Nieuwsbrief 12 november 2018
Van de bestuurstafel
Stand van zaken Klompenpad
Dinsdag 6 november kwam de werkgroep voor het Klompenpad in de gastvrije
Ruitersmolen bijeen. Twee heugelijke berichten konden worden gedeeld. Een
belangrijke partij is akkoord met de voorgestelde route voor zover dit over haar
terrein gaat. Ook is de gemeente Apeldoorn akkoord met het pad voor zover dit
over de openbare weg gaat. Bij dat laatste speelde met name verkeersveiligheid een rol. Een overzicht van de afgeronde werkzaamheden is besproken als
ook dat wat er nog moet gebeuren. Diverse eigenaren en pachters van percelen zullen de
komende maanden voor toestemming worden benaderd. Aan teksten voor de flyer, de app en
de website wordt hard gewerkt. Het streven is het klompenpad in september 2019 open te
stellen. Er wordt hard nagedacht over een aansprekende naam voor het pad. Tussentijdse
resultaten zullen in de tweede helft van januari 2019 worden besproken.
Jan Schut

AED, daar red je levens mee !
Onlangs stond in de Stentor een artikel dat Apeldoorn nog minimaal 27 AED’s
zou moeten plaatsen om te voldoen aan de nieuwe landelijke norm “één
reanimatie apparaat in een straal van 500 (was eerder 750) meter, 24 uur per
dag bereikbaar”. Het bericht was voor het bestuur van de dorpsraad aanleiding
om eens te kijken hoe het met de dekkingsgraad in Beekbergen en Lieren
gesteld is.
Bij ons zijn zeven buitenopstellingen bekend, te weten:
- Brandweerkazerne, Van Schaffelaarweg, Beekbergen
- huisartsenpraktijk Struijk, Libellestraat 15, Beekbergen
- huisartsenpraktijk Peters, Loenenseweg 1, Beekbergen
- De Boerderij, Tullekensmolenweg 22A, Beekbergen
- Anita Meekel; Arnhemseweg 516, Beekbergen
- Frank Vermeulen, Lierderstraat 16, Lieren
- Huize Bloem, Tullekensmolenweg 80, Lieren
Worden met deze “AED plaatsen” cirkels met een straal van 500 meter getekend dan is,
behoudens Zomeroord en het buitengebied, voor de dorpen Beekbergen en Lieren de dekking
binnen de landelijke norm.
Daarnaast is er nog een flink aantal AED’s aanwezig op recreatieparken en in gebouwen van
instellingen. Deze zijn echter niet 24/7 bereikbaar en zijn daarom niet meegerekend in de
dekkingsgraad.
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Apeldoorn maakt zich op voor verkiezing nieuwe Marktplein
In december is het zover, dan kunnen alle Apeldoorners hun stem uitbrengen op
hun favoriete ontwerp voor het nieuwe Marktplein. De keuze voor een nieuw
Marktplein ligt volledig in de handen van inwoners van de gemeente Apeldoorn.
Ook kinderen vanaf zes jaar kunnen stemmen. Wethouder Mark Sandmann: “Het
Marktplein is van iedereen; het plein van onze stad. Daarom vind ik het belangrijk
dat Apeldoorners zelf het beste ontwerp kunnen kiezen. Een verkiezing dus. Ook
kinderen maken gebruik van het plein, daarom vragen wij ook om hun mening.”
Persoonlijke stempassen maken het ‘net een ‘echte’ verkiezing’
Begin december ontvangt iedere Apeldoorner van
zes jaar en ouder een stempas met unieke stemcode. Daarmee kan in de verkiezingsperiode van
7 t/m 17 december online een stem uitgebracht
worden. Inwoners die hulp nodig hebben met
stemmen of meer willen weten over de ontwerpen
zijn welkom in ‘Stembureau 1’ bij Nawijn & Polak.
De verkiezing krijgt hiermee een serieus karakter.
“Ik vind het echt belangrijk dat iedereen in de
gelegenheid wordt gesteld om zijn of haar stem uit
Fotografie Lous
te brengen”, aldus Sandmann. Op donderdagavond
6 december worden de ontwerpen voor het eerst aan het grote publiek getoond tijdens een
kick-off in bioscoop VUE. Daar lichten de ontwerpbureaus hun ontwerp toe. “Iedereen is van
harte welkom daarbij aanwezig te zijn”.

Onderzoek Arbeidsmarkt
Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij een bericht dat wij onderstaand verkort weergeven.
START-UP Apeldoorn ondersteunt door her- en bijscholing jongeren die zouden kunnen worden
ingezet bij ICT-bedrijven. Concreet: START-UP Apeldoorn kijkt wat ICT-bedrijven nodig hebben
aan personeel en hoe dat opgevuld kan worden door jongeren die zijn opgeleid in een andere
richting (bijvoorbeeld MBO handel/economie).
Interesse? Neem contact op met Wiebe Bakker van START-UP Apeldoorn,
telefoon 06/23468780 of mail wiebe@startup-apeldoorn.nl.
Of kijk eerst eens op de website www.startup-apeldoorn.nl.

