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Nieuwsbrief 26 november 2018 

Van de bestuurstafel 

Regionale Energie Strategie (RES) 

(Regionaal samenwerken voor realisatie van de klimaat-
opgave) 

In de vorige Nieuwsbrief werd gerapporteerd over de door 
de gemeente Apeldoorn georganiseerde bijeenkomst waar 
de nota: Hoe zien Apeldoorners 2030. In dat artikel werd 
aangekondigd dat in een volgende Nieuwsbrief informatie 
zou worden gegeven over RES. In onderstaand artikel wordt 
daar invulling aan gegeven. 

 

Wat is RES? 

De RES geeft een overzicht van lopende projecten, plannen en strategische keuzes voor de 
korte en de lange termijn. Speerpunten zijn: 

- CO2 in 2030 met 49% verminderd 
- in 2050 is dat 95% 
- aan vijf tafels wordt daarover gesproken/gedacht, te weten industrie, gebouwde omgeving, 

mobiliteit, landbouw en landgebruik en elektriciteit 
- ook in bestaande woningen wordt over 30 jaar geen aardgas meer gebruikt 

Wat is het doel van RES? 

De RES is een instrument om te komen tot regionaal gedragen keuzes voor de opwekking van 
duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor opslag en 
energie-infrastructuur 

Wat is de opgave waar partijen in de regio voorstaan? 

De doelstellingen van alle RES’en in het land tellen samen op tot de landelijke taakstelling 
duurzame elektriciteit en geven zicht op de duurzame warmtebronnen voor de gebouwde 
omgeving. De RES brengt duurzame warmtebronnen in beeld en zorgt voor afstemming van 
de activiteiten in de landelijke dekking van de RES’en. De RES faciliteert ook de samenwerking 
tussen de eerder genoemde regionale partijen. Streven moet zijn optimalisatie in het gebruik 
van kennis en ervaring delen tussen de RES’en (het geheel is meer dan de som der delen). 
De nota RES eindigt daarom ook met een kernachtige samenvatting. Het gezamenlijk opstellen 
van een RES draagt bij aan de omslag naar een nieuwe duurzame samenleving. 
Het verbinden van energieprojecten aan andere infrastructurele of sociale opgaven, biedt 
kansen voor economische groei, ruimtelijke kwaliteit en sociale samenhang. 

Op de website Regionale-energiestrategie.nl vindt u veel informatie. 
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Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij onderstaande informatie met betrekking tot 
“parkeren”. 

Concept Parkeervisie, concept Beleidsregel parkeren en ontwerpbestemmingsplan 
Parapluherziening parkeren 

Van 22 november 2018 tot en met 2 januari 2019 liggen de 
concepten van de Parkeervisie en de Beleidsregel parkeren 
en het ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening parkeren 
ter inzage. 
 
 

