Nieuwsbrief 14 januari 2019
Van de bestuurstafel
Nieuwjaarsbijeenkomst Dorpsraad
Op dinsdag 8 januari 2019 was er in de Wilmazaal van Het Hoogepad de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van de Dorpsraad Beekbergen-Lieren. Na een woord van welkom, een korte
terugblik op het jaar 2018 en een mededeling over enkele activiteiten in 2019 door de voorzitter
van de dorpsraad (Joop van der Meer) was er - onder het genot van een hapje en drankje voldoende gelegenheid voor een gezellig samen zijn. De aanwezigheid van een aantal leden
van de gemeenteraad werd zeer op prijs gesteld.

Raam dicht, lichtje aan, deur op slot
Dat is de tekst van een spotje dat met regelmaat op de televisie te zien is.
En dat is geen overbodige actie. In de plaatselijke media werd recent ruim
aandacht besteed aan een sterke toename van het aantal inbraken of
pogingen tot inbraak in Beekbergen en Lieren.
Op kantoor dorpsraad ontvingen wij vragen als “wat wordt er aan gedaan
om deze vorm van criminaliteit tegen te gaan en wat doet de dorpsraad
daaraan?” Wat dat laatste betreft, de dorpsraad kan op dat gebied niet meer dan iedere
burger, dus waakzaam zijn en bij verdachte situaties 112 bellen. Verder mag u er van uitgaan
dat dit hoge prioriteit heeft bij de politie. En wat uzelf kunt doen? Raam dicht, lichtje aan en
deur op slot.
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Samen voor Apeldoorn
Op donderdag 10 januari 2019 werd door de raadswerkgroep de notitie “Samen voor
Apeldoorn” aan de vertegenwoordigers van de dorps- en wijkraden toegelicht en werd door
deze vertegenwoordigers kenbaar gemaakt waar voor de dorps- en wijkraden de pijnpunten in
de notitie zitten. Tijdens eerder gehouden raadpleging was dat reeds zeer nadrukkelijk kenbaar
gemaakt. Dat was onder andere de afschaffing van de verordening voor dorps- en wijkraden en
het recht van voorinspraak. De mededeling van de raadswerkgroep dat deze wijzigingen niet
van de ene op de andere dag zal plaatsvinden en dat er wat anders voor in de plaats komt, kon
bij de dorps- en wijkraden de weerstand duidelijk niet wegnemen. Dorps- en wijkraden vroegen
zich ook af waarom de verordening moet worden afgeschaft. Als argument werd aangevoerd
dat “de wereld” de afgelopen jaren is veranderd. Maar redenen waarom dan de verordening
dorps- en wijkraden dan niet meer zou kunnen functioneren worden niet duidelijk gemaakt.
Dorps- en wijkraden hebben eerder gereageerd op de voorgenomen ontwikkelingen en moeten
helaas vaststellen dat op geen enkele wijze een reactie op die inbreng is ontvangen. Tijdens de
bijeenkomst op 10 januari 2019 werd dat een slecht voorbeeld van participatie genoemd.
Tijdens de raadsvergadering van 17 januari 2019 zal de gemeenteraad over de notitie “Samen
voor Apeldoorn” een besluit nemen. Onderstaand het hoofdstuk “Dorps- en wijkraden” uit de
notitie “Samen voor Apeldoorn”.
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In en om de dorpen
Nieuwjaarsbijeenkomst Stamtafel
Op donderdag 10 januari 2019 stond de wekelijkse bijeenkomst van De Stamtafel
in het teken van Nieuwjaar. 35 tot 40 senioren hebben, zoals uit de foto’s blijkt,
zich prima vermaakt. Dank aan de initiatiefnemers, de dames die - onder leiding
van Ton en Dinie Tijhof - deze middag hebben mogelijk gemaakt.
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Schoolplein OBS Beekbergen
Het kan u niet zijn ontgaan, er wordt hard
gewerkt aan het schoolplein door Erik Jan
Wilbrink. In de kerstvakantie is hij al
begonnen met het weghalen van de oude
fietsenstandaards en het plaatsen van de
nieuwe "nietjes". De nietjes zijn aan de
andere kant van het plein geplaatst, zodat er midden op
het plein een soort van ontdekplek kan worden gemaakt.
Het duikeldrek is een stukje opgeschoven en heeft een
nieuwe ondergrond gekregen. Er zijn bankjes gemaakt
van kastanjepaaltjes en de bestaande bankjes die
midden op het plein stonden zijn bij de zandbak
neergezet. Langs het klimrek staat een rij struiken en
hier en daar moet er aan het grote klimrek nog iets gerepareerd worden. Als laatste wordt de
ontdekplek gemaakt en is het plein zover klaar. We gaan nog een moment plannen om het
schoolplein "officieel" te openen. Daar krijgt u nog bericht over. Wij zijn heel erg blij met dit
nieuwe plein. Het is sfeervoller geworden en het biedt kinderen mogelijkheden om op een
ander manier met elkaar te spelen en/of gezellig bij elkaar te zitten.
Uit: “Uit de school geklapt”, Nieuwsbrief Openbare Basisschool Beekbergen

