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Het Wel en Wee van de dorpsraad in 2018 

Ons bestuur heeft sinds de Algemene Ledenvergadering van 24 april 2018 afscheid genomen van twee 
leden, te weten de heren Gert Wilbrink en Gerrit Stufken. Gelukkig zijn zij opgevolgd door resp. Erwin 
Wilbrink en Robert van Grol. Wij zijn er blij mee dat met hun komst ons bestuur flink “verjongd’ is. 

Onze secretaris Pieter de Mos kwam april vorig jaar opnieuw in het ziekenhuis terecht, deze keer was hij 
geveld door een weerbarstige bacterie. Daarvan is hij inmiddels genezen en hij heeft zijn werkzaam-
heden met zijn gebruikelijke enthousiasme hervat. 

Een onderwerp dat nog steeds aandacht vraagt is de aanleg van een openbaar toilet. 
Weliswaar is als “pilot” op 31 augustus 2018 een zgn. “greenpee” geplaatst op de hoek van de 
Kerkallee/Papenberg. En daar wordt intensief van gebruik gemaakt, echter is hij alleen geschikt voor 
mannen. Maar onze wens is een openbaar toilet in het centrum. Zeker voor een plaats waarnaar zoveel 
toeristen komen is dit tegenwoordig een must. Dit onderwerp is regelmatig door ons aan de orde gesteld 
bij diverse functionarissen van de gemeente Apeldoorn, maar ieder jaar moeten we mededelen dat er 
nog niets is. 

De aanleg van een klompenpad is nog niet voltooid. De 2e fase(gesprekken met eigenaren van particu-
liere terreinen waarover deze route loopt) vraagt meer tijd dan verwacht. Niettemin hopen wij dat het pad 
er in de herfst ligt. 

Verder hebben wij vanzelfsprekend onze ceremoniële verplichtingen uitgevoerd, zoals de herdenkingen 
bij de Woeste Hoeve, bij het monument in Lieren en in het Teixeira de Mattos Park. Daarnaast waren wij 
bij de intocht van Sinterklaas. 

Tot slot wil ik een woord van dank richten aan onze kantoormedewerker (en “hoffotograaf”) 
John Tanasale voor zijn inzet en aan onze boekhouder Jaap Hertgers voor zijn accuraat uitgevoerde 
werkzaamheden. 

Joop van der Meer 

Voorzitter Vereniging Dorpsraad Beekbergen en Lieren 
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Aandachtspunten bij de portefeuille Veiligheid in 2018 

Als het om “Veiligheid” gaat, kunnen wij in Beekbergen en Lieren niet zeggen dat zich grote problemen 
voordoen. Maar er zijn toch wat zaken die wij wel goed in de gaten moeten houden.Zo hebben wij af en 
toe overlast van personen die in een aantal instellingen verblijven. Vaker dan wij zouden willen is er 
sprake van openbare dronkenschap, met name in het centrum, juist daar waar zich de openbare basis-
school bevindt, maar waar ook ’s zomers veel toeristen verblijven. 

Aan het begin van dit jaar werd Beekbergen geplaagd door een inbraakgolf. Met name de wijken ten 
noorden van de Kerkweg werden door inbrekers bezocht. Gelukkig zijn er wel aanhoudingen verricht 
door de politie, maar “voorkomen is beter dan genezen”. Laten wij het potentiele inbrekers zo moeilijk 
mogelijk maken door alles goed af te sluiten. Verlichting bij donker en goedgekeurd hang- en sluitwerk 
helpen duidelijk bij het voorkomen van inbraak. 

Als onderdeel van de verkeersveiligheid rouleert in Beekbergen en Lieren een snelheidsdisplay. Zo kan 
periodiek het verkeer worden beïnvloed. Inwoners van de dorpen kunnen zelf contact opnemen met de 
dorpsraad met suggesties waar het display te plaatsen. 

De periodieke contacten met de politie en de groep THOR (team handhaving in de openbare ruimte) zijn 
positief te noemen. 