Parkeervisie 

De Parkeervisie is een beleidsnota waarin de raad inzichtelijk maakt waarom parkeerbeleid 
gewenst is, welke keuzes er op parkeergebied mogelijk zijn en op basis van welke argumenten 
voor onderdelen van het beleid wordt gekozen. De essentie van parkeervisie is ‘mogelijk maken 
waar het kan, reguleren waar het moet’. Met de gestaag groeiende cijfers voor autobezit en  
-gebruik ontstaan een drietal problemen op parkeergebied. Het eerste is dat er tijden en 
plaatsen zijn waar meer vraag naar parkeren is dan aanbod. Regulering richt zich dan op het 
optimaal verdelen van beschikbare ruimte. Het invoeren van betaald parkeren is daarbij een 
goed lokaal instrument, met als effect dat plaatsen alleen functioneel gebruikt worden en per 
dag het aantal auto’s dat parkeert toeneemt. Het tweede is dat er groepen autobezitters 
bestaan die beschermd moet worden tegen overlast van parkeerders van ‘buitenaf’. Meestal 
gaat het dan om het beschermen van bewoners in het centrum en de randen van de binnenstad 
of grote publiekstrekkers. Vergunningen zijn daarbij het meest effectieve instrument, in combi-
natie met het stellen van parkeernormen, zodat de druk op de openbare ruimte per saldo niet 
toeneemt. Het derde is de uitstoot van auto’s en de ruimte en aanblik van geparkeerde auto’s 
voor de leefomgeving. Zoekverkeer levert extra uitstoot op, reden om parkerend verkeer een 
goed alternatief te bieden. Door aanleg van garages of het netjes inpassen van parkeer-
terreinen wordt de autovoorziening effectief netjes verpakt en wordt het ruimtegebruik 
geoptimaliseerd. 
Ten slotte is parkeerbeleid van belang voor doorstroming van het verkeer (om bijvoorbeeld 
opstoppingen van auto’s die willen parkeren op doorgaande wegen te voorkomen) en is er een 
economisch belang (het succes van binnensteden en evenementen wordt vaak deels 
afgemeten op basis van optimalisering van parkeermogelijkheden). 
Onderwerpen die in de parkeervisie ter sprake komen zijn dan ook de gemeentelijke handels-
wijze ten aanzien van zones voor betaald parkeren en vergunningparkeren, parkeerbeweg-
wijzering, parkeernormen en de ontwikkeling van (digitale) gebruiksmogelijkheden. Naast 
parkeernormen voor auto’s bevat de parkeervisie ook parkeernormen voor fietsen. Op financieel 
gebied wordt ingegaan op diverse tariefstellingen en de consequenties hiervan voor de 
gemeentelijke financiën. 

Bestemmingsplan Parapluherziening parkeren 

Het bestemmingsplan zorgt voor borging van (een deel van) het beleid uit de parkeervisie in 
een algemene regel die geldt voor de gehele gemeente Apeldoorn, met uitzondering van 
bestemmingsplannen waarin al een regel over parkeren is opgenomen. Deze parkeerregel 
houdt in dat in ‘voldoende parkeerruimte voor auto en fiets en voor laden en lossen’ moet 
worden voorzien bij het gebruiken van gebouwen en gronden en bij nieuwe ontwikkelingen 
waarvoor een aanvraag omgevingsvergunning nodig is. Wat hieronder wordt verstaan wordt 
uitgelegd in de beleidsregel Parkeren. 

Beleidsregel parkeren 

De beleidsregel geeft inzicht in wat wordt verstaan onder het realiseren van ‘voldoende 
parkeerruimte voor auto en fiets en voor laden en lossen’. De beleidsregel geeft bijvoorbeeld 
inzicht in het aantal, de kwaliteit en de plek van de te realiseren parkeerplaatsen. Het bepalen 
van ‘voldoende parkeerruimte’ gebeurt door het hanteren van parkeernormen voor fietsen en 
auto’s. De beleidsregel dient als toetsingskader bij het opstellen van nieuwe bestemmings-
plannen en geeft een uitleg over hoe de parkeerregel in het bestemmingsplan wordt toegepast. 
Doel is daarmee bij te dragen aan een transparante en consistente besluitvorming en een 
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efficiënte procedure. 
Tijdens de periode waarin de concepten van de visie en de beleidsregel en het ontwerpbestem-
mingsplan ter inzage liggen kan iedereen hierop een zienswijze geven. Dat kan op de volgende 
manieren: 

• schriftelijk: stuur uw inspraakreactie en/of zienswijze naar de Eenheid Ruimtelijke  

• Leefomgeving, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van 'zienswijze 
over parkeren'. De brief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en 
woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer en e-mailadres bevatten. 

• mondeling: maak een afspraak met de heer S. Martijn over de Parkeervisie en beleids-
regel, tel. 055-5802549, of met mevrouw J. Tol over het ontwerpbestemmingsplan en 
beleidsregel, tel. 055-5802357. 