In en om de dorpen
Martha Waijop sculpturen

Open tuin en atelier
Tijdens het Landelijk Atelierweekend op 17 en 18 november 2018 is het atelier van Martha
Waijop ook geopend. Ook de tuin is open, daar staat een nieuw beeld gerealiseerd in cortenstaal. Dus hopelijk is het droog!
Andere deelnemende ateliers kunt u vinden op
www.atelierweekend.nl
U bent van 11.00 tot 17.00 uur van harte welkom:
Spelderholt 3, Beekbergen
Meer informatie:
Martha Waijop
Spelderholt 3, 7361 DA Beekbergen
tel. 055-5061338
martha@waijop.nl
www.waijop.nl
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…. een traditie! - Dinsdag, 11 december
“Die Volkskerstzang in Beekbergen, is dat onder de hand niet een beetje achterhaald?” Dat
hoor je wel eens zeggen, wanneer op de één of andere manier de Volkskerstzang ter sprake
komt. Ja, het is wel wat traditioneel en het is elk jaar zo ongeveer precies het zelfde. En dus
zou het wel zo’n beetje achterhaald zijn, rijp voor “Aruba”. Of…. toch?
De Volkskerstzang is een traditie in Beekbergen, al bijna 50 jaar. Echter ‘traditie’ alleen, is geen
reden om er mee door te gaan.
Wie komen daar, al dan niet met hulp van vrijwilligers en het
Rode Kruis? Het zijn immers die bewoners van Beekbergen,
die in de verschillende tehuizen van ons dorp wonen of
opgenomen zijn, die misschien wekelijks een kerkdienst meemaken in de recreatiezaal van het tehuis, dat wel, maar die zich
enorm verheugen op de Volkskerstzang in de schitterende
dorpskerk. Bij sommigen is het geheugen ontregeld, maar de
‘traditionele’ kerstliederen resoneren toch nog ergens. Voor
anderen is ‘zelf nog zingen’ al net een brug te ver, maar de
gezichten lichten op bij de overbekende kerstliederen uit de
rooms-katholieke en de protestantse traditie; ze worden blij bij
het horen van het orgel, de koorzang en het zingen van zoveel
mensen samen. Ze worden blij van het overweldigende geluid
van de muziekinstrumenten van PJB.
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Het voorste stuk van de kerk wordt helemaal leeg gemaakt, plaats voor de rolstoelen. Na afloop
alles weer op z’n plek. Heel wat mensen zijn in de weer voor dit uur, waar veel tehuisbewoners
lang op teren. Via de huis-aan-huis-bladen, de DorpsVizier (onderdeel van de Krant van
Apeldoorn), de wekelijkse digitale nieuwsbrief van de dorpsraad en via de kerkbladen wordt u,
als dorpsbewoners,van harte uitgenodigd dit dankbare en warme, traditionele gebeuren mee
inhoud te geven door de kerk binnen te lopen en mee te zingen, ook dit jaar weer.
“Comité Volkskerstzang Beekbergen”
Medewerking verlenen:
Ds. A. W. J. Theunisse
lezingen en kerstboodschap
Apeldoorns Christelijk Mannenkoor
De heer Jaap Ouwehand
organist
Koperkwartet "P. J. B."
muzikale begeleiding
Rode Kruis medewerkers
assistentie bewoners

Dinsdag, 11 december om 19.30 uur, Dorpskerk 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) donderdag 15 november 2018

Tijd

Omschrijving
Raadzaal

19.00 uur

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor zonnepark Beemte Broekland

21.00 uur

Pauze

21.15 uur

Ontwikkelingen Luchtvaart

22.15 uur

Sluiting
Het Rode Hert

19.00 uur

Zienswijze conceptbegroting 2019 Leerplein055

20.00 uur

Initiatiefvoorstel Nieuwe Kaders Woningbouw

21.00 uur

Pauze

21.15 uur

Presentatie Aanbesteding Jeugd, WMO en Maatschappelijke Opvang

22.15 uur

Sluiting
De Rode Leeuw

19.00 uur

Bestemmingsplan Zwolseweg 390 Wenum Wiesel

20.00 uur

Opbrengst participatietraject Omgevingsvisie Toekomstverhalen: hoe zien
Apeldoorners 2030

21.00 uur

Pauze

21.15 uur

Bestemmingsplan Voorsterweg naast 25, Loenen

22.15

Sluiting

Aangevraagde omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Veldhofweg 17, Beekbergen

het kappen van een es en een amerikaanse eik

2018-11-07

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.
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Verleende omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Albaweg 50, Lieren

het wijzigen van het gebruik van een bijgebouw in een bed&breakfast

2018-11-07

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
055-5801705.
Wilt u bij eventuele correspondentie, bij voorkeur digitaal (info@ovij.nl), het nummer van het
zaakdossier "DOS-2018-049860" vermelden?

