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 stadsdeelmanager 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

1
















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 verplaatsen 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 kruispunt bij de Smittenberg worden besproken. Oplossingen om de snelheid op die weggedeelten 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 Veiligheidsplan 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 voormalig 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 onderwerp.

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 mogelijkheden 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 voorstellen 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 geïnformeerd 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 eveneens 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 Engelanderweg/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 combinatie. 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 overzichtelijke 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. Hiermee wil de gemeente stimuleren dat de Apeldoornse schoolpleinen uitdagender worden ingericht 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 opgebouwd 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 kinderburgemeester 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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n
Geslaa
agd Gerrit van Enge
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and 10 overr rood biljartt toernooi va
an de Boerd
derij in
Beekbe
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d spanning
g was te snijjden!
De Fina
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g was superrspannend en de heer Appie Diesseraad bleekk dit jaar de
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n
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Sinds kort
k heeft PosttNL de hoge ro
ode postbus aan
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Dorpsstraat verwijde
erd.

Vorige
V
week he
eeft de gemee
ente de losgera
aakte zwerfke
eien bij de sup
permarkt aan d
de Dorpstraat vastgelijmd.

Gratiss advies vvan vrijwiilligers
Wilt u du
uurzame energ
gie, maar u we
eet niet goed
hoe te be
eginnen? Vraa
ag dan de vrijw
willigers van
bLoEm. Stuur een e-m
mail of kom naar het
ur van de enerrgie-coaches.
spreekuu
internet:
e-mail:
spreekuur:

www.duu
urzaambloem.nll
info@duu
urzaambloem.nl
18:30 - 2
20:00 uur
iedere ee
erste dinsdag va
an de maand

Volge
ende spre
eekuur

Nieu
uw e-mailadres

Duurzzame huiz
zen

dinsdag
g 6 novemb
ber 2018
18:30 – 20:00 in De
e Hoge Weye
e
Dorpstrraat 34, Beekbergen

info@
@duurzaamb
bloem.nl
en zie de vernieuw
wde website
duurzaamblo
oem.nl
www.d

U kunt h
huizen bekijk
ken op
zaterdag
g 10 novemb
ber.
Zie duurrzamehuizen
nroute.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
e
op de 10 november te ontmoeten.

Graag zeggen we u: Tot Ziens?
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… een traditie!
….
t
- Dinsd
dag, 11 decemb
ber
“Die Volkskerstzan
ng in Beekbe
ergen, is da
at onder de hand niet een
e beetje a
achterhaald
d?” Dat
hoor je wel eens ze
eggen, wan
nneer op de één of and
dere manierr de Volkske
erstzang terr sprake
komt. Ja
a, het is we
el wat traditio
oneel en he
et is elk jaarr zo ongeve
eer precies het zelfde. En dus
zou het wel zo’n be
eetje achterrhaald zijn, rijp voor “Aruba”. Of…. toch?
De Volkkskerstzang
g is een trad
ditie in Beekkbergen, al bijna 50 jaa
ar. Echter ‘trraditie’ allee
en, is geen
reden om
o er mee door
d
te gaan
n.
Wie kom
men daar, al
a dan niet met
m hulp van
n vrijwilligerrs en het
Rode Kruis?
K
Het ziijn immers die
d bewone
ers van Beekbergen,
die in de
e verschillende tehuize
en van ons dorp wonen
n of
opgenomen zijn, die misschien wekelijks een kerkdienst
meemaken in de re
ecreatiezaa
al van het te
ehuis, dat wel, maar die
e
zich eno
orm verheugen op de Volkskerstz
V
zang in de schitterende
s
e
dorpske
erk. Bij sommigen is he
et geheugen
n ontregeld, maar de
‘tradition
nele’ kerstliederen reso
oneren toch
h nog ergen
ns. Voor
anderen
n is ‘zelf nog
g zingen’ all net een brug te ver, maar
m
de
gezichte
en lichten op
o bij de ove
erbekende kerstliedere
k
en uit de
rooms-kkatholieke en
e de protesstantse trad
ditie; ze worrden blij bij
het hore
en van het orgel,
o
de ko
oorzang en het zingen van zoveel
mensen
n samen. Ze
e worden bllij van het overweldigen
nde geluid
van de muziekinstrrumenten va
an PJB.
Het voo
orste stuk va
an de kerk wordt
w
helem
maal leeg ge
emaakt, pla
aats voor de
e rolstoelen. Na afloop
alles we
eer op z’n plek.
p
Heel wat
w mensen zijn in de weer
w
voor dit uur, waar veel tehuisbewoners
lang op teren. Via de
d huis-aan
n-huis-blade
en, de Dorp
psVizier (ond
derdeel van
n de Krant van
v
Apeldoo
orn), de wekkelijkse digiitale nieuwssbrief van de dorpsraad
d en via de kerkbladen
n wordt u,
als dorp
psbewonerss,van harte uitgenodigd
d dit dankba
are en warm
me, tradition
nele gebeurren mee
inhoud te
t geven do
oor de kerk binnen te lo
open en me
ee te zingen
n, ook dit jaa
ar weer.
“Comité Vo
olkskerstza
ang Beekb
bergen”
Medewe
erking verle
enen:
Ds. A. W.
W J. Theun
nisse
lezingen en kerstboods
schap
Apeldoo
orns Christe
elijk Mannen
nkoor
De heerr Jaap Ouw
wehand
o
organist
Koperkw
wartet "P. J. B."
m
muzikale
be
egeleiding
Rode Kruis
K
medew
werkers
a
assistentie
b
bewoners

