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Nieuwsbrief 28 januari 2019 

Van de bestuurstafel 

Opening bibliotheek Atlant 

Op woensdag 23 januari 2019 werd, tijdens een druk bezochte en gezellige bijeenkomst, de 
bibliotheek Atlant op het terrein Het Immendaal aan de Loenenseweg in gebruik genomen. 
Na een aantal korte (informatieve) toespraken was er gelegenheid de bibliotheek te bezichtigen. 
Er staan in deze bibliotheek boeken met een groot lettertype, “luister boeken”, plaatjesboeken, 
filmbanden, tijdschriften en kranten. Deze middag konden de gasten ook kennismaken met de 
“zorgrobot” Zora. Dat is wel even wennen maar schijnt in de praktijk zeer goed te functioneren. 
Namens de Dorpsraad Beekbergen-Lieren waren Ria Mollink en Pieter de