Varia

Foto gemaakt op 13 november 2018.

Foto: Rocketboys

Op 2 januari 2019 zijn de metalen afdekplaten van de afvalbakken weer verwijderd en daarna
voorzien van een metalen frame met 2 ronde gaten voor afval zoals blikjes/petflesjes. Dit om te
voorkomen dat men grof vuil erin gooit.
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Themalunch over gezonde voeding
Op dinsdag 29 januari is er van 12.00 tot 13.30 uur
een themabijeenkomst t.a.v. gezondheid en voeding in
ontmoetingsplek De Vier Dorpen.
Verschillende onderwerpen komen voorbij:
• Op ontspannen manier leert u over gezonde voeding.
• U krijgt informatie over een gezonde(re) leefstijl.
• Gezonde leefstijl; hoe doe je dat?
• U kunt hapjes proeven die gezonde of ongezonde ingrediënten bevatten, proeft u het
verschil?
• U krijgt informatie over voorkomen van ondervoeding.
• De informatie wordt gegeven door een verpleegkundige.
U bent van harte welkom bij deze themabijeenkomst. We willen graag weten op hoeveel
mensen we kunnen rekenen. Aanmelden kan bij Ingrid Klomp/De Vier Dorpen,
Ingrid.Klomp@zgapeldoorn.nl, 055-5066870 of Inge van Dalen op i.vandalen@stimenz
of 06-53174984.
Deze middag betaalt u alleen voor de koffie of thee.
Adres locatie: Loenenseweg 39, 7361GB Beekbergen.
Ruimte “de Klaproos”; in De Vier Dorpen.

Ontmoetingsbijeenkomst vrouwen met borstkanker
Inloophuis Stichting ‘kLEEF! - voor iedereen die met kanker wordt
geconfronteerd - organiseert een ontmoetingsbijeenkomst over anti
hormonale therapie voor vrouwen met borstkanker op donderdag 24 januari
2019 van 13.30 tot 15.00 uur.
Veel vrouwen worden met borstkanker en anti hormonale therapie geconfronteerd en hebben
in deze periode behoefte om ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen en te beantwoorden.
Bij Stichting ‘kLEEF! is dat mogelijk op deze ontmoetingsbijeenkomst. Mammacare verpleegkundige Jeannet Ramaker en raadsvrouw Helene Enthoven zijn hierbij aanwezig.
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn: graag aanmelden via
info@stichtingkleef.nl of telefoonnummer 055-5762676 van Stichting ‘kLEEF!.

Gratis advies van vrijwilligers
Wilt u duurzame energie, maar u weet niet goed
hoe te beginnen? Vraag dan de vrijwilligers van
bLoEm. Stuur een e-mail of kom naar het
spreekuur van de energie-coaches.
Internet : www.duurzaambloem.nl
e-mail
: info@duurzaambloem.nl
spreekuur: 18:30 - 20:00 uur
iedere eerste dinsdag van de maand

Energie besparen
doe je zo...

