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Nieuwsbrief 29 oktober 2018 

Nieuws van de bestuurstafel 

Beschermd thuis 
Enige tijd geleden werd in de Nieuwsbrief aandacht besteed aan de 
transformatie van “intramuraal” naar “extramuraal”. Een ontwikke-
ling in de gezondheidszorg die zowel van de cliënt als van de 
omgeving waarin de cliënt gaat wonen veel aanpassing en begrip 
zal vergen. 

Op 8 oktober 2018 werd door de gemeente Apeldoorn een bijeenkomst georganiseerd waar 
werd aangegeven wat in 2018 op dat gebied al was gedaan en wat er (wellicht) in 2019 zal 
moeten worden gedaan. Tijdens de bijeenkomst werd - naast een veelheid aan aandachts-
punten op het gebied van inpassing, begrip en acceptatie in de woonomgeving - de cliënt 
centraal moet staan. Vertrekpunt is (moet zijn) wat kan de cliënt zelf en welke ondersteuning is 
er voor kortere of langere tijd wellicht nog gewenst. In dat kader werd aandacht gegeven aan 
“Het Herstelcentrum”. Wat is/doet men in een Herstelcentrum en loopt dat de reguliere 
behandeling niet in de weg? Een Herstelcentrum - concept komt uit Engeland - is een toe-
voeging op de reguliere behandeling. In de missie van het Herstelcentrum staat: 

- “Het Herstelcentrum maakt mogelijk dat een ieder met een hulpvraag op het gebied van 
psychische kwetsbaarheid zich gehoord en ondersteun voelt en gestimuleerd wordt in 
herstel, zodat men kan groeien en ontwikkelen, waardoor men grip op en balans krijgt in 
het leven” 

 
In het Herstelcentrum is een belangrijke rol 
weggelegd voor “ervaringsdeskundigen”, dat 
wil zeggen mensen die zelf een ontwrichtend 
ervaring hebben doorgemaakt. Dat vereist 
wel een heel goede monitoring. In het 
centrum gaat het dus om een evenwaardig 
vlak Het inzetten uit het eigen herstelproces 
ten behoeve van het herstelproces van de 
ander. Aandacht (veel aandacht) werd ook 
besteed aan de onafhankelijkheid. 
 
Onafhankelijk van aanbieders in de zin dat: 

- aanbod niet alleen bedoeld is voor cliënten van instelling A of behandelaar B maar nadruk-
kelijk breed open staat 

- geen beeldmerk van GGZ-instelling op de deur of in de communicatie 
- het is een vrijplaats waar men veilig is 
- indicatie-loos en diagnose-vrij 
- bottom up en op eigen tempo, niet gestuurd door wensen van aanbieders 

 
Het Zorgteam Beekbergen-Lieren-Oosterhuizen (daarin zijn naast de dorpsraad alle eerstelijns 
gezondheidszorg en zorginstellingen vertegenwoordigd) zal de documenten/presentaties van 
8 oktober 2018 nader bespreken. 
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Tullekensmolenweg 92 en omgeving Lieren, vastgesteld 
Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij het onderstaande bericht. 
Vanaf 25 oktober 2018 ligt gedurende 6 weken ter inzage het bij raadsbesluit van 11 oktober 
2018 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 
Tullekensmolenweg 92 en omgeving Lieren met 
identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1334-vas1. 
Het plan betreft het realiseren van maximaal  
21 woningen op het perceel Tullekensmolenweg 92. 
In eerste instantie 9 rijtjeswoningen (verdeelt over 
twee blokken van 4 en 5 woningen) 6 twee onder-
een-kap woningen en 1 vrijstaande woning en op 
termijn 5 appartementen). 

Tegen het ontwerp van het plan zijn zienswijzen naar voren gebracht. Ook heeft de gemeente-
raad bij de vaststelling wijzigingen in het plan aangebracht. Daarom kunnen beroep instellen: 

• een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft 
gebracht; 

• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn ziens-
wijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen; 

• een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de 
vaststelling in het plan heeft aangebracht. 

Tot en met 6 december 2018 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Wij wijzen u er op dat dit bestemmingsplan een project betreft waarvoor afdeling 2 van hoofd-
stuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Daarom moet u de beroepsgronden in 
uw beroepschrift opnemen en kunt u de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet 
meer aanvullen. 

Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een 
verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan raadplegen op de landelijke website: 
• http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0200.bp1334-vas1 

De bronbestanden die samen het vastgestelde bestemmingsplan vormen zijn te vinden op het 
webadres: 

• http://digitaleplannen.apeldoorn.nl/plannen/NL.IMRO.0200.bp1334-/NL.IMRO.0200.bp1334-vas1 

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ook ter inzage bij het Omgevingsloket. De mede-
werkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over het bestemmingsplan. Bij het 
Omgevingsloket kunt u alleen op afspraak terecht. Informatie over het maken van een afspraak 
en over de locatie van het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.  

Apeldoorn, 24 oktober 2018. 

In en om de dorpen 

Bericht van de wijkagent 
Beste wijkbewoners, 

Het werd dan eindelijk herfst! Eerst verkleurden de bladeren en nu 
komt er voorzichtig een beetje water; water waar we eigenlijk alle-
maal behoefte aan hebben. 
Waar we geen behoefte aan hebben is ongewenst bezoek! 

Van dat volk wat het nodig vindt zich te vergrijpen aan andermans spullen. 

