Nieuwsbrief 3 december 2018
Van de bestuurstafel
Helder in ambitie, flexibel in uitvoering
Op donderdagavond 28 november 2018 was er een Politieke Markt Apeldoorn (PMA) die voor
wat betreft de uitvoering/organisatie sterk afweek van de normale vormgeving.
Gedurende twee uur werd er, na een korte inleiding door mevrouw Elbertsen (voorzitter van de
raadswerkgroep “helder in ambitie, flexibel in uitvoering) door de aanwezige leden van dorpsen wijkraden gediscussieerd over een viertal stellingen. Dit alles met het doel in een voorgestelde veranderde rol van de dorps- en wijkraden helder te krijgen hoe dat dan zou moeten
worden als burgerparticipatie de kern van de structuur gemeente – burger wordt. In de Raadszaal was een lint op de vloer geplakt en wanneer je het eens was met de stelling dan werd je
gevraagd links van de lijn te gaan staan en was je het oneens dan rechts van de lijn. Het was
mevrouw Paulissen (externe discussieleider) die vervolgens ging vragen waarom men links of
rechts van de lijn was gaan staan. Een methode die bij managementtrainingen ook wel gebuikt
wordt en meestal weinig concreets oplevert, en dat was hier niet anders. Daarbij kwam nog dat
de stelling soms een opendeur was en men het er moeilijk oneens mee kon zijn. Vervolgens
werd er in vier groepen nader over de stellingen gediscussieerd en werden door leden van de
raadswerkgroep “Helder in ambitie, flexibel in uitvoering” de gemaakte opmerkingen genoteerd.
Een beproefde methode waarvan de effectiviteit soms matig is.
Op 21 december 2016 (zo lang wordt door de gemeente Apeldoorn al over dit onderwerp burgerparticipatie - nagedacht) heeft de dorpsraad gereageerd op een notitie die zij van de
gemeente Apeldoorn over dit onderwerp had ontvangen. In de aan het college van B&W
geadresseerde zienswijze werd met nadruk gewezen op de centrale rol die de dorpsraad in de
dorpen vervult. Tevens heeft het bestuur van de dorpsraad de bief die op 11 mei 2018 door de
gezamenlijke dorpen aan alle raadsfracties is gezonden mede ondertekend.
Nadrukkelijk is in beide brieven aan college en raad aangegeven dat de goede elementen uit de
verordening dorps- en wijkraden van 2009 behouden moeten blijven.
Het bestuur van de dorpsraad is benieuwd wat er met de inbreng van de bijeenkomst van
28 november 2018 wordt gedaan en wat dit betekent voor de dorpsraad.