Besluit lozen buiten inrichtingen, Henk Vulinkweg 11 te Beekbergen
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben op 24 september 2018 een melding op
grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen ontvangen voor de installatie en ingebruikname
van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Henk Vulinkweg 1 te Beekbergen.
Zaaknummer: DOS-2018-096299
Voor informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Veluwe IJssel, bereikbaar via
055-5801705.
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Wilt u bij eventuele correspondentie, bij voorkeur digitaal (info@ovij.nl), het nummer van het
zaakdossier "DOS-2018-096299" vermelden?

N788; verkeersbesluit opheffen bushaltes in Beekbergen in de gemeente
Apeldoorn
VERKEERSBESLUIT ZAAKNUMMER 2018-006181, D.D. 25 oktober 2018
Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen een verkeersbesluit voor de N788 (Arnhemseweg)
ter hoogte van kilometer 20,85 links en kilometer 20,92 rechts in Beekbergen in de gemeente
Apeldoorn, betreffende het opheffen van twee bushaltes ”Engelanderweg”.
Aanleiding
De provinciale weg N788 vormt een noord-zuid verbinding tussen Apeldoorn, Beekbergen en de
A50 (aansluiting Hoenderloo). In de wegennetvisie Gelderland is de N788 opgenomen als een
gebiedsontsluitingsweg. De maximumsnelheid bedraagt 80 kilometer per uur buiten de
bebouwde kom en 50 kilometer per uur binnen de bebouwde kom van Beekbergen.
Aan de N788 liggen de bushaltes “Engelanderweg” bij kilometer 20,85 links en kilometer 20,92
rechts. Bij deze haltes halteren de buslijnen 43 en 91. Lijn 43 Apeldoorn-Arnhem CS via Dieren
wordt geëxploiteerd door Connexxion (Breng). Lijn 91 Arnhem-Apeldoorn via Beekbergen wordt
geëxploiteerd door Keolis (Syntus). Het halteren vindt half op de rijbaan plaats, omdat de aanwezige haltekommen niet diep genoeg zijn. De haltes voldoen niet aan de richtlijnen.
De ligging van de haltes tussen de aanwezige bomen is niet ideaal en het gebruik levert gevaarlijke situaties op. Buschauffeurs moeten vaak plotseling remmen.
Daarnaast worden de haltes “Engelanderweg” nauwelijks gebruikt en er zijn geen ontwikkelingen te verwachten die leiden tot een toename van het aantal busreizigers die gebruik zullen
gaan maken van de haltes. Om deze redenen is het wenselijk om de haltes “Engelanderweg” in
Beekbergen op te heffen.
Als wegbeheerder van de N788 is de provincie Gelderland verplicht om voor de beoogde
verkeersmaatregel op deze locaties een verkeersbesluit te nemen.
Juridisch Kader
Wettelijke grondslag:
Dit besluit wordt genomen conform:
• artikel 2, lid 1, onder a Wegenverkeerswet 1994;
• artikel 15, Wegenverkeerswet 1994;
• artikel 18, lid 1, onder b Wegenverkeerswet 1994;
• artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;
• afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht;
• het Algemeen Reglement Mandaat Provincie Gelderland;
Procedure totstandkoming
Tijdens de procedure heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente Apeldoorn, de vervoersmaatschappijen Keolis (Syntus) en Connexxion (Breng) en met de korpschef van de Politie
Eenheid Oost Nederland, district Noord en Oost Gelderland.
Zienswijzen
Op het ontwerp-verkeersbesluit dat ter visie heeft gelegen van 27 juni t/m 8 augustus 2018 zijn
twee zienswijzen (aanwonende Engeland/Engelanderweg en Dorpsraad Beekbergen-Lieren)
binnengekomen. De ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van de
genoemde besluitpunten.
Beleidskader
In de omgevingsvisie is opgenomen dat personen zich vlot en veilig kunnen bewegen. Hierbij
wordt bij knelpunten op het gebied van wegen gekeken naar het voorkomen en benutten alvorens er nieuwe infrastructuur wordt aangelegd. Dit sluit aan op de Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik. De provincie is daarbij verantwoordelijk voor het op peil houden van en
verbeteren van de kwaliteit van de bestaande wegen, waterwegen en fietspaden in provinciaal
beheer. Om veilig te kunnen bewegen over de weg wordt dit volgens Duurzaam Veilig gedachte
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nader uitgewerkt. De essentie van het Duurzaam Veilig beleid is het voorkomen van verkeersonveiligheid. Volgens de Duurzaam Veilig-gedachte wordt een weg afgestemd en zichtbaar
ingericht op het dagelijkse en gewenste gebruik van de weg, waarbij deze zorgvuldig wordt
ingepast in de omgeving.
Grondbeginselen voor een Duurzaam Veilig wegennet zijn:
• het voorkomen van onbedoeld gebruik van de weg;
• het voorkomen van grote snelheids- en richtingverschillen;