vanwege nieuwjaar
géén spreekuur
in januari

Volgende spreekuur
dinsdag 5 februari 2019
18:30 – 20:00 uur in De Hoge Weye
Dorpstraat 34, Beekbergen
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2019: vreugde en muzikaal genieten!
Stichting Beekbergen Klassiek wenst al haar vrienden, sponsors en donateurs een gelukkig en
gezond 2019. Uiteraard hopen wij u weer op een zaterdagmiddag te ontmoeten in de Oude
Kerk in Beekbergen.
We hebben twee mooie concerten voor u in petto.
Op 9 maart 2019 ontvangen wij het Busch Trio bestaand uit Omri Epstein (piano), Mathieu van
Bellen (viool), Ori Epstein (cello).
Op 9 november 2019 het Van Baerle Trio met Hannes Minnaar (piano), Maria Milstein (viool)
en Gideon den Herder (cello).
Twee pianotrio’s, bestaande uit jonge zeer getalenteerde musici. Overeenkomsten dus, maar
ongetwijfeld ook veel verschillen, al was het alleen maar dat ze beiden hun eigen specifieke
programma voor u gaan spelen.
U bent van harte uitgenodigd om het te komen ervaren!
Wilt u voorin de kerk een plaatsje bemachtigen?
Maak dan tijdig uw donatie (minimaal € 25) voor 2019 over!
Heeft u uw donatie al overgemaakt?
Het realiseren van de doelstelling om klassieke muziek op hoog niveau in Beekbergen voor een breed
publiek te organiseren is niet mogelijk uit alleen de opbrengst van kaartverkoop. Donateurs zijn daarom
voor ons van groot belang.
Aan het donateurschap zijn voordelen verbonden, zoals:
u krijgt als eerste de digitale nieuwsbrief met o.m. informatie over de eerstvolgende concerten;
u heeft daarmee (bij tijdige bestelling) voorrang bij de kaartverkoop;
u bent verzekerd van een gereserveerde plaats (max. 2 per donateur) in het voorste gedeelte van de
kerk; voor niet-donateurs is er ‘vrije zit’, hetgeen betekent dat zij achter de gereserveerde rijen
plaatsnemen.
U kunt het donatiebedrag (min. € 25,00 per jaar) overmaken naar: NL39RABO0336726511 t.n.v.
Stichting Beekbergen Klassiek.
Aan u het initiatief! Graag rekent de stichting op u.
Bent u al donateur? Kijk dan even na of u de bijdrage voor 2019 al aan ons heeft overgemaakt.

Rijbewijskeuringen in Beekbergen
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 14 januari,
4 februari en 11 februari in Dorpshuis de Hoge Weye, Dorpstraat 34, in
Beekbergen 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 via
Regelzorg.
U beantwoordt de vragen en stuurt de verklaring naar het CBR. Binnen een paar weken krijgt u
dan het Keuringsverslag dat de arts moet invullen.
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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.

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 17 januari 2019

Tijd

Omschrijving
Het Rode Hert

19.00 uur

Heerenboeren Groote Modderkolk Loenen

19.45 uur

Pauze
De Rode Leeuw

19.00 uur

ACEC Subsidiebeschikking

19.45 uur

Pauze
De Moriaen

19.00 uur

TeamEd16+

19.45 uur

Pauze
Raadszaal

20.00 uur

1. Vaststelling raadsagenda
2. Vragenuurtje
3. Actualiteitsvragen
Besluiten raad:
4. Rechtstreeks:
a. Vaststelling verordening vertrouwenscommissie en instelling vertrouwenscommissie (5-2019)
5. Bestemmingsplan De Parken, Indische Buurt en Beekpark herstelplan
(2-2019)
6. Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplannen “parapluherziening begeleid
wonen” (3-2019)
7. Nieuwbouw zwembad Apeldoorn Noord (1-2019)
8. Raadsopdracht Burgerparticipatie “Samen voor Apeldoorn” (4-2019)

21.00 uur

Sluiting met drankje in Burgerzaal
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Aangevraagde omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Engelanderweg 47, Beekbergen

het verbouwen van een bijgebouw

2019-01-10

Engelanderweg 47, Beekbergen

het plaatsen van 2 zonnecollectoren

2019-01-10

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.

Verleende omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Tullekensmolenweg 22a, Beekbergen

IJsbaan bij de Boerderij 1 januari t/m 1 april 2019

2019-01-09

Dokter Ponthof nabij nummer 25
(groenstrook), Beekbergen,

het kappen van 2 douglassen en 1 esdoorn

2019-01-11

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).

Onherroepelijk bestemmingsplan Tullekensmolenweg 92 en omgeving Lieren
Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van bestemmingsplan Tullekensmolenweg 92
en omgeving Lieren met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1334-vas1 is op 7 december 2018
onherroepelijk geworden.
Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage,
onder het kopje Ter inzage, Bestemmingsplannen.
Het bestemmingsplan ligt ook bij het Omgevingsloket ter inzage. 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, 9 januari 2019

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
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veraangenamen of om welke activiteiten voor u geschikt zouden zijn om uw sociaal welzijn te
vergroten of welke mogelijkheden er voor u zijn om deel te nemen aan vrijwilligerswerk? Loopt u
eens binnen, er is vaak meer mogelijk dan u denkt en Hélène Mook helpt u graag op weg.

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

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

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

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

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
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’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

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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