• digitaal: vul het formulier in op onze website, www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan 
(inloggen met DigiD)  

Het indienen van digitale inspraakreacties via e-mail is niet mogelijk. 
De concepten van de visie en de beleidsregel en het ontwerpbestemmingsplan zijn te raad-
plegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage onder het kopje Ter inzage, Beleidsnota’s en 
het kopje Ter inzage, Bestemmingsplannen.  
De stukken liggen ook ter inzage bij het Omgevingsloket. De medewerkers van het 
Omgevingsloket kunnen u er meer over vertellen. 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. Vervolg na terinzagelegging. 
Na de periode van het indienen van uw zienswijze worden deze in concept beoordeeld en 
beantwoord. Dit in de vorm van een Nota van zienswijzen. De visie, beleidsregel en het 
bestemmingsplan zullen samen met de Nota van zienswijzen worden voorgelegd aan de raad. 
U heeft dan tijdens de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) de mogelijkheid om met de raad in 
gesprek te gaan over de visie en een toelichting te geven op uw zienswijze wanneer u deze 
heeft ingediend. Als u een zienswijze indient, wordt u te zijner tijd voor deze PMA uitgenodigd. 
Daarna zal de raad een beslissing nemen over de vaststelling van deze stukken. 

Informatiebrief van de Stuurgroep Glasvezel 11 Veluwse Gemeenten 

Onderwerp: stuurgroep vergadering 16 november 2018. 

Op 16 november heeft de Stuurgroep het vijfde overleg van 2018 gevoerd. 
Onderwerp van gesprek was met name de stand van zaken tot nu toe en 
een mogelijke oplossing voor een aantal problemen die zijn blijven liggen 
of zijn ontstaan. 

De vraagbundeling in alle deelgebieden zijn succesvol afgerond. De deelname is per gemeente 
en deelgebied sterk wisselend maar de deelname in alle deelgebieden ligt boven de 50% en is 
daarmee voldoende om tot realisatie over te gaan. Glasvezel buitenaf beraadt zich nog wel op 
een strategie om het deelnemerspercentage nog te vergroten. 

De stand van zaken staat hieronder per deelgebied (kort) aangegeven: 
a. Ermelo/Nunspeet (Noordwest Veluwe) 
 Op 21 november gaat in dit deelgebied de eerste schop in de grond. De schouw van het 

gebied en het contracteren van de aannemer (Allinq) is afgerond. 
b. Putten/Apeldoorn (Noordelijke Vallei/Veluwe Midden) 
 De aannemer (BAM) is inmiddels gestart met de graafwerkzaamheden. 
c. Oldebroek en Elburg (Veluwe Noord/Kampen Zuid) 
 Op 22 november zet aannemer Van Gelder de eerste schop in de grond. 
d. Brummen, Voorst en Apeldoorn (Veluwe Oost) 
 De start van de graafwerkzaamheden staat voor eind Q2 van 2019 gepland. 
e. Epe, Heerde en Hattem (Noord Oost Veluwe) 
 De start van de werkzaamheden is gepland voor het begin van Q2 van 2019. 

Glasvezel buitenaf is bezig een strategie te ontwikkelen om de percelen die net buiten het 
vraagbundelingsgebied vallen toch mee te voorzien van glasvezel. In deze strategie wordt er 
ook gekeken naar kleine kernen die nu buiten het aanbod zijn gebleven. Bij een combinatie van 
deze twee situaties kunnen de meeste probleemgevallen opgelost worden. Bedrijventerreinen 
worden ook in dit project meegenomen. 
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Hiervoor is het noodzakelijk om de betreffende gebieden binnen de betreffende deelgebieden 
van de Veluwe gedetailleerder in kaart te brengen. Nader overleg (scope-sessie) tussen 
gemeenten, Glasvezel buitenaf en de Stichting is hiervoor noodzakelijk. Op korte termijn zullen 
de gemeenten hiervoor benaderd worden. 