• het voorkomen van onzeker gedrag bij de gebruikers van de weg.
Hiervoor dient het wegbeeld eenduidig en uniform te zijn. Dit kan slechts bereikt worden door te
streven naar een beperkt aantal functies. Bij het toekennen van functies aan wegen wordt (conform het landelijk beleid) een driedeling onderkend, namelijk stromen (stroomweg), ontsluiten
(gebiedsontsluitingsweg) en toegang bieden (erftoegangsweg).
De N788 heeft de functie van gebiedsontsluitingsweg. Een gebiedsontsluitingsweg voorziet in
zowel het doorstromen als het uitwisselen van verkeer, maar dit wordt naar plaats gescheiden.
Op de wegvakken staat doorstroming van het verkeer centraal, uitwisseling van verkeer vindt
plaats op de kruispunten.
Belangenafweging
De bushaltes “Engelanderweg” liggen langs de N788 ten noorden van de bebouwde kom
Beekbergen bij kilometer 20,85 links en kilometer 20,92 rechts. De haltes worden weinig
gebruikt en worden als onveilig ervaren.
De inrichting van de halteplaatsen voldoet niet aan de richtlijnen en het is gezien het geringe
gebruik van de haltes financieel en qua ruimte niet haalbaar de haltes aan te passen.
De halte richting Apeldoorn (kilometer 20,92 rechts) kent een relatief kort perron en ligt
ingeklemd tussen bomen, de weg en het (brom-)fietspad. De halte is bovendien niet verlicht.
In het donker is een wachtende reiziger bij de halte niet te zien. Dit betekent dat de chauffeur bij
een snelheid van 80 kilometer per uur bijna een noodstop moet maken.
De halte richting Beekbergen (kilometer 20,85 links) wordt wel verlicht door een lantaarnpaal die
voor de halte staat. Het perron van deze halte is ook te kort en te smal en ligt ingeklemd tussen
de weg en het (brom-)fietspad. Door de slechte zichtbaarheid van de halte moet een chauffeur
ook hier vaak abrupt remmen.
Redenen om de haltes “Engelanderweg” met ingang van de nieuwe dienstregeling 2019, ingaande zondag 9 december 2018, op te heffen.
De dichtstbijzijnde haltes ten noorden van de op te heffen haltes liggen op circa 825 meter.
Dit zijn de haltes “Laan van Malkenschoten”. Aan de zuidzijde zijn dit de haltes “Hagenbrug” in
Beekbergen op circa 750 meter.
Besluit
Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen voor de provinciale weg N788 (Arnhemseweg) in
Beekbergen in de gemeente Apeldoorn met ingang van zondag 9 december 2018 het volgende
verkeersbesluit:
I.door het verwijderen van borden L3 (bushalte) van het RVV 1990 langs de N788 bij kilometer
20,85 links en kilometer 20,92 rechts, de bushaltes ”Engelanderweg” in Beekbergen op te
heffen;
Ter inzage
De tekst van het verkeersbesluit is te vinden op de website van de provincie Gelderland
(www.gelderland.nl →verkeer en vervoer→overzicht van alle provinciale wegen→N788: A50
Beekbergen – Viaduct A1.
De tekst van het verkeersbesluit is ook te vinden op de website van de rijksoverheid
(zoek.officielebekendmakingen.nl->Zoek in). U kunt bovengenoemd zaaknummer dan als
zoekopdracht ingeven.
Tevens ligt een kopie van het verkeersbesluit van 8 november tot en met 20 december 2018 ter
inzage bij de informatiebalie van de provincie Gelderland, Huis der Provincie, Markt 11, Arnhem
en in het stadhuis van de gemeente Apeldoorn, Marktplein 1, Apeldoorn.
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Instellen beroep
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de Gedeputeerde Staten naar voren heeft
gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij
niet overeenkomstig 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij Gedeputeerde
Staten naar voren heeft gebracht, kan gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken
na de dag waarop het besluit kenbaar is gemaakt hiertegen beroep instellen bij de Rechtbank
Gelderland (Postbus 9090 6800 EM Arnhem) inzake het besluitpunt I van het verkeersbesluit.
Diegene die een beroepschrift heeft ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te
treffen. Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om
een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling
van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, tel. 026-3592000 of
op www.rechtspraak.
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,
mw. drs. E.A. Joosten

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.
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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.

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
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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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