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Nieuwsbrief 5 november 2018 

Van de voorzitter 

Het bestuur van de dorpsraad heeft met leedwezen kennis genomen van het 
overlijden van Jan Hogeweij op 26 oktober 2018. Wij verliezen in hem een 
trouwe kameraad, die altijd betrokken was bij het reilen en zeilen van de 
dorpsraad. Voor ons was hij verder belangrijk als lid van de Werkgroep Oud 
Beekbergen en Lieren (WOBL). Zijn buitengewoon grote kennis van onze 
dorpen (zowel vroeger als nu) speelde een belangrijke rol in deze werkgroep. 
Jan was zo'n figuur waarvan je zegt: "hij kende iedereen en iedereen kende 
hem". Wij zullen hem missen en wensen zijn nabestaanden alle sterkte toe 
om dit verlies te dragen. 

Joop van der Meer 

Van de bestuurstafel 

Najaarsoverleg met de gemeente Apeldoorn 
Op vrijdag 2 november 2018 vond het periodieke overleg (soms in het voorjaar soms - door 
agendaproblemen - in het najaar) met de gemeente Apeldoorn plaats. Namens de gemeente 
Apeldoorn waren aanwezig de wethouder voor de dorpen (Nathan Stukker), de stadsdeel-
manager voor de dorpen en het buitengebied (Steven Gerritsen), regisseur Zorg (Peter 
Mensink). Verder namen deel Hélène Mook (maatschappelijk werker Stimenz), Theo 
Simmelink (dorpsagent) en namens het bestuur van de dorpsraad Joop van der Meer, Pieter 
de Mos, Jan Lammers, Ria Mollink, Erwin Wilbrink, Robert van Grol en Lucia Albers. 

Onderwerpen van gesprek waren onder andere: 

 voetbalkooi; in 2017 was er - op initiatief en in aanwezigheid van een aantal jongeren - 
een eerste gesprek met de gemeente over het plaatsen van een voetbalkooi op het 
terrein aan de Wolterbeeklaan. Door de gemeente werd toen aangegeven dat er in 2017 
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geen ruimte was in het beschikbare budget maar dat het aangevraagd zal worden voor 
2018. Nu wordt - helaas - meegedeeld dat er ook in 2018 geen financiële ruimte is en dat 
nu een aanvraag is ingediend voor 2019. Tijdens dit overleg wordt kenbaar gemaakt dat 
dit zeer teleurstellend is en dat een alternatief (bijvoorbeeld gebruik van de voetbalkooi 
op het terrein van Pluryn) absoluut niet reëel is; 

 handhaven door politie en THOR (team toezicht en handhaving openbare ruimte). Daarbij 
ging het met name over ervaren overlast door drankmisbruik in de openbare ruimte. 
Onduidelijk is of voor Beekbergen een gebiedsverbod in de APV (Algemeen Plaatselijke 
Verordening) is opgenomen. De stadsdeelmanager zal dit nagaan. Het bestuur van de 
dorpsraad dringt aan op handhaven waar dat moet/kan; 

 de GreenPee (openbaar urinoir) voorziet in een behoefte. De overlast veroorzakende 
wildplassers maken (ruim) gebruik van deze mogelijkheid, Het bestuur van de dorpsraad 
blijft aandacht vragen voor een toiletvoorziening in het dorp die ook geschikt is voor 
dames. Een optie die is besproken met de gemeente en met de beheerder van de Hoge 
Weye als mogelijke locatie zal nader worden uitgewerkt en er zal overleg worden gevoerd 
met Accres; 

 een voorstel om - de verkeersveiligheid te vergroten - de bushalte voor de kerk te ver-
plaatsen naar de Dorpstraat is bij de gemeente in behandeling. De huidige bushalte zorgt 
met regelmaat voor gevaarlijke situaties omdat automobilisten de bus passeren door over 
het fietspad en soms zelfs via het voetpad te gaan rijden; 