Dinsda
ag, 11 dec
cember om
m 19.30 uu
ur, Dorpsk
kerk Beekb
bergen

Komt u het team
m van Stichting ‘kLE
EEF! verstterken?
Als kankerr je treft, worrdt alles ande
ers. Niet allee
en voor dege
ene die kank
ker heeft
maar ook voor
v
zijn of haar
h
omgevin
ng. Stichting ´kLEEF! is d
de plaats in Apeldoorn
A
waar je je verhaal kwijtt kunt. Volge
ens gasten ee
en warm huiss waar je je welkom
w
voelt, waar aandacht iss voor verhalen van ontre
eddering en onzekerheid.
Dit warme welkom en deze
d
aandac
cht krijgen ga
asten van ga
astheren en -vrouwen.
Stichting
g ´kLEEF! he
eeft op dit mo
oment ruimte
e voor enkele
e gastheren en
e -vrouwen.
Gastvrou
uwen en -heren zeggen: “Het is fijn om
o er voor on
nze gasten te
e zijn en ze tte ondersteunen.”
Kijk op de
d site van ´kkLEEF! www
w.stichtingklee
ef.nl voor de gehele bescchrijving van deze zinvollle functie.
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Geme
eenteniieuws

Tijde
elijke verrhuizing publieks
sbalies
Rijbewijs of passpoort verle
engen of afhalen?
a
Va
anaf 2 juli zijn de pub
blieksbalies tijdelijk
verrhuisd naarr het Werkkplein Activ
verium (Deventerstraat 46).
U fiets ka
Uw
an u daar makkelijk
m
k
kwijt.
Toch met
m de autto? Zet uw
w auto dan in de parkeergarage Marktplein
n en wandel binnen
vijf minute
en naar he
et Activerium.

Politiieke Marktt Apeldoorn (Stadhu
uis) donde
erdag 8 no
ovember 2018
2

Tijd

Omsch
hrijving
Raadszzaal

14.00 uur
u

Raadsv
vergadering
g inclusief besluitvormin
ng MPB
1. Vasststelling raad
dsagenda
2. Vrag
genuurtje
3. Actu
ualiteitsvrage
en
Bessluiten raad:
4. Recchtstreeks:
a. Bestemmings
B
splan Grifthoff
b. Bestemmings
B
splan Loenen
nseweg 44-4
44b Beekberg
gen
c. Financiële gevvolgen septe
embercircula
aire 2018
5. Vasststelling Mee
erjarenprogra
ammabegrotting (MPB) 2019 – 2022

17:30 uu
ur

Schorsiing

19:00 uu
ur

Herope
ening
6. Ben
noeming fracttievertegenw
woordiger (mw. N. van de
en Berg – Pv
vdA)
7. Ben
noeming voorrzitter Reken
nkamercomm
missie (dhr. G
G.W.M. van Vugt)
V
8. Vervvolg behandeling Vastste
elling Meerja
arenprogramm
mabegroting (MPB)
2019 – 2022

24:00 uu
ur

Sluiting met drankje
e in Burgerza
aal

Aangevraagde omgevings
o
svergunniing
Locatie

Omschrijving
g

Datum
D

Kanaal Zuid
Z
nabij nr.. 386, Lieren

he
et plaatsen van
v een schu
uur (Albaplass)

2018-10-29
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

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 omgevingsvergunning 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?
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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.

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.

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.

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
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