Daarnaast zal er naar alle waarschijnlijkheid dan nog steeds sprake zijn van een klein aantal 
zeer dure aansluitingen die binnen het commerciële plaatje niet opgelost kunnen worden. Een 
bijdrage van de overheid is hier onontbeerlijk (wit gebied). Glasvezel buitenaf brengt deze 
gevallen met kostenplaatje in beeld en zal in overleg treden met overheden om een oplossing te 
vinden. 

Zodra hiervoor de strategie van Glasvezel buitenaf voldoende vorm heeft gekregen om 
gecommuniceerd te worden wordt er een bijeenkomst georganiseerd. De betrokken bestuurders 
worden dan door de Stuurgroep bijgepraat. Deze bijeenkomst zal waarschijnlijk in het eerste 
kwartaal van 2019 worden georganiseerd. 

Gratis uw verkeerskennisopfrissen?  

Op 19 november 2018 ontvingen wij onderstaand bericht van Veilig Verkeer Nederland: 

 
Bent u inwoner van de gemeenteApeldoorn en wilt u als ervaren verkeersdeelnemer ook graag 
nog eens worden bijgespijkerd over de laatste verkeersregels? Grijp nu uw kans. In 2 bijeen-
komsten van 2 uur wordt u onder leiding van een gecertificeerde voorlichter van Veilig Verkeer 
Nederland bijgepraat over alle verkeersregels die in de loop der jaren veranderd zijn. Denk 
daarbij aan de turborotondes, spitsstroken, nieuwe belijningen enz. Uiteraard is er ruimte voor 
vragen en het inbrengen van eigen ervaringen. Meld u aan voor deze opfriscursus die bedoeld 
is voor verkeersdeelnemers van 65 jaar en ouder.De cursus wordt uitgevoerd op verzoek van 
de gemeente Apeldoorn in opdracht van het ROV Oost-Nederland. 

- 1e bijeenkomst: woensdag 28 november 2018 van 10.00 – 12.00 uur 
- 2e bijeenkomst: woensdag 12 december 2018 van 10.00 - 12.00 uur 
- Locatie: DokZuid,1e Wormenseweg 460, 7333 GZ Apeldoorn 

U wordt beide dagen verwacht. 
 
De bijeenkomsten hebben een informatief karakter. Het is geen examen. Deelname is gratis.  
Veilig Verkeer Nederland biedt u de mogelijkheid aan om - op vrijwillige basis - deel te nemen 
aan een individuele praktijkrit in uw eigen auto. De praktijkrit in uw eigen auto is bedoeld voor u 
om aandacht te besteden aan uw eigen rijvaardigheid. Vooraf bespreekt de instructeur uw 
specifieke wensen. Daarnaast let de instructeur op een vast aantal punten dat van belang is 
voor de rijvaardigheid. Het is geen examen en kan geen gevolgen hebben voor uw rijbewijs. De 
instructeur zal na de rit met u doorspreken voor welke punten u extra aandacht kunt hebben in 
het verkeer. Voor deelname vragen we een eigen bijdrage van € 15,00. Verdere informatie 
hierover ontvangt u na aanmelding. 

VVN heeft de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan met het organiseren van deze cur-
sussen. De populariteit van de cursus is de afgelopen jaren flink toegenomen. U kunt zich 
aanmelden voor de cursus door een e-mail te sturen naar steunpuntoost@vvn.nl o.v.v. 
Op-friscursus Apeldoorn. Vermeld in de e-mail uw naam, adresgegevens, geboortedatum en 
telefoonnummer. Bel voor meer informatie of aanmelden naar: 0575-510144. 
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In en om de dorpen 

Verkeersmaatregelen Veldbrugweg en Tullekensmolenweg 

De gemeente Apeldoorn heeft, ingevolge de verordening dorp- en wijkraden 2009 het bestuur 
van de dorpsraad geïnformeerd dat zij een tweetal verkeersbesluiten voor verkeersmaatregelen 
gaat nemen. 
Het betreft: 

- het instellen van een stopgebod op de Veldbrugweg in Lieren ter hoogte van het kruispunt 

met Kanaal Zuid 

 
- het opheffen van de voorrangsregeling op de Tullekensmolenweg, door middel van het 

verwijderen van bebording en haaientanden die de voorrang aanduiden op de kruispunten 

met Lierdererf en de Veldbrugweg 

  

Het bestuur van de dorpsraad heeft de door de gemeente voorgestelde verkeersbesluiten 
besproken en heeft laten weten geen bezwaar te hebben tegen de voorgestelde maatregelen. 
Het bestuur is zich er van bewust en heeft dat ook kenbaar gemaakt, dat het beoogde effect 
van de maatregelen afhankelijk is van het rijgedrag van de weggebruikers. 

De voorgenomen verkeersbesluiten liggen vanaf 30 november gedurende zes weken ter 
inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende die periode op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht tegen de maatregel een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders 
van Apeldoorn. 
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Baggeren vijver Tullekensmolenweg 

Door de langdurige droogte is de overstortvijver aan de Tullekensmolenweg gedeeltelijk droog 
komen te liggen. Dat geeft voor de buurtbewoners stankoverlast. Reden voor de gemeente 
Apeldoorn om - mede op basis van klachten - opdracht te geven de vijver te baggeren. Deze 
werkzaamheden zijn (vooralsnog) ingepland in de weken 49 en 50. Voorafgaand aan het 
baggeren zullen snoeiwerkzaamheden worden uitgevoerd rondom de vijver. De overlast zal tot 
een minimum worden beperkt en er zullen geen wegen worden afgesloten.  
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Rijbewijskeuringen in Beekbergen 

Beekbergen - Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 
17 december in Dorpshuis de Hoge Weye, Dorpstraat 34 medisch laten 
keuren voor de verlenging van hun rijbewijs. 

Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg Rijbewijskeuringen. 
Telefonisch: 088 23 23 300. Zelf een datum plannen: www.regelzorg.nl.  

Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een Gezondheidsverklaring. 
Aangeraden wordt dit digitaal te kopen met behulp met uw DigiD op www.mijn.cbr.nl.  

Een papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten, het CBR of 
Regelzorg. 

U beantwoordt de vragen en stuurt de verklaring naar het CBR. Binnen een week krijgt u dan 
het Keuringsverslag dat de arts moet invullen per post of via de mail. 

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 40,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 
75 jaar is het tarief € 60,00. 

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

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

 
 

 

…. 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 mee- 
maken 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. 

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 
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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 

 
 

Bericht van uw dorpsagent 

Beste mensen, 

De dagen, waarop het inbrekersgilde weer op pad gaat zijn weer aan-
gebroken. Momenteel hebben we wat meer inbraken in omgeving 
Loenen. Ze kunnen ook zo hier zijn! 

Wees alert en bel vooral 112 als u iets verdachts ziet gebeuren. Noteer 
zoveel mogelijk informatie om door te geven, waarbij kenteken en 

signalementen van groot belang zijn. Een loop- of rijrichting is ook altijd handig! 

Het is bij ons bekend dat inbraken wel gemeld worden, vaak omdat uw verzekering daar 
natuurlijk om vraagt. Als er een poging is ondernomen bij uw woning in te breken, willen we dat 
ook graag weten. Niet alleen omdat we dan weten waar het gebeurd en daar dus op kunnen 
inzetten. Nee; ook omdat bij een poging inbraak de sporen vaak beter zijn. De indruk van het 
breekvoorwerp drukt namelijk goed in het kozijn. Die afdruk wordt afgevormd door de tech-
nische recherche en kan worden vergeleken met inbrekersgereedschap, welke wij soms aan-
treffen bij aangehouden inbrekers. Dit kan leiden tot bewijs in andere zaken, waarbij met 
hetzelfde gereedschap werd gewerkt. Zie het als een vingerafdruk van het gereedschap. 