 de verkeerssituatie op de Arnhemseweg, zowel ten noorden als ten zuiden van het kruis-
punt bij de Smittenberg worden besproken. Oplossingen om de snelheid op die weg-
gedeelten te verminderen, de verkeersintensiteit te verminderen en de bereikbaarheid 
van de Dorpstraat (en dus het dorp) te behouden vergt nader onderzoek; 

 het bestuur van de dorpsraad zal, zo werd afgesproken, zodra het Integraal Veiligheids-
plan Apeldoorn door de gemeenteraad is aanvaard, de vertaalslag naar de situatie in 
Beekbergen gaan maken; 

 besproken wordt de huidige stand van zaken van het project BWiBL (Betaalbaar Wonen 
in Beekbergen en Lieren). Vanuit de gemeente Apeldoorn is bericht ontvangen dat het 
project nu “in procedure is genomen”. Afgesproken; wordt dat Robert van Grol in overleg 
zal gaan met de verantwoordelijk wethouder; 

 de problematiek bij het wegrestaurant aan de Arnhemseweg en de situatie rond het voor-
malig Wok restaurant; 

 met betrekking tot de verbetering verkeersveiligheid op de Arnhemseweg - gedeelte 
Koningsweg - Hotel De Smittenberg - zal door de gemeente overleg worden gevoerd met 
de provincie Gelderland; 

 voor het besproken onderwerp kleur en fleur in het dorp wordt verwezen naar het elders 
in deze Nieuwsbrief geplaatste persbericht van de gemeente Apeldoorn over dit onder-
werp. 

De Apeldoornse manier van burgerparticipatie 
De gemeente Apeldoorn wil graag weten welke manier van burgerparticipatie het beste past bij 
Apeldoorn en bij de huidige tijd. Daartoe wordt in de eerste helft van 2019 een participatie-event 
georganiseerd. 
“Hoe we met elkaar samenwerken - want dat is wat participatie eigenlijk is - is wat mij betreft 
niet iets wat de gemeente eenzijdig bepaalt”, vertelt wethouder Wim Willems. “Dat wil ik graag 
in en met de samenleving ophalen en vormgeven”. Hoe het participatie-event er precies uit gaat 
zien is nog niet bekend. “We denken in elk geval aan een soort G-1000 achtige setting, maar 
daar zijn we nog niet over uit”, geeft Willems aan. 
De gemeente Apeldoorn zit zeker niet stil als het gaat om burgerparticipatie. Zo komt er een 
verkiezing over het Marktplein, worden inwoners actief betrokken bij het opknappen van oude 
wijken en hebben zij mee gedacht over Apeldoorn 2030. “Stuk voor stuk projecten waar wij de 
kennis en kunde van Apeldoorners gebruiken om Apeldoorn beter, mooier en leefbaarder te 
maken. En dat willen we veel vaker gaan doen”, aldus Willems. 
Kennis van Apeldoorn en van mogelijke samenwerkingspartners is daarbij van belang. 
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Op 6 november gaat een grote groep gemeenteambtenaren dan ook het stadhuis uit en op 
excursie naar bijzondere plekken en projecten. Om te horen, zien en ervaren welke mogelijk-
heden en uitdagingen participatie biedt. 

Het bestuur van de dorpsraad zal dit proces nauwlettend volgen en - als daar aanleiding voor is -  
u middels de Nieuwsbrief informeren. 

 
 

Meer kleur en fleur in de dorpen 
De Apeldoornse dorpsraden en de gemeente Apeldoorn 
slaan de handen ineen voor meer kleur in de dorpen. 

De afgelopen maanden werden dorpsraden uitgedaagd om zélf met voorstellen te komen voor 
het verbeteren van het openbaar groen in hun dorp. In Hoenderloo zetten vrijwilligers, samen 
met wethouder Wim Willems, op zaterdag 3 november de eerste boompjes in de grond. 
 
Na het indienen van de ideeën heeft de gemeente gekeken naar de haalbaarheid van de voor-
stellen en budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Apeldoorn vindt de uitstraling en 
groene karakter van de gemeente belangrijk. “Maar vooral ook om dit samen met bewoners 
vorm te geven. We hebben mooie ideeën langs zien komen, en we zijn dan ook blij dat we dit 
gezamenlijk kunnen uitvoeren”, vertelt wethouder Wim Willems. Na Hoenderloo komen ook de 
andere dorpen aan de beurt. 
 
