Nieuwsbrief 21 januari 2019
Van de bestuurstafel
Gesprek met Gemeentebelangen
Op woensdagavond 16 januari 2019 had een aantal leden van het bestuur van de dorpsraad
een kennismakingsgesprek met de heren Huigens en Wierda, respectievelijk fractievoorzitter en
fractievertegenwoordiger van de raadsfractie Gemeentebelangen. Na het gebruikelijke voorstelrondje werd al snel overgegaan naar het bespreken van een aantal actuele zaken. Eerste
onderwerp van gesprek was de nota “Samen voor Apeldoorn”. En dan met name de weerstand
die er bij de dorpsraden aanwezig is over het intrekken van de verordening waarin de positie
van een dorpsraad is vastgelegd. Door de heer Huigens wordt gemeld dat de fractie Gemeentebelangen een amendement heeft ingediend op de nota die op 17 januari 2019 in de raadsvergadering zal worden besproken en in stemming zal worden gebracht.
Andere onderwerpen die genoemd werden zijn:
- het openbaar toilet (een vakantiedorp moet zo’n voorziening hebben en dat werd geruime
tijd geleden ook erkend door de wethouder)
- voetbalkooi (werd ruim twee jaar geleden besproken met de gemeente. Toegezegd werd
dat het in de begroting zou worden opgenomen. Tot op heden niet gebeurd en op een brief
is geen antwoord ontvangen)
- contacten met de zorginstellingen (onder andere met Pluryn in het kader van de inzet van
een aantal cliënten bij het project Beekbergen Schoon)
- zorgteam en de contacten met thuiszorgorganisaties (aandacht voor eenzaamheid onder
de oudere inwoners zoals de wekelijkse bijeenkomsten Stamtafel in de Hoge Weye en
’t Proathuus in het Hoogepad)
- sponsoring door de dorpsraad van activiteiten die vallen binnen het sociaal maatschappelijk domein
Het gesprek dat op initiatief van de fractie Gemeentebelangen werd gehouden is door het
bestuur van de dorpsraad zeer op prijs gesteld.

Samen voor Apeldoorn
Dat is de titel van de nota waarin de raadswerkgroep de weg naar burgerparticipatie en de rol
van de dorps- en wijkraden daarin, heeft beschreven. Een nota die bij dorps- en wijkraden,
zeker in de afgelopen weken, aanleiding was voor heftige discussie en de verschillen in
verwachtingspatronen duidelijk werden verwoord en de weerstand die er bij de dorps- en
wijkraden bestaat zichtbaar werd en onbegrip heeft opgeroepen. Voor de dorps- en wijkraden
was en is het niet duidelijk waarom de bestaande verordening plaats moet maken voor een
ander concept waarbij de dorps- en wijkraden hun recht op voorinspraak moeten opgeven. Het
argument dat door de raadswerkgroep wordt aangedragen “de wereld is veranderd sinds de
instelling van de verordening”, is voor de dorps- en wijkraden onvoldoende argument. Daarnaast steekt het de dorps- en wijkraden dat zij niet betrokken zijn geweest bij het overleg over
hun gewijzigde positie en dat op ingediende zienswijzen niet werd gereageerd. De inderhaast
door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten in november en december 2018 kunnen niet
worden gekwalificeerd als “betrokken bij het proces”. Het was vorige week tijdens de politieke
markt eigenlijk al duidelijk dat - wellicht met hier en daar en kleine aanpassing (op basis van
motie of amendement) - de door de raadswerkgroep opgestelde nota “Samen voor Apeldoorn”
(scenario 2) zou worden aangenomen door de gemeenteraad. En dat gebeurde ook. Alleen de
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fracties van Gemeentebelangen en 50PLUS stemden tegen. Een door de fractie van
Gemeentebelangen ingediend amendement kreeg geen bijval van de andere fracties)
Enkele afspraken:
- dorps- en wijkraden zullen gesprekspartner zijn bij de verdere uitwerking van de in de nota
genoemde nieuwe verhoudingen en het gekozen scenario
- verwachting is dat het een proces van 2 tot 3 jaar zal zijn om de in de nota genoemde
werkwijze te effectueren
- de huidige verordening van kracht blijft zolang nieuwe afspraken (verhoudingen) niet zijn
goedgekeurd
- afspraken zullen worden gemaakt over de grootte van het totale subsidiebedrag dat door
de gemeente in de begrotingvoor “participatie” zal opgenomen, dit inclusief het initiatievenfonds
N.B.
- “Samen voor Apeldoorn” was eerder “Helder in ambitie, flexibel in uitvoering” en daarvoor
“Helder in beleid, flexibel in uitvoering”.
- Scenario 2: elke vorm van participatie is belangrijk en we (de gemeenteraad) zetten in op
verbreding en uitbreiding. De groepen die nu beïnvloedingsparticipatie vorm geven, zoals
de dorps- en wijkraden, beschouwen we voortaan als een van velen. Hun bevoorrechte
positie laten we los. Ook zetten we in op uitbreiding van de participatievormen die waarde
toevoegen. Dat doen we actief door uit te nodigen, te stimuleren en te ondersteunen. Dit
betekent dat we het thans beschikbare budget van de dorps- en wijkraden gaan verdelen
over de verschillende bekende en nieuwe groepen die zich bezig houden met participatie.
Daarnaast helpen we de al bestaande participatievormen die waarde creëren door het
vullen van het initiatievenfonds en stimuleren we onder andere daarmee ook de uitbreiding.