De Apeldoornse Woonagenda 2018 – 2021
Deze nota ligt ter inzage op kantoor dorpsraad (Dorpstraat 34, Beekbergen)
Wat treft u aan informatie aan in dat document
- allereerst een voorwoord van de portefeuillehouder wonen, de wethouder Stukker, waarin
aandacht wordt gegeven aan de uniciteit van Apeldoorn als stad in het groen en waar voor
iedereen een thuis moet zijn, maar dat mag dan weer niet ten koste van de leefbaarheid
gaan. Een gewogen besluit over aard en omvang van de woningbouw is daarom noodzakelijk
- vervolgens wordt nader ingegaan op de noodzaak van een nieuwe (herschreven) woonagenda. Groei van het aantal woningen is noodzakelijk, maar dan wel op de goede plekken,
met de juiste indeling die past bij de veranderende vraag. De samenstelling van de bevolking
en de behoeften van de huishoudens veranderen in rap tempo. Het aantal senioren neemt
gestaag toe evenals kleine huishoudens. Steeds meer mensen hebben thuis zorg en/of
begeleiding nodig. De culturele diversiteit van de samenleving neemt toe en stelt specifieke
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eisen aan woonomgeving. Dat is ook terug te vinden in de diversiteit van de woningen.
En mensen zoeken steeds nadrukkelijker naar een woning die past bij hun levensfase
- trends en ontwikkelingen: dan gaat het onder andere over de demografische opbouw van de
inwoners van Apeldoorn, waarbij een onderscheid mag worden gemaakt tussen “stad” en
“dorp”. Dat geeft een druk op de woningmarkt
- duurzaamheid zal in toenemende mate een (doorslaggevende) factor worden bij de keuze
van een woning
- de Apeldoornse Woonagenda gaat uit van een samenwerking van alle “spelers” op het
terrein van wonen. In de nota wordt aangegeven: de gemeente Apeldoorn stelt zich, onderkennend dat haar rol van grote invloed is op de ontwikkelingen op het gebied van wonen,
daarom op als regisseur, facilitator en supporter van al die partijen die verantwoordelijkheid
dragen voor de acties die voortvloeien uit de woonagenda (er worden 25 concrete actiepunten benoemd)
Apeldoorn een comfortabele gezinsstad
Het is voor de komende jaren een van de speerpunten van beleid. Niet verwonderlijk dus dat de
dorpsraad van de gemeente Apeldoorn werd geattendeerd op dat deel in de structuurvisie dat
gaat over die comfortabele gezinsstad. Wij maken u graag deelgenoot van deze informatie.
3.2 Comfortabele gezinsstad
Buitenstadse woonmilieus
Het is in toenemende mate onzeker of de Apeldoornse bevolkingsomvang de komende jaren
zal groeien, stabiliseren of wellicht zelfs zal krimpen (zie paragraaf 1.1). Het is maar net welke
prognose we erbij pakken. Dat geldt net zo goed voor de vraag naar woningen, die ook nog
eens afhankelijk is van de ontwikkeling van de welvaart. Tegelijkertijd is duidelijk dat zelfs bij de
meest extreme prognoses de nu al geplande capaciteit voor woningbouw zal voldoen.
Herprogrammering van die al geplande locaties biedt ook kansen voor het ontwikkelen van
woonmilieus die van vergelijkbare kwaliteit zijn als die van bijvoorbeeld De Parken, de Indische
Buurt en Kerschoten. Of die een toevoeging vormen aan het al bestaande palet aan
Buitenstadse woonmilieus (bijvoorbeeld in de Kanaalzone).
• De structuurvisie zet daarbij in ieder geval in op:het tevens benutten van de herprogramme-

ring voor de verbreding van het aanbod aan echt Apeldoornse ‘buitenstadse’ woonmilieus
(huizen/complexen met tuinen)
• het ontwikkelen van meer intensieve vormen van ‘buitenstads’ wonen op inbreidingslocaties
(bijvoorbeeld gestapelde woningen met tuinen, wooncomplexen met gezamenlijke tuinen).
• het verwijderen van bovengrondse hoogspanning in woonmilieus.
Stedelijke voorzieningen
Het bijzondere wooncomfort in Apeldoorn is in hoge mate het gevolg van het opvallend fijnmazige aanbod van voorzieningen. De meeste dagelijkse voorzieningen zijn in de buurt te
vinden en zijn in ieder geval in de wijk aanwezig. Daarnaast biedt het centrumgebied een breed
aanbod aan niet dagelijkse en culturele voorzieningen, waaronder een sterke kunstcollectie. De
fijnmazigheid van de voorzieningenstructuur is een kwaliteit die onder druk kan komen te staan
als gevolg van (economische) schaalvergroting. Ook de kwaliteit van het winkelaanbod in het
centrumgebied vraagt aandacht, omdat die achterblijft ten opzichte van centra van omliggende
steden. Vandaar dat wij inzetten op:
• het zoveel mogelijk handhaven van het aanbod van dagelijkse voorzieningen in de wijken en

buurten;
• verbetering van de concurrentiepositie van het centrum van Apeldoorn door het winkelaan-

bod te verbreden en de verblijfskwaliteit op een hoger niveau te brengen.
Voorzieningen in de dorpen
In veel dorpen moeten we de komende jaren rekening houden met afname van de bevolking of
met stabilisatie. Handhaving van de (vaak relatief goede) voorzieningenniveaus in de dorpen zal
vooral gedragen moeten worden door het inzetten op leefbaarheid, op het multifunctioneel
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maken van voorzieningen, door het maken van slimme combinaties, en door versterking van het
draagvlak dat toerisme en recreatie biedt. Daarom zetten we in de structuurvisie in op:
• ontwikkeling van de dorpen gericht op het binden van inwoners (leefbaarheid);
• het verbeteren van de kansen voor dorpse voorzieningen door het bevorderen van multifunctionaliteit en het combineren van functies;
• versterking van het draagvlak voor winkelvoorzieningen in de dorpen door verhoging van de
toeristische attractiviteit en verblijfstijd (meer toeristen die ook nog eens langer blijven).
• verbetering van de concurrentiepositie van het centrum van Apeldoorn door het winkelaanbod te verbreden en de verblijfskwaliteit op een hoger niveau te brengen.
Er is dus voorlopig nog voldoende “werk aan de winkel”

Verkeersbesluit aansluitingen buitengebied
Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij onderstaand bericht:
Ingevolge de Verordening dorps- en wijkraden 2009 berichten wij u dat wij een verkeersbesluit
voor verkeersmaatregelen gaan nemen in uw beheersgebied.
Het gaat om het volgende besluit:
Door middel van het plaatsen van de verkeersbord B6 van het RVV 1990 met de bijbehorende
haaientanden een voorrangskruispunt in te stellen op de kruispunten De Somp – Van
Spreekenslaan, Engelanderenk – Engelanderholt en Engelanderweg – Engeland.
Toelichting
Op bovengenoemde kruispunten komen er op dit moment onverharde wegen samen met
verharde wegen. De voorrangsituatie is op dit moment zo geregeld dat voertuigen op verharde
wegen voorrang hebben op voertuigen komend vanaf onverharde wegen.
Op bovengenoemde kruispunten zullen de aansluitingen verhard worden zodat er makkelijker
en veiliger onderhoud uitgevoerd kan worden aan de onverharde wegen. De gemeente
Apeldoorn onderhoud onverharde wegen met een zogenoemde schaafmachine. Deze machine
moet zich nu nog op de doorgaande weg opstellen om de onverharde wegen te kunnen
herstellen. Door de aansluitingen te verharden kan de schaafmachine zich op de zijweg
opstellen en neemt deze minder vuil mee de doorgaande weg op.
Doordat de aansluitingen verhard worden zal de voorrang geregeld moeten worden middels
verkeersbord B6 en haaientanden. Dit word met een verkeersbesluit vastgesteld.
Het voorgenomen verkeersbesluit wordt met ingang van 15 december 2018 gedurende zes
weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen gedurende die periode een bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn, Postbus 9033, 7300 ES
Apeldoorn.
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In en om de dorpen
Maaltijd rond Kerst!
Op woensdag 19 december 2018 zal in het kerkgebouw
van de Gereformeerde Gemeente in Beekbergen weer een maaltijd worden
georganiseerd rond het thema ‘Kerst’. Dit is alweer het vierde jaar dat de maaltijd
wordt georganiseerd door vrijwilligers voor dorpsgenoten en wij hopen dat het ook
dit jaar weer een goed en gezellig samenzijn mag zijn.
Wij nodigen u (iedereen is welkom!) van harte uit om aan deze maaltijd deel te nemen.
Bent u minder mobiel of heeft u geen vervoer? Onze vrijwilligers verzorgen graag het vervoer
voor u van- en naar huis.
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Neem dan even contact met ons op.
Contactpersoon:
Naam : Cornelis van Kralingen
Adres : Zwarte Bergweg 10
Telefoon : 06-553 48 982
Mail
: Cornelis@Control4MKB.nl
Locatie : Gereformeerde Gemeente te Beekbergen
Ruitersmolenweg 29 in Beekbergen
Datum en tijd: Woensdag 19 december, aanvang 17:00 uur
Kosten: Er zijn voor u geen kosten aan verbonden

…. 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

Uitnodiging enquête
Beste huurder van Veluwonen
Stichting Huurdersbelangen Samen Eén vertegenwoordigt de belangen van
de huurders van Veluwonen. Daarbij hebben we uw hulp nodig.
Onze koers willen we graag samen met u bepalen. Wij hebben daarom
De Woonbond gevraagd om via een (digitale) enquête uw mening op te
halen. Ook kunt u aangeven hoe u betrokken wilt zijn. De enquête kunt u invullen via
onderstaande link.
https://onderzoek.woonbond.nl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=SAMENEEN
of via de site van Samen Eén.
Het invullen van de enquête duuurt ongeveer 3 minuten.
U kunt de enquête invullen tot en met 13 december 2018. Als u deelneemt aan de enquête
maakt u kans op één van de drie boodschappen bonnen t.w.v. € 25,-.
Met vriendelijke groet
Bestuur Stichting Huurdersbelangen Samen Eén

Stichting Huurdersbelangen Samen Eén
Telefoonnummer 0575-474927
E-mail: info@samen-een.nl
Website: www.samen-een.nl