 

Ingediende zienswijze niet gehonoreerd door Provincie Gelderland 
Een aantal weken geleden hebben wij u middels een mededeling in een Nieuwsbrief geïnfor-
meerd dat wij een zienswijze naar de Provincie Gelderland hadden gestuurd met betrekking tot 
hun plan om - met ingang van de nieuwe dienstregeling ingaande 9 december 2018 - een 
tweetal halteplaatsen voor het streekvervoer aan de Arnhemseweg op te heffen. 

Het besluit wordt als volgt omschreven: 
“Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen voor de provinciale weg N788 (Arnhemseweg in 
Beekbergen gemeente Apeldoorn met ingang van zondag 9 december 2018 het volgende 
verkeersbesluit. 

- door het verwijderen van de borden L3 (bushalte) van het RVV 1990 langs de N788 bij 
kilometer 20,85 links en 20,92 rechts de bushaltes Engelanderweg in Beekbergen op te 
heffen”. 

De tekst van het verkeersbesluit is te vinden op de website van de provincie Gelderland 
(www.gelderland.nl).  

Wij - bestuur van de dorpsraad - hebben contact gehad met een belanghebbende die even-
eens een zienswijze had ingediend (in totaal zijn indertijd twee zienswijzen ingediend) en 
hebben besloten niet in beroep te gaan bij de Rechtbank Gelderland. 
Het opheffen van de bushaltes betekent voor de bewoners van het gebied rond de Engelander-
weg/Amerikaweg dat ze in noordelijke richting naar de haltes bij de Laan van Malkenschoten 
moeten lopen (ca. 825 meter) en in zuidelijke richting naar de haltes Hagenbrug (ca. 750 
meter). Het bestuur van de dorpsraad heeft in de indertijd ingediende zienswijze (evenals de 
zienswijze van de aanwonenden) aangegeven deze extra afstanden onacceptabel te vinden. 
Dit mede op grond van het feit dat ter plaatse geen voetpad aanwezig is. Gedeputeerde Staten 
van Gelderland heeft, zoals eerder verwoord, dit niet gehonoreerd. 
 
 

Gezinsstad Apeldoorn schakelt hulp ‘ambassadeurgezinnen’ in 
De gemeente Apeldoorn wil een nóg fijnere gezinsstad worden, dat is één van de strategische 
programma’s waar onze gemeente de komende jaren aan werkt. Om dat te helpen realiseren 
hebben we eerder dit jaar gevraagd welke Apeldoornse gezinnen ons willen helpen hierbij. Uit 
de aanmeldingen kozen we 8 ‘ambassadeurgezinnen’. Het gaat om heel verschillende 
gezinnen, met en zonder kinderen, van uiteenlopende leeftijden. Maar allemaal voelen ze zich 
heel betrokken bij hun stad! 
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Ambassadeurs 
Zoals de 10-jarige Lev, zoon van Jorg en Alice: “Apeldoorn is de leukste stad van de wereld!” 
Of Nienke (36) die ons vertelde over een hoogbejaarde buurvrouw: “nog goed bij de tijd, maar 
zat vaak hele dagen alleen. Thuiszorg en hulp van verschillende buren bleek een ideale combi-
natie. En een leuke bijkomstigheid was dat het contact tussen jong en oud in de buurt hierdoor 
verbeterde.” 

Ook Samer en Maisaa meldden zich aan en willen graag bijdragen om Apeldoorn een nog 
prettigere stad te maken. Ze hebben veel ideeën om het spelen in de wijk te verbeteren en om 
jong en oud met elkaar te verbinden. “Veel mensen hebben ons al geholpen en wij willen ook 
andere mensen graag helpen. Meer onderling contact maakt het leven veel leuker.” 