Joop van der Meer 

Portefeuillehouder Veiligheid 
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Zorg 

Prikpost: (trombosedienst) is per april 2018 gehuisvest in de Hoge Weije. De toegankelijkheid is ook 
verbeterd. 

AED: De opstellingen van de AED’s binnen Beekbergen vallen binnen de nieuwe landelijke norm. (één 
AED in een straal van 500 meter, was eerst 750 meter). Daarnaast is nog een flink AED’s aanwezig op 
recreatieparken en in gebouwen van instellingen. Deze zijn echter niet 24/7 beschikbaar en zijn daarom 
niet meegerekend. 

Immendaal: 20 bewoners van afdeling Coolsingel (Markenhaven) zijn verhuisd naar het terrein van Het 
Immendaal en wonen daar nu in de compleet gerenoveerde tijdelijke huisvesting. De dorpsraad wordt op 
de hoogte gehouden van de ontwikkelingen aldaar. Een deel van de bestaande gebouwen wordt 
gerenoveerd en daarnaast komt er nieuwbouw. 

Horeb: Door De Hoop/ Horeb is een bureau ingeschakeld om een plan uit te werken voor hergebruik 
van het terrein. 

Wonen in de wijk: Het gaat daarbij om de verschuiving van intramuraal wonen naar extramuraal. Dus 
van verblijf in een instelling naar begeleid wonen in de wijk. Er zijn een aantal bijeenkomsten en work-
shops georganiseerd door de gemeente. De dorpsraad heeft nadrukkelijk gewezen op de grens van de 
spankracht van Beekbergen omdat hier al veel instellingen aanwezig zijn. 

Zorgteam: Er is gewerkt aan een nieuwe samenstelling van het zorgteam voor Beekberken- Lieren- 
Oosterhuizen. In de loop van de tijd is het aantal deelnemers sterk toegenomen en zeer frequent 
gewisseld van samenstelling. Na samenspraak met o.a. de gemeente Apeldoorn is er nu een structuur 
van clusters waarin centraal overleg de basis is. Er zijn contacten geweest met de leiding van alle 
ontmoetingsplekken en we proberen meer onderling samen te werken. De seniorenbijeenkomsten in de 
Hoge Weye en Het Hooge Pad worden goed bezocht. Er is een gesprek met Acres geweest over moge-
lijkheden en eventuele belemmeringen om in de Hoge Weije meer activiteiten te organiseren. Het feit dat 
er geen beheerder aanwezig is maakt het moeilijk. Door de Vier Dorpen is ook een enquête uit-
geschreven om te inventariseren wat de wensen zijn van Beekbergenaren, maar hier is weinig gehoor 
aan gegeven. Er wordt wel gewerkt aan extra activiteiten die bijvoorbeeld 1x per 1 of 2 maanden plaats-
vinden. 

Kadernota “ gezond leven in een gezonde omgeving”: Deze nota is onlangs besproken in het 
PMA.(Politieke Markt Apeldoorn). Het streven is om een vitaal Apeldoorn te bereiken waar niet meer 
gerookt wordt, waarin de inwoners een gezond gewicht hebben, verantwoord alcohol drinken en 
dagelijks bewegen om in conditie te blijven. In het kader hiervan heeft de Vier dorpen een themalunch 
georganiseerd over gezonde voeding. 

Ria Mollink 

Portefeuillehouder Zorg 
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Sport en Spelen 

De lunches voor de Lierense senioren kunnen nog steeds op enthousiaste deelnemers rekenen. De 
twee ontmoetingen op de Prinses Julianaschool konden rekenen op meer dan 25 deelnemers per keer. 
We mochten ook een aantal nieuwe Lierenaren verwelkomen.De pannenkoeken en de stamppotten 
werden met smaak genuttigd. 