Melden dus! 

Ik hoop dat het allemaal mee gaat vallen! 

Verlichting: 
Let als ouders niet alleen op de verlichting, maar ook op die van de fiets van uw 
kind! Een lichte en/of reflecterende jas draagt ook bij aan de zichtbaarheid. 

Vuurwerk: 
In deze tijd worden veel pakketten vuurwerk via de post verstuurd en 
vaak getraceerd. Wij krijgen daarvan melding en gaan op huisbezoek. In ieder 
geval komt het pakket nooit aan. Wel geld kwijt en nog geen vuurwerk. 
Koop alleen legaal vuurwerk! 
 

Theo Simmelink, dorpsagent 

Varia 

   
                       Vlinderstraat                                                  Wolterbeeklaan                       Bladkorf Papenberg overvol 

                    Nu bollen poten, bloemenpracht in het voorjaar 
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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 29 november 2018 

 

Tijd Omschrijving 

 Raadzaal 

19.00 uur Dialoog burgerparticipatie in Apeldoorn "Samen voor Apeldoorn" 

21.00 uur Pauze 

21.15 uur Bevestigen tracé fietsroute Apeldoorn-Epe en opstart vervolgfase 
(voorlopig ontwerp) 

22.45 uur Sluiting 

 Het Rode Hert 

19.00 uur Passend onderwijs 

21.00 uur Pauze 

21.15 uur Toetreding Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs tot de Samen-
werkingsstichting voor primair en voortgezet onderwijs van de Veluwse scholen-
groep 

22.15 uur Sluiting 

 De Rode Leeuw 

19.00 uur Convenant regionale samenwerking MO/BW Oost Veluwe 

20.00 uur Presentatie notitie wegenonderhoud 2019 en verder 

21.00 uur Pauze 

21.15 uur Audit Comité 

22.15 uur Sluiting 

Aangevraagde omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

De Hoeven (kavel 1), Beekbergen het oprichten van een woning 2018-11-20 

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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Aangevraagde evenementenvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Parc Spelderholt, Spelderholt 9, Beekbergen Prestatieloop, d.d. 25 november 2018 2018-11-22 

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evene-
ment bij hem is ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen.  
Indien de vergunning wordt verleend zal daarvan mededeling worden gedaan. 

Vastgesteld bestemmingsplan Loenenseweg 44-44B Beekbergen 

Vanaf 22 november 2018 ligt gedurende 6 weken ter inzage het bij raadsbesluit van 8 
november 2018 vastgestelde bestemmingsplan Loenenseweg 44-44B Beekbergen met 
identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1351-vas1. Het plan betreft het wijzigen van de huidige 
maatschappelijke bestemming van het landgoed Rauwenhul gelegen aan de Loenenseweg 44, 
44A en 44B in een woonbestemming. Het bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld. 

Tegen het ontwerp van het plan zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Ook heeft de 
gemeenteraad bij de vaststelling geen wijzigingen in het plan aangebracht. Daarom kan alleen 
een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij 
de gemeenteraad naar voren te brengen, beroep instellen. 

Tot en met 3 januari 2019 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 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. 

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage, 
onder het kopje Ter inzage, Bestemmingsplannen. 

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ook ter inzage bij het Omgevingsloket. De medewerkers 
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, 21 november 2018 

 

Sociaal maatschappelijk werker 

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

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

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

de Hoge Weye 

- kosten van eventueel te vervangen onderdelen worden in rekening gebracht (vakkennis en 

handigheid zijn gratis) 

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

Formulierenspreekuur 

Er zijn veel soorten formulieren en regelingen. Ook gaan steeds meer zaken digitaal. 
Kunt u hier hulp of ondersteuning bij gebruiken of heeft u een specifieke vraag, dan kunt u 
terecht bij de spreekuren op donderdagmiddag en vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur. Er 
is of een medewerker van Iriszorg of een Sociaal Juridisch medewerker van Stimenz aanwezig. 
U kunt ondersteuning krijgen bij aanvragen/wijzigingen op het gebied van o.a.: 