Gezinsstadapeldoorn.nl 
Op de nieuwe, interactieve website www.gezinstadapeldoorn.nl stellen de gezinnen zich voor, 
en vertellen zij over de mogelijkheden die zij zien om Apeldoorn een nog betere gezinsstad te 
maken. Maar de gemeente wil ook heel graag jouw mening horen! Op de nieuwe website laten 
we zien wat we al doen, welke projecten er aan zitten te komen, én kun je overal op reageren 
of je feedback geven. Of, en dat hopen we natuurlijk, een plan aandragen voor een nieuw 
project. 

Drie thema’s 
Het programma Gezinsstad Apeldoorn bestaat uit drie hoofdthema’s. Ten eerste werken we 
aan het aantrekkelijker maken van de openbare ‘buitenruimte’, voor iedereen, of je er nou in 
wilt spelen of elkaar buiten wilt ontmoeten. Ten tweede wil de gemeente graag helpen 
realiseren dat Apeldoornse kinderen gezond en veilig opgroeien. Tot slot wil Apeldoorn 
mensen van verschillende generaties meer met elkaar in contact brengen en verbinden. 

Buitenspeelkaart, schoolpleinen, Noaberschap 
De projecten die op de site staan ondersteunen deze thema’s, en bezoekers van de site 
kunnen op alle onderwerpen reageren. 

Zo heeft de gemeente - om buitenspelen te stimuleren - iets nieuws ontwikkeld: een over-
zichtelijke en gedetailleerde Buitenspeelkaart. Met daarop vrijwel alle speelplekken in 
Apeldoorn, inclusief informatie over wat je er precies aantreft. 

Een ander project is dat de gemeente in 2019 met een regeling komt voor schoolpleinen. Hier-
mee wil de gemeente stimuleren dat de Apeldoornse schoolpleinen uitdagender worden in-
gericht als het gaat om bewegen en sporten, dat ze ‘vergroend’ worden om beter aangepast te 
zijn aan het veranderende klimaat en dat buurtkinderen de schoolpleinen ook na schooltijd 
kunnen gebruiken. 

En een mooi initiatief in Ugchelen is het stimuleren van meer Noaberschap; dat inwoners van 
Ugchelen wat meer omzien naar elkaar en elkaar (tijdelijk) helpen bij kleine activiteiten zoals 
boodschappen doen, vervoer van en naar het ziekenhuis of computerhulp. Vanuit een op-
gebouwd vrijwilligersbestand wordt gezocht naar een goede ‘match’ tussen de hulpvrager (die 
oud óf jong kan zijn) en een vrijwilliger. 

Stemmen op kinderburgemeester 
Op www.gezinsstadapeldoorn.nl kun je binnenkort ook stemmen op wie onze eerste kinder-
burgemeester wordt! Na een motie van de gemeenteraad besloot Apeldoorn om, net als steeds 
meer steden, op zoek te gaan naar een kinderburgemeester. Kinderen die in groep 7 of 8 van 
de basisschool zitten kunnen ‘solliciteren’ op deze vacature door vóór maandag 26 november 
een filmpje van maximaal 45 seconden te sturen naar kinderburgemeester@apeldoorn.nl. 
Vertel in het filmpje wie je bent, wat je leuk vindt en wat jij belangrijk vindt voor kinderen in 
Apeldoorn. In de week van 26 november beoordeelt een jury de filmpjes. De jury kiest dan een 
paar filmpjes uit die op www.gezinsstadapeldoorn.nl komen te staan. Van 3 tot en met 21 
december kan iedereen hier stemmen op zijn/haar favoriet. Begin 2019 maken we bekend wie 
de eerste Apeldoornse kinderburgemeester wordt! 

Wil je meer lezen over onze ambassadeurs of nieuwsgierig geworden naar onze projecten?  
Ga snel naar www.gezinsstadapeldoorn.nl ! 
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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? 
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Verleende omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Voshuizen 1, Lieren het verplaatsen van een uitweg 2018-10-31 

Stoppelbergweg 53, Beekbergen het kappen van een douglas 2018-11-02 

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). 

Ontwerp omgevingsvergunning, uitgebreide procedure, Spoekweg 49 te Beekbergen 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben het voornemen het vigerende omgevings-
vergunning van een recreatiebedrijf aan de Spoekweg 49 te Beekbergen te wijzigen door het 
verbinden van een actueel pakket voorschriften. 