Door twee moeders uit Lieren werd afgelopen jaar op koningsdag een spelochtend voor de jongere 
kinderen uit de buurt georganiseerd. Op het veldje aan de Lierderstraat/Molenvaart werd met ouders een 
aantal spellen gespeeld. Dit werd zeer gewaardeerd door de kinderen! Voor koningsdag 2019 worden op 
dit moment voorbereidingen getroffen voor een tweede editie. 

In het afgelopen jaar is er door de leden van de Stichting Omnisport Beekbergen weer veel werk verzet. 
Naast de vergaderingen van de Stichting is er een aantal overleggen geweest, onder andere met de 
Gemeente. De Stichting wordt in het proces nog steeds ondersteund door de twee onpartijdige 
adviseurs van de SESAM Academie. Daarnaast is vanuit de Gemeente ondersteuning bij het opstellen 
van een eerste globale kostenraming naar aanleiding van een plan van eisen dat is opgesteld door de 
S.O.B. 

Portefeuillehouder Jeugd, Sport en Onderwijs 

Jamone Wagner 
 



 6 
 
 

 

Vereniging Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren (BWiBL) 

2018 was voor de Vereniging BwiBL een bewogen jaar met veel ontwikkelingen. We begonnen het jaar 
met taart en een drankje aangezien het plan dat destijds was ingediend ook goedgekeurd was door de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie). Helaas hebben we toen te vroeg gejuicht aan-
gezien de gemeente toch nog roet in het eten heeft gegooid. Hierdoor moest het plan opnieuw ingediend 
worden, wat al met al weer een flinke periode in beslag heeft genomen. Als vereniging zijn we na de 
keus om Nikkels als kartrekker aan te wijzen helaas ook afhankelijk van hen. Ook een landelijke over-
heidsmaatregel heeft een flinke impact op het plan ‘de Beekvallei’, namelijk het feit dat vanaf 1 juli 2018 
er geen nieuwe huizen meer gebouwd mogen worden met een gasaansluiting. Dit betekent dat de 
woningen in het project gasloos worden gebouwd, de warmtevoorziening voor de woningen is een 
individuele lucht-warmtepomp. Dit heeft helaas ook gevolgen voor het prijskaartje van de woningen, wat 
de woningen steeds minder Betaalbaar maakt. Het ledenaantal van de verening schommelt op dit 
moment rond de 20, sommige leden haken af maar die plekken worden vaak snel weer opgevuld door 
nieuwe leden. 

Maar nu over naar het goede nieuws. In het najaar is er veel contact geweest tussen de vereniging, 
gemeente en aannemer over ‘de Beekvallei’ om zodoende de druk hoog te houden en bij beide partijen 
te benadrukken dat wij als vereniging graag zo spoedig mogelijk onze huizen in Lieren gebouwd zien 
worden. Dit heeft tot gevolg gehad dat de gemeente en Nikkels eind van het jaar op één lijn zijn 
gekomen qua bestemmingsplan, het definitieve ontwerp zal begin maart besproken worden in het 
wethoudersoverleg. Als dit goegekeurd wordt kan het half maart van dit jaar ook ter inzage gelegd 
worden. Het andere spoor wat nog bewandeld moet worden is de (tweede) behandeling in het CRK, 
deze staat ook gepland in maart 2019. Op het moment van schrijven spelen er dus nog veel ontwikke-
lingen met een nog onzekere uitkomst. Maar de meest optimistische planning is dat in december 2019 
dan toch eindelijk begonnen kan worden met de bouw van 33 woningen aan de rand van het mooie 
Lieren! De Dorpsraad is blij dat de realisatie van het project eindelijk steeds dichterbij komt om 
zodoende de jeugd van Beekbergen en Lieren een woning in de buurt te kunnen laten kopen! 

Robert van Grol 

Portefeuillehouder BWiBL 
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Bouwen, Wonen, Ruimtelijke Ordening 
Vanuit de gemeente Apeldoorn hebben we ook dit jaar weer verschillende plannen ontvangen met 
betrekking tot de portefeuille ‘Bouw, Wonen, Ruimtelijke Ordening.’ 