Gezond leven in een gezonde omgeving
Dat is de titel van de kadernota “Gezondheid gemeente Apeldoorn 2018-2021” die wij ontvingen
en die op donderdag 24 januari 2019 tijdens de Politieke Markt wordt besproken en - naar
verwachting - tijdens de raadsvergadering van 31 januari 2019 door de gemeenteraad wordt
vastgesteld. In de nota wordt als ambitie uitgesproken:
- het is het streven van het college van B&W om een vitaal Apeldoorn te bereiken waar niet
meer gerookt wordt, waar de inwoners een gezond gewicht hebben, verantwoord alcohol
drinken en dagelijks bewegen om in conditie te blijven
Een ambitie die er niet om liegt en die van iedereen veel inzet en doorzetting zal vragen.
Veel aandacht wordt in de nota besteed aan een gezonde leefstijl. De hier boven genoemde
aandachtsgebieden voor het realiseren van de ambitie worden in de nota nader uitgewerkt en
naast een opsomming van acties die reeds worden ingezet is er een toelichting op “wat gaan
we doen” om de ambitie te realiseren. Genoemd worden:
- versterken weerbaarheid tegen verslavende gewoonten
- depressiepreventie
- eenzaamheidbestrijding
- verbeteren seksuele weerbaarheid en tolerantie
Al deze onderwerpen, die (zeer) ingrijpend (kunnen) zijn in de persoonlijke leefomstandigheden,
worden in de nota uitgewerkt en geven een goed beeld van de te nemen acties. Op 24 januari
a.s. het debat in de PMA meemaken? Dat kan, kom naar het Stadhuis, Markt 1. In de Raadzaal
wordt vanaf 21.15 uur de nota besproken. Het debat kan ook worden gevolgd via de site van de
gemeente Apeldoorn.

2

In en om de dorpen
Woningbouwproject “de Ruiterij”

Op de kavels van woningbouwproject “de Ruiterij” aan de Ruitersmolenweg, tegenover de Eben-Haëzer Kerk, is
begin januari begonnen met het bouwen van een aantal woningen.

Natuurpracht

In de ochtend van maandag 21 januari 2019 vond een totale maansverduistering plaats. Hierbij beweegt de maan
zich door de schaduw van de aarde, zodat er geen direct zonlicht meer op het maanoppervlak valt en de hele maan
veel donkerder is dan normaal. De maansverduistering was in Beekbergen goed te zien.

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!.
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Foto gemaakt op 13 november 2018.

Foto: Rocketboys

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.
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Gemeentenieuws

Tijdelijke verhuizing Publieksbalies
Rijbewijs of paspoort verlengen of afhalen? Vanaf 2 juli 2018 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.

Tijdelijke verhuizing Omgevingsloket
De overige loketten van het stadhuis verhuizen vanaf 6 augustus 2018 naar Stationsplein 50,
het voormalig Belastingkantoor.

Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis) donderdag 24 januari 2019
Tijd

Omschrijving
Raadzaal

19.00 uur

Dialoog Inclusieve Samenleving

21.00 uur

Pauze

21.15 uur

Kadernota gezondheid 2018-2021

22.45 uur

Sluiting
Het Rode Hert

19.00 uur

Addendum Wegenerlocatie, locatie Zuidwestpoort

20.00 uur

Bestemmingsplan Hoofdweg naast 126 Loenen

21.00 uur

Pauze

21.15 uur

Notitie Speelruimte Verblijfsrecreatie (herziening)

22.45 uur

Sluiting
De Rode Leeuw

19.00 uur

Dialoog Horecavisie Apeldoorn

21.00 uur

Sluiting

Verleende omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Achterste Kerkweg (voor nr. 79A), Lieren

het kappen van 7 essen

2019-01-16

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

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

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

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

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

Seniorenbijeenkomsten
“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.

8

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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