We weten dat in de herfst de dagen korter worden en ervaring uit het verleden wijst uit dat er 
dan vaker wordt ingebroken. Wij noemen dat bij de politie de “donkere dagen” en hebben er de 
gewoonte van gemaakt in die tijd extra in te zetten op preventie. Daar nemen wij u ook altijd in 
mee en dat blijkt te werken. De cijfers laten zien dat het aantal inbraken is afgenomen de 
laatste jaren. Ook blijft het vaak bij een poging omdat hang- en sluitwerk werd verbeterd, waar-



 
 

 3 

door dat ongewenste bezoek liever naar woningen op zoek gaat, waarvan de bewoners minder 
maatregelen getroffen hebben. 

Mooi om te benoemen vind ik het feit dat we een paar weken terug eerst 
2 mannen op heterdaad mochten betrappen na een zeer goede melding 
van een getuige. De mannen hadden hun auto al aardig vol met koper en 
lood, afkomstig van een dak in de wijk. Eén van hen mocht gelijk 1 jaar 
blijven omdat hij nog een voorwaardelijke straf open had staan. 
Kort daarop konden we een man aanhouden, die met een tas vol over 
een omheining klom. Een getuige meldde dit aan ons en na een korte 

zoekslag kwam hij binnen. In de tas zaten inbrekerswerktuigen en gestolen kleding uit een 
winkel ergens buiten Beekbergen. 

Als wijkagent leek mij dit een goed moment om de getuigen 
eens in de bloemen te zetten. Ze waren blij verrast en ze zullen 
blijven opletten. U toch ook? 

We gaan voor een winter zonder inbraken! 

Donderdag 8 en donderdag 29 november zal er zeer 
waarschijnlijk géén spreekuur zijn. 

U kunt altijd contact met mij zoeken via 0900-8844 of via de 
website www.politie.nl. 

Theo Simmelink, wijkagent 

 

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? 
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Uitvoering HBT: ‘Dan maar een zorgboerderij’ 
De uitvoering van het Beekbergens Toneel (HBT) afgelopen weekend 
was weer goed voor twee avonden een volle zaal in De Hoge Weye. 
Er zat wat minder vaart in het stuk dan in de voorgaande uitvoeringen, 
maar de spelers wisten het publiek toch weer prima te vermaken. Het 
stuk speelde zich af in de keuken van de boerderij van de twee vrij-
gezelle broers Harm en Rinus Veldman. De decorbouwers van het 
HBT hadden er weer veel werk van gemaakt en de keuken ademde 
de sfeer uit van een allegaartje en een echte mannenhuishouding. 

Het stuk begint met de verjaardag van 
Harm, die vijftig is geworden. Met een 
door Rinus in elkaar geflanste Abraham belooft het een mooie 
dag te worden. Ook tante Ko is al vroeg van de partij. Een 
kordate tante die van wanten weet en ervoor zorgt dat de troep 
in huis niet groter wordt. Hun broer Albert en zijn vrouw Aleida 
komen ook op bezoek, maar het op geldbeluste stel zorgt niet 
voor een feeststemming. Mede-eigenaar Albert vindt dat het 

roer om moet. De boerderij lijdt verlies en een omschakelen naar een zorgboerderij is volgens 
hem de enige oplossing of en anders moet de boerderij verkocht worden. 

Na wat gesputter en de nodige snedige opmerkingen wordt de 
boerderij omgebouwd en staan de eerste cliënten op de stoep: opa 
Bakema en oma Peters. Deze twee oudjes zijn niet op hun mondje 
gevallen. Dit zorgt voor ludieke situaties waarin ook nog eens blijkt 
dat tante Ko verborgen talenten heeft en de door haar gevolgde 
cursus voetreflexzone-massage in de praktijk brengt. En als er later 
ook nog twee ex-gedetineerde dames zich melden, volgen er nog 
meer hilarische momenten. Uiteindelijk eindigt het stuk met een 
verrassende wending en kan het HBT terugkijken op een mooi 
weekend. 

    

 
Zoals gebruikelijk werden beide avonden afgesloten met een verloting met mooie prijzen die ter beschikking waren 

gesteld door verschillende plaatselijke ondernemers. 

De data voor de uitvoering in het voorjaar zijn bekend: vrijdag 29 en zaterdag 30 maart 2019. 
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aan: Burgemeester en wethouders, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van 
‘zienswijze over ontwerpbesluit omgevingsvergunning D18/017933’. Deze zienswijze moet in 
ieder geval naam, adres en zo mogelijk telefoonnummer bevatten. Voor het mondeling indienen 
van zienswijzen kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket, tel. 14055. 

Ontwerp-omgevingsvergunning Solleweg 50 te Beekbergen 
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om de aangevraagde omgevingsvergunning 
voor het legaliseren van twee bijgebouwen te verlenen. Het gaat om een bijgebouw (Hunting 
lodge) dat wordt verplaatst en dat zal worden gebruikt voor bed- en breakfast en een kantoor. 
Het tweede bijgebouw (Unique cottage gebruikt worden voor bed- en breakfast en opslag. 
De beide bijgebouwen bevinden zich op Solleweg 50 te Beekbergen  

Wabonummer: D18/017933 

De ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stuken liggen van 26-10-2018 tot en met 
06-12-2018 ter inzage in het stadhuis. De openingstijden van het stadhuis en het 
Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis. Het ontwerpbesluit kan op verzoek 
digitaal worden toegezonden door een mail te sturen aan infoomgevingsloket@apeldoorn.nl.  

Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder zowel mondeling als schriftelijk 
zienswijzen over het ontwerp-besluit en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen naar 
voren brengen.  

Uw schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan: Burgemeester en wethouders, Postbus 9033,  

7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘zienswijze over ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning D18/017933’. 

Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket, 
tel. 14055. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk. 

 

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: 
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- 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 

 

 

’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. 
 
 



 
 

 11 

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 

 