 Droompark Beekbergen heeft een aanvraag ingediend om het park nog wat verder te mogen 
uitbreiden. Ze willen nog 23 nieuwe bungalows bouwen met daarbij een groepsaccomodatie die 
speciaal gericht zijn op zorgbehoevenden. Dit plan is goedgekeurd waardoor Droompark 
Beekbergen kan beginnen met deze uitbreiding. Wel waren er nog een aantal opmerkingen dat dit 
ten kosten gaat van de natuur, echter is dit plan niet in strijd met het groei- en krimpbeleid dat door 
de provincie is vastgesteld. 

 Er zijn plannen om bij de Coöperatie in Lieren vijftien nieuwe woningen te realiseren. Ook dit plan 
is, nadat er een aantal zienswijzen zijn ingediend, goedgekeurd door de gemeente. De project-
ontwikkelaar is op dit moment in onderhandeling met een aannemer om deze plannen verder vorm 
te geven. 

 De bestemming van villa ‘Rauwenhul’ is veranderd van een maatschappelijke bestemming naar een 
woonbestemming. 

 Stichting Horeb is gestopt met haar activiteiten in Beekbergen. Hierdoor moet er een nieuwe 
bestemming komen voor het gebied aan de Stoppelbergweg/Kuiltjes weg. Hiervoor zijn verschil-
lende mogelijkheden. Dit gebied kan worden gebruikt om te wonen, maar het kan ook een maat-
schappelijke functie houden of zelfs aan de natuur terug worden gegeven. Ook een combinatie van 
deze elementen is mogelijk. Op dit moment is het nog niet duidelijk wat er met dit terrein gaat 
gebeuren. 

Naast deze nieuwe plannen is er ook dit jaar weer verder gegaan met bouwen bij ‘de Ruiterij’, een 
nieuwe wijk in Beekbergen waar een aantal jaar geleden is begonnen met het bouwen van huizen. 

Erwin Wilbrink 

Portefeuillehouder Bouwen, Wonen en Ruimtelijke Ordening 
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Grijs/Verkeer en Groen 

Twee begrippen die, zo bleek in het afgelopen jaar, vaak tegengestelde gevoelens oproepen. Enerzijds 
moet een vakantiedorp - en dat is Beekbergen - goed bereikbaar zijn. Dus goede toegangswegen. 
Anderzijds moet in een vakantiedorp de “kleur en fleur” van bomen, planten en bloemen een aantrek-
kingskracht in zich hebben. Daar een goede mix in vinden is ieder jaar weer een uitdaging. In het 
afgelopen jaar is in goed overleg met de gemeente Apeldoorn gekozen voor een bloemenperk aan de 
Loenenseweg (nabij Teixeira de Mattos Park aan De Hoeven. Dat had mede ten doel de bewoners van 
De Vier Dorpen te verleiden een wandeling rond het terrein van De Vier Dorpen te maken. 
Ook in 2018 moest – helaas - een aantal voor het dorp karakteristieke bomen, om redenen van veilig-
heid, worden geveld. Door de gemeente Apeldoorn wordt uiterst zorgvuldig met behoud van het karakte-
ristieke van het dorpsgezicht omgegaan en wordt alleen dan tot het kappen overgegaan als het uit het 
oogpunt van veiligheid niet anders kan. 

In samenspraak met de gemeente Apeldoorn is in 2018, passend binnen het meer jaren onderhouds-
programma, onderhoud gepleegd aan een aantal wegen. Zo werd in de Tullekensmolenweg een (30 km) 
plateau aangelegd om de snelheid van (vooral) sluipverkeer te beteugelen. Ervaring leert dat drempels 
de snelheid voor de plek waar de drempel ligt doet afnemen maar na de drempel het gas weer ven flink 
wordt ingetrapt. Handhaving is de enige oplossing en daar ontbreekt het aan. 
Langs een aantal wegen buiten de bebouwde kom van Beekbergen werden op de bermranden gras-
beton stenen aangelegd. 
Een aantal onverharde wegen werd “geschaafd”, maar deze vergen veel onderhoud om gevaarlijke 
kuilen te voorkomen. Vanuit de bevolking hebben ons daarover berichten bereikt die wij hebben door-
gegeven aan de gemeente Apeldoorn. 