- Aanvragen en activeren van een DigiD 
- Uitkeringen (zoals AOW, WW, Bijstand, WIA, Wajong) 
- Toeslagen (zoals huur, zorg en kindgebonden budget) 
- Toeslagen en overige formulieren of aanvragen van het UWV 
- Regelingen voor mensen met een laag inkomen 
- Het schrijven van bezwaarschriften 
- Het opstellen van betalingsregelingen 
- Het wijzigen en/of opzeggen van abonnementen en diensten. 

Praktische informatie: 
Het formulierenspreekuur vindt plaats op de vier dorpen, locatie Bijenkorf. 
Adres: Loenenseweg 39, 7361 GB Beekbergen. 

Seniorenbijeenkomsten 

 

 

“De Stamtafel” 

Dorpshuis De Hoge Weye 

(Dorpstraat 34, Beekbergen) 

- dinsdagochtend, 10.00 tot 12.00 uur, 
biljarten (niet in juli en augustus) 

- donderdagmiddag, 14.00 tot 16.00 uur, 
stamtafel (inloopmiddag, de vrijwilligers 
ontvangen u graag en de koffie staat altijd 
klaar en u kunt deelnemen aan spellen) 
(niet in juli en augustus) 

- voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Ton en Dinie Tijhof, 
mailadres a.tijhof9@upcmail.nl 

 



 
 

 12 

 

’t Proathuus is een ontmoetingsplek voor 
senioren van alle 
gezindten uit 
Beekbergen en de 
omliggende dorpen. 

De mogelijkheid om 
zonder afspraak in- en uit te lopen, of 
aan te schuiven, ligt tussen 14.00 en 
16.00 uur, elke dinsdagmiddag. 

U wordt ontvangen door een 
enthousiaste groep vrijwilligers. 

Op deze tijden kan men een 
“bakkie” drinken, een praatje 
maken, een spelletje doen. 
Af en toe worden extra 
activiteiten georganiseerd. 
Praten en breien is ook een optie, terwijl 
de koffie en thee rond gaat. 

Als u slecht ter been 
bent kan zo nodig 
vervoer voor worden 
geregeld. 

U komt niet alleen 
voor u zelf, maar ook voor de ander 

Onderlinge contacten worden hier 
verstrekt. Het percentage van ouderen 
die bijna niet meer op straat komen is 
sterk gestegen. 

Er is duidelijk een ontmoetingsplek 
nodig. Niemand wordt tot iets 
verplicht. We genieten samen van 
de “kleine dingen”. 

Ideeën en voorstellen van uw kant 
worden heel erg op prijs gesteld, 
zodat wij samen mogelijkheden 
kunnen bekijken om met elkaar 
deze gezellige middag te 
organiseren. 

Tot dinsdagmiddag ! 

 

’t Proathuus Team 

Er zijn voor u geen kosten aan 
verbonden, maar een bijdrage in 

de onkosten wordt op prijs 
gesteld. 

De Ontmoeting 

Op de website van ontmoetelkaarinapeldoorn.nl vindt u het volledige actuele programma van 
Ontmoetingsplek De Ontmoeting/De Vier Dorpen. 
U kunt ook telefonisch contact zoeken: 055-5066870. 
 
 

Spreekuur dorpsagent (de heer T. Simmelink) 

Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de politiepost Van Schaffelaarweg  
(naast de brandweerkazerne). 

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

112 voor spoed en verdachte situaties op heterdaad, 0900-8844 = geen spoed; wel politie 

29-11 en 6-12 geen spreekuur door andere inzet 

27-12 en 03-01-2019 geen spreekuur ivm drukke diensten rond de Kerst/Oud en Nieuw 

 
 

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 

 


