welkom in het stadhuis (Markt 1 Apeldoorn. 
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Aangevraag omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Voshuizen 1, Lieren het verplaatsen van een uitweg 2018-10-17 

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 

Engeland 1, Beekbergen het kappen van een esdoorn 2018-10-17 

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, Kerkallee te 
Beekbergen 

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben op 8 augustus 2018 een melding op grond 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen van de heer Beukers voor het innemen van 
een standplaats voor vis aan de Kerkallee te Beekbergen. 

Zaaknummer: DOS-2018-070481 

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-2018-070481" 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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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. 

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. 

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 

 