De dorpsraad heeft aan de Provincie Gelderland schriftelijk laten weten dat zij het betreurt dat er geen 
overleg met haar heeft plaatsgevonden over het opheffen van een tweetal bushaltes op de Arnhemse-
weg (ter hoogte van het viaduct A1). Het is een provinciale weg. Overleg is er wel geweest tussen 
Provincie Gelderland en Gemeente Apeldoorn, vervoersmaatschappij en politie. Wij ontvingen een 
verslag waarin onze ingediende zienswijze is besproken maar dat het geen aanleiding was voor her-
ziening van het al ingenomen standpunt. Een groep bewoners van buurtschap Engeland had eveneens 
een brief aan de provincie gezonden. Zij ontvingen van de provincie Gelderland eenzelfde antwoord als 
de dorpsraad. 
Volgens het meer jaren onderhoudsprogramma wordt in heet voorjaar van 2019 het wegdek van de 
Keizersmantel en de Koningspage omgezet van asfalt naar klinkers. Voor aanpassing van het wegdek 
van de Loenenseweg is bij de gemeente aangedrongen deze werkzaamheden buiten het toeristen-
seizoen te laten uitvoeren. 

Pieter de Mos 

Portefeuillehouder grijs en groen 
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Landschapontwikkeling en wandelpaden 
Ter voorbereiding van een klompenpad - een idee van de Provincie - kwam in april 2017 voor het eerst 
een werkgroep bijeen onder leiding van Christien van der Zwart, Landschapsbeheer Gelderland. Aanleg 
en aanwijzing van het pad worden betaald door de Provincie en Gemeente, een tiende wordt betaald 
door de Dorpsraad €3100,-. 

De werkgroep heeft de route bijna rond en bijbehorende teksten zijn grotendeels geschreven. 
Routeuitleg via een App wordt ook voorbereid. In september 2019 hopen we het klompenpad te openen. 

    

Meer kleur in de dorpen, een project dat beoogt voor de komende 10 jaar het aanzien van het dorp te 
verbeteren, liefst in en dichtbij het dorp en langs de invalswegen, zodat velen daar plezier van hebben. 
Jan Hogeweij herinnerde mij eraan dat we zouden gaan kijken naar geschikte locaties. Dat leverde twee 
locaties op: een strook langs de Arnhemseweg en een bloemperk in het parkje aan het begin van de 
Tullekensmolenweg. Voor mij wordt dat een prachtige herinnering aan Jan Hogeweij, met dank aan 
Sjoerd de Boer, coördinator groenvoorziening van de gemeente. 

Lucia Albers 

Portefeuillehouder Landschapsontwikkeling 
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Jaarverslag Werkgroep N786 over het jaar 2018 
Het door Buck Consultants International opgesteld rapport: ” MKBA (MKBA = maatschappelijke kosten-
baten analyse) N786 probleemstellende notitie” is door de Provincie Gelderland aan de Werkgroep N786 
beschikbaar gesteld. Er zijn vele bijeenkomsten geweest om ons gezamenlijk (als maatschappelijke 
combinatie) te verdiepen in het weerwoord dat wij wilden geven opdat de aanpassingen van de N786 
voor het gebied zo gunstig mogelijk worden. 

In het rapport werd eigenlijk gekozen voor route 2A met het aanpassen van de kanaalroute. 

 
Het project bevat de delen 1, 2, 3 en de nodige aanpassingen naar het noorden langs het kanaal. 