5

AED-cursus
Bij veel dorpsraden leeft de wens om te komen tot een goed dekkend AEDnetwerk. In Beekbergen is een dekkende AED-netwerk. Omdat een AED pas echt
zinvol wordt als je weet hoe je ermee om moet gaan, organiseert het Rode Kruis
voor het 5e jaar op rij Apeldoorn Reanimeert. In 4 uur leert u dan hoe u kunt
reanimeren en hoe u een AED kunt gebruiken. Wellicht is dit een idee voor een
gezamenlijke actie als dorpsraad of kent u bewoners die hier interesse in hebben. We zouden
het erg leuk vinden om jullie in december te ontmoeten!
De opbrengst gaat naar 3FM Serious Request, waarbij onze opbrengst volledig naar 1 van de
3 doelen zal gaan: Reanimatie in Nederland, zo maakt u Apeldoorn in 1 klap 2 keer
hartveiliger!
Op 20, 21 en 22 december worden reanimatiecursussen gegeven. De eerste cursus begint om
08:30 uur en de laatste cursus eindigt om 22:30 uur. Een cursus duurt 4 uur en kost € 25,-.
Meer doneren mag natuurlijk altijd.
Wij hopen dat ook dit jaar individuen, bedrijven en organisaties zich weer aansluiten bij onze
actie. Heb je altijd al willen leren reanimeren, dan is dit je kans om dat doel te realiseren en
een goed doel te sponsoren.
Om je in te schrijven ga je naar:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kJer0-Jq2EuqXgKGRIPnxxHd9FgLClNKmwfQsUXqogtUMTQyNVhIT001S0JRUDNJTjczQzA2N0tBNCQlQCN0PWcu

Als er nog vragen zijn, mail dan naar seriousrequest.apeldoorn@rodekruis.nl.
Met vriendelijke groet,
Het Serious Request Team 2018

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.
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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.
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Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis) donderdag 6 december 2018

Tijd

Omschrijving
De Rode Leeuw

19.00 uur

In gesprek met de Raad:
2GetThere Coaching

19.45 uur

Pauze
De Moriaen
In gesprek met de Raad:
Elektrische Deelauto's

19.45 uur

Pauze
Raadszaal

20.00 uur

Raadsvergadering
1. Vaststelling raadsagenda
2. Vragenuurtje
3. Actualiteitsvragen
Besluiten Raad:
4. Rechtstreeks:
a. Statutenwijziging Leerplein055 (126-2018)
5. Toetreding stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs tot de
Samenwerkingsstichting voor primair en voortgezet onderwijs van de
Veluwse Scholengroep (125-2018)
6. Benoeming nieuwe leden van de raad van toezicht van de stichting AVOO
(127-2018)

21.00 uur

Sluiting met drankje in Burgerzaal

Verleende omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Spelderholt 9, Beekbergen

Prestatieloop atletiekvereniging AV’34, d.d.
25 november 2018, vanaf Parc Spelderholt

2018-11-26

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).

Aangevraagde evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Bruggelerweg 4 in Beekbergen