Datum verzending: 29 oktober 2018 

Zaaknummer: DOS-2018-049860 

Inzage: 
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf 1 november 2018 zes weken ter inzage 
bij het Omgevingsloket in het Stadhuis. Inzage is alleen mogelijk op afspraak. Een afspraak 
maken kan via de website www.apeldoorn.nl/afspraak of telefonisch 14 055. 

Zienswijze: 
Een ieder kan een zienswijze over het ontwerpbesluit indienen. Over het ontwerpbesluit kan 
gedurende de terinzagetermijn schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingediend. 
Schriftelijke zienswijzen moeten gericht worden aan burgemeester en wethouders van 
Apeldoorn, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Voor het mondeling indienen van zienswijzen 
kan contact opgenomen worden met het Omgevingsloket, tel. 14 055. Het indienen van 
zienswijzen via e-mail is niet mogelijk. 

Belangrijk: 
U kunt alleen beroep instellen tegen het uiteindelijke besluit, indien u belanghebbende bent en 
tijdig schriftelijk of mondeling uw zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking, of 
kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. 

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

Wilt u bij eventuele correspondentie, bij voorkeur digitaal (info@ovij.nl), het nummer van het 
zaakdossier "DOS-2018-049860" vermelden? 
 
 
 
 
 



 
 

 11 

 

Sociaal maatschappelijk werker 

Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van Stimenz is iedere donderdagmiddag van 
12.30 tot 14.30 uur aanwezig in Gezondheidscentrum Papenberg (Loenenseweg 1) om u te 
helpen wanneer u hulp nodig heeft op gebieden die vallen binnen het sociaal maatschappelijk 
kader. Of het nu gaat om vragen op het gebied van hulp die uw leefomstandigheden kunnen 
veraangenamen of om welke activiteiten voor u geschikt zouden zijn om uw sociaal welzijn te 
vergroten of welke mogelijkheden er voor u zijn om deel te nemen aan vrijwilligerswerk? Loopt u 
eens binnen, er is vaak meer mogelijk dan u denkt en Hélène Mook helpt u graag op weg. 

RepairCafé 
Kapot, maar nog te goed om weg te gooien!? 
Het gebeurt ons allemaal wel eens. Een huishoudelijk apparaat dat er na vele jaren trouwe 
dienst ineens mee stopt. Wat meewarig kijken, hier en daar eens (zachtjes) kloppen of 
schudden, het blijkt allemaal niet te helpen. Conclusie: kapot! Of toch niet? 
Dat weet u wanneer u op de laatste donderdag van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur 
(tijdens de Stamtafel) met het bewuste apparaat naar de Hoge Weye komt en de heren  
Ben Linssen en Harrie Kleinleugenmors hun vakkennis op het apparaat mogen loslaten. En dan 
vaak kunnen zorgen dat het apparaat weer gaat functioneren zoals verwacht mag worden. 
Er zijn een paar voorwaarden: 

- maximale omvang van het apparaat, u moet het “onder de arm” mee kunnen nemen naar 
de Hoge Weye 

- kosten van eventueel te vervangen onderdelen worden in rekening gebracht (vakkennis en 
handigheid zijn gratis) 

Dus: laatste donderdagmiddag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur in de Hoge Weye. 

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. 
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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. 

 
 

 

 

“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. 
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Spreekuur dorpsagent (de heer T. Simmelink) 
Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de politiepost Van Schaffelaarweg  
(naast de brandweerkazerne). 

Mocht u contact met de politie of met mij in het bijzonder willen dan kunt u gewoon 0900-8844 bellen en 
vragen om contact. Soms wordt u direct doorverbonden, soms ook wordt er een terugbelnotitie gemaakt. 
Als het gaat om contact met mij, dan kunnen we ook op andere momenten dan de donderdag een 
afspraak maken op de spreekuurlocatie of bij u thuis. 
U zit dus niet gebonden aan dat ene uurtje in de week op donderdag! 

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 

 