In het rapport viel op dat er in Loenen 50 procent minder verkeer zou komen. Het andere deel gaat dan 
onder langs het centrum van Eerbeek over de N787 (richting Brummen) en verder langs het Apeldoorns 
kanaal naar het zuiden, in Dieren door de spoortunnel (die in 2019 gereed komt) richting Velperbroek. 

In de vijftig procent vermindering geloven wij niet en hebben daarover een voorwaarde gesteld van 
uitgebreide monitoring vanaf enkel maanden voorafgaande aan het begin van de werkzaamheden. 

Daarnaast zijn er nog meer voorwaarden en opmerkingen geplaatst. Alle met het doel om - binnen de 
geldende projectvoorwaarden - een optimalisatie van de verkeersstromen te realiseren. Hetgeen - zo is 
in de afgelopen periode opnieuw is gebleken - een moeizame proces is. 

Onno Muntinga 

Namens Werkgroep N786 
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Werkgroep Oud Beekbergen en Lieren (WOBL) in 2018 

De werkgroep zet zich in voor het vastleggen en bewaren van de geschiedenis van onze dorpen. 

Het afgelopen jaar werd onze werkgroep opgeschrikt door het overlijden van Jan Hogeweij. 
Hij was vanaf het eerste uur lid van onze werkgroep en bezat een geweldige verzameling artikelen uit 
vroegere tijden. Daarnaast had hij een fenomenale feitenkennis over de geschiedenis van onze dorpen. 
Wij missen zijn inzet zeer. 

Wij zijn verder gegaan met het publiceren van verhalen over het vroegere Beekbergen en het vroegere 
Lieren. Dat deden wij een periode in de twee-wekelijkse uitgave van “Het Dorpsvizier”. Doch helaas is 
deze krant als zelfstandig periodiek opgeheven. Tegenwoordig is hij ondergebracht in “De Krant van 
Apeldoorn”, maar wel in afgeslankte vorm. Daardoor is er nauwelijks ruimte voor een bijdrage van de 
WOBL. 

Al onze artikelen zijn nog wel steeds te raadplegen op de website van de dorpsraad.  

Dit is de link: https://www.dorpsraadbeekbergen.nl/wobl.html 

Wat ons parten speelt in onze bezigheden is de nieuwe Europese regelgeving onder de naam: 
“Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG). Deze privacywet verbiedt het namen of 
afbeeldingen van personen af te beelden zonder toestemming van de rechthebbenden. Dit werkt 
remmend op onze verhalen over bewoners van onze dorpen, ook als zij zijn overleden. 

De WOBL bestaat op dit moment uit mevrouw Ans Mostert en de heren Teun Jochems, John Keus, 
Huib van Mastrigt en Joop van der Meer. Voor ondersteuning kunnen wij een beroep doen op de 
Apeldoornse historicus Huub Ummels. 

Joop van der Meer 

Werkgroep Oud Beekbergen en Lieren 
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Verslag Stamtafel over 2018 

Hieronder het verslag ver het afgelopen jaar van de Stamtafel. 

We zijn uiteraard 2018 begonnen met een soort van Nieuwjaarsbijeenkomst waarbij een optreden van 
Sax on Tour (Ben Wissink, ook wel bekend van de Veluwse Avondmarkten). Hierbij werden bekende 
liedjes gespeeld en gezongen en aan elkaar gepraat met grappen en mopjes. Het natje en droogje 
ontbrak uiteraard ook niet. 

Eind januari hebben we met alle vrijwilligers weer de boerenkoolmaaltijd georganiseerd, deze werd goed 
bezocht met ca. 60 personen. We willen trachten dit jaarlijks terug te laten keren want het voorziet 
kennelijk in een behoefte. 

In februari ontviel ons een trouwe bezoeker n.l. Eef Brink. Veel bezoekers van de Stamtafel waren in Het 
Hooge Pad aanwezig om haar de laatste eer te bewijzen. 