Paardenspektakel Beekbergen d.d. 26 t/m 30 juni 2019

2018-11-28

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement bij hem is ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen.
Indien de vergunning wordt verleend zal daarvan mededeling worden gedaan.
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Verkeersbesluit opheffen voorrang Tullekensmolenweg
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn;
gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) en het Besluit Administratieve
Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW).
Nr. 2018-623589
Overwegende:
dat de Tullekensmolenweg gelegen is binnen de bebouwde kom van de gemeente Apeldoorn;
dat de Tullekensmolenweg in beheer is bij de gemeente Apeldoorn;
dat de Tullekensmolenweg een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW
1994;
dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn bevoegd is
verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde wegen;
dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester
en wethouders van Apeldoorn in het mandaat- en volmachtregister van de eenheid Beheer &
Onderhoud d.d. 24 juli 2018 gemandateerd is aan de teammanager Regie en Beheer;
dat de Tullekensmolenweg, tussen de aansluiting met de Molenweg en de grens van de
bebouwde kom is gelegen in een 30 km/uur-zone;
dat conform het principe van Duurzaam Veilig in 30km/uur-zones kruispunten als gelijkwaardig
kruispunten worden ingericht;
dat op het kruispunt met het Lierdererf een plateau wordt gerealiseerd;
dat door de fysieke maatregelen de Tullekensmolenweg een meer herkenbare inrichting krijgt
en derhalve de voorrangsregeling op de kruispunten met het Lierdererf en de Veldburgweg kan
worden opgeheven;
dat met het opheffen van de voorrangsregeling wordt aangesloten bij het verwachtingspatroon
dat weggebruikers hebben bij de voorrangssituatie op kruispunten in een 30 km/uur-zone;
dat de huidige voorrangsregeling opgeheven kan worden door het verwijderen van de
verkeersborden B3 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en de daarbij behorende
haaientanden op het wegdek;
dat vanwege de veiligheid van fietsers, de voorrangsregeling op het fietspad Pastoriestraat
gehandhaafd blijft;
dat vanwege de veiligheid en vanwege de gewenning van verkeersdeelnemers tijdens de
eerste periode na het opheffen van de voorrangssituatie tijdelijke borden met de tekst
‘Voorrangssituatie gewijzigd!’ worden geplaatst;
dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het verwijderen van het verkeersbord B6 en het
verkeersbord B3 verkeer van bijlage 1 van het RVV een verkeersbesluit is vereist;
dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het verwijderen van haaientanden een
verkeersbesluit is vereist;
dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de hiervoor benoemde verkeersmaatregel strekt tot het
verzekeren van de veiligheid op de weg, het in stand houden van de weg en het waarborgen
van de bruikbaarheid daarvan;
dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van politie,
Eenheid Oost Nederland, district Noord en Oost Gelderland, de heer M. Scheffer;
dat de politie een positief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit.
Het besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
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Door middel van het verwijderen van verkeersborden B3 en verkeersborden B6 en het
verwijderen van de haaientanden, het opheffen van de huidige voorrangsregeling op de
aansluiting van de Tullekensmolenweg met de Veldbrugweg.
Door middel van het verwijderen van verkeersborden B3 en verkeersbord B6 en het verwijderen
van de haaientanden het opheffen van de huidige voorrangsregeling op de aansluitingen van de
Tullekensmolenweg met het Lierdererf.
Situatietekening
(1/2)

(2/2)

Namens de burgemeester en wethouders van Apeldoorn,
E.E.M. Knijnenburg
Teammanager
Bezwaarclausule
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na
bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders, t.a.v. de eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. U kunt
ook digitaal een bezwaarschrift indienen via het formulier op www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift.
Indien u uw bezwaarschrift per post verstuurt raden wij u aan een kopie van dit besluit mee te
sturen.
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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.

De laatste donderdag in december is er géén RepairCafé !

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

“De Stamtafel”
Dorpshuis De Hoge Weye
(Dorpstraat 34, Beekbergen)
- dinsdagochtend, 10.00 tot 12.00 uur,
biljarten (niet in juli en augustus)
- donderdagmiddag, 14.00 tot 16.00 uur,
stamtafel (inloopmiddag, de vrijwilligers
ontvangen u graag en de koffie staat altijd
klaar en u kunt deelnemen aan spellen)
(niet in juli en augustus)
- voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Ton en Dinie Tijhof,
mailadres a.tijhof9@upcmail.nl
’t Proathuus is een ontmoetingsplek voor
senioren van alle
gezindten uit
Beekbergen en de
omliggende dorpen.
De mogelijkheid om
zonder afspraak in- en uit te lopen, of
aan te schuiven, ligt tussen 14.00 en
16.00 uur, elke dinsdagmiddag.
U wordt ontvangen door een
enthousiaste groep vrijwilligers.
Op deze tijden kan men een
“bakkie” drinken, een praatje
maken, een spelletje doen.
Af en toe worden extra
activiteiten georganiseerd.
Praten en breien is ook een optie, terwijl
de koffie en thee rond gaat.
Als u slecht ter been
bent kan zo nodig
vervoer voor worden
geregeld.
U komt niet alleen
voor u zelf, maar ook voor de ander
Onderlinge contacten worden hier
verstrekt. Het percentage van ouderen
die bijna niet meer op straat komen is
sterk gestegen.

Er is duidelijk een ontmoetingsplek
nodig. Niemand wordt tot iets
verplicht. We genieten samen van
de “kleine dingen”.
Ideeën en voorstellen van uw kant
worden heel erg op prijs gesteld,
zodat wij samen mogelijkheden
kunnen bekijken om met elkaar
deze gezellige middag te
organiseren.

Tot dinsdagmiddag !

’t Proathuus Team
Er zijn voor u geen kosten aan
verbonden, maar een bijdrage in
de onkosten wordt op prijs
gesteld.

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

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

13