In maart hebben we op verzoek van Accres een keer extra koffiegezet voor een bijeenkomst van de 
Atlant groep, leuk als extraatje voor de kas. Hierdoor konden we ook voor eenieder een aardigheidje met 
de Pasen maken en uitreiken. 

In mei hebben we in overleg met de BSO samen een project gestart met als doel de kinderen en de 
ouderen met elkaar te verbinden. Wij als Stamtafel hebben met sponsoring van Het Hoge Land kleine 
bloempotjes gekocht, deze zijn door de kinderen van de BSO beschilderd en door ons weer voorzien 
van een bloemetje. Op de donderdagmiddag werden we verrast door een optreden van de BSO-kids als 
circusartiesten. De middag werd afgesloten met een heerlijk ijsje zowel voor de kids als voor de 
bezoekers goed verzorgd door de IJstijd. 

Juni is zoals jaren bekend de laatste maand voor de vakantie en ook dit jaar hebben we het jaar 
afgesloten met een buffet verzorgd door ons plaatselijke Chinees Restaurant. Helaas moesten wij ook in 
juni afscheid nemen van onze trouwe bezoeker Henk Oosterhuis. Ook hier zijn we met veel bezoekers 
geweest om zijn echtgenote te steunen met dit verlies. 

In september zijn we weer gestart met de Stamtafel en natuurlijk ook weer het maandelijks terugkerende 
Repair Cafe dat inmiddels ook de nodige bekendheid heeft verworven. De heren Linssen en 
Kleinleugemors weten elke keer de mensen te verrassen met niet gedachte reparaties. 

Na wat rustige middagen zijn we in november met diverse auto’s (chauffeurs bedankt) naar Emst 
gereden om daar bij het Smallert een kopje koffie met cake te nuttigen en een kaars voor de kerst te 
maken. Dit bleek soms niet al te makkelijk te gaan maar is toch voor eenieder wel gelukt. 

December zoals altijd een feestmaand met Sint en Kerst hebben we besloten met een superfijne middag 
die in overleg met de beheerder Wim de Weerd kon worden afgesloten met een overheerlijk gourmet 
maaltijd. Hierbij hadden we ca. 10 bakplaten door het gehele dorpshuis op diverse stopcontacten 
aangesloten. Het vlees en toebehoren van slager Wilbrink was echt super. Kortom een geweldige 
afsluiting van het jaar. 

Rest ons nog de dank over te brengen aan onze geweldige groep vrijwilligers die toch maar weer elke 
week klaar staan voor het natje en droogje van de bezoekers. 

DAMES BEDANKT ! 

Ton en Dinie Tijhof 

Coördinatoren Stamtafel 
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Toelichting op de jaarrekening 2018 
Wat opvalt is het grote verschil tussen begroting en rekening “sponsoring”. Bij het opstellen van de 
begroting 2018 werd ervan uitgegaan dat er in de loop van 2018 nog een AED (buitenopstelling) zou 
moeten worden aangeschaft en dat - zoals dat twee keer eerder in 2017 was gedaan - de dorpsraad de 
kosten van de buitenkast voor haar rekening zou nemen. In de loop van 2018 werd duidelijk dat voor 
Beekbergen en Lieren de AED dekkingsgraad -ook bij de eis van een maximale straal van 500 meter- 
reeds voldoende is en de aanschaf van een AED niet noodzakelijk is. 
 
Voorts moet worden vastgesteld dat, omdat het klompenpad nog niet gereed is, de kosten gemaakt door 
het Landschapsbeheer Gelderland nog niet zijn betaald en dus ten laste komen van de rekening 2019. 
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Jaarplan 2019 van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren 
Het bestuur van de vereniging dorpsraad Beekbergen-Lieren heeft, met als fundament de in de statuten 
van de vereniging beschreven verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken, voor het jaar 2019 een 
jaarplan opgesteld dat passend is binnen de beschikbare financiële middelen.  
Het bestuur heeft bij het opstellen van het Jaarplan 2019 op onderstaande wijze invulling gegeven aan 
haar sociaal maatschappelijke taak. Daarbij gaat het zowel om de inwoners, de verenigingen, de zorg-
instellingen en toeristen. Het gaat dan om sponsoring van de Stichting 4 en 5 mei; het Commitee 
Bevrijding Beekbergen-Lieren; activiteiten voor senioren (wekelijkse bijeenkomsten van de stamtafel in 
de Hoge Weye, ‘tProathuus in het Hoogepad en de seniorenbijeenkomsten in de school in Lieren). Ook 
de Buurtbus - die door Oosterhuizen en Lieren rijdt - wordt in 2019 gesponsord door de dorpsraad. 
Beekbergen is een dorp dat zich al vele jaren mag verheugen in een grote belangstelling van recreanten 
en toeristen. Maar dat schept verplichtingen. Om de uitstraling van het dorp te versterken is, bij de 
reconstructie van de Dorpstraat, door de dorpsraad het initiatief genomen om in een deal met de 
gemeente Apeldoorn (zij leveren de boombakken, de dorpsraad zorgt voor het onderhoud daarvan) 
besloten dat ter verfraaiing een aantal boombakken in de Dorpstraat geplaatst. Het onderhoud wordt, 
tegen een redelijke vergoeding, sinds de plaatsing verzorgd door een van de zorginstellingen. Daarmee 
wordt inhoud gegeven aan de door de dorpsraad en de zorginstellingen tijdens een themabijeenkomst 
uitgesproken wederkerigheid “Beekbergen en de zorginstellingen, de zorginstellingen en Beekbergen”. 
Ook wordt door een aantal cliënten van Pluryn wekelijks in en rond het centrum van het dorp zwerfvuil 
en afgevallen blad verzameld en afgevoerd. Een activiteit die in 2019 zal worden gecontinueerd. 
Het bestuur van de dorpsraad heeft in 2017 en 2018 moeten vaststellen dat het realiseren van een 
klompenpad weerbarstiger is dan tijdens de startbijeenkomst door een aantal enthousiaste dorps-
bewoners werd aangenomen. De gesprekken met de grondeigenaren, de te lopen route, de flyers, het 
markeren van het pad, het vereist meer tijd en inspanning dan verwacht. De huidige stand van zaken 
rechtvaardigt de verwachting uit te spreken dat in het voorjaar van 2019 het klompenpad gelopen kan 
worden. De dorpsraad heeft met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland afspraken gemaakt over de 
betaling van de door hen gemaakte uren bij dit project. In de begroting van 2019 is daarmee rekening 
gehouden. 

Resumerend: 
- het bestuur van de dorpsraad Beekbergen-Lieren heeft voor het jaar 2019 een begroting opgesteld 

die in overeenstemming is met de opdracht die zij heeft gekregen tijdens de Algemene Leden-
vergadering en die recht doet aan de doelstellingen van de vereniging 

- er is ook in 2019 rekening gehouden met de sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid die een 
dorpsraad heeft voor de bewoners en de toeristen/recreanten 

- de voorzitter van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren neemt actief deel aan de bijeen-
komsten van het dorpenplatform (worden door de stadsdeelmanager voor de dorpen georgani-
seerd) en vertegenwoordigt de dorpsraad bij de jaarlijkse bijeenkomsten in het kader van 4 en  
5 mei, alsmede de bijeenkomsten op 17 april (herdenking bevrijding Lieren) en op 8 maart 
(herdenking Woeste Hoeve) 

- de portefeuillehouder “Zorg” is voorzitter van het zorgteam (daarin zijn alle zorg gerelateerde 
organisaties die hun domicilie in Beekbergen, Lieren of Oosterhuizen hebben vertegenwoordigd) 

Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren zal zich ook in 2019 inzetten voor de 
dorpen, de bewoners en voor hen die er tijdelijk verblijven en al datgene doen dat van een bestuur van 
een dorpsraad mag worden verwacht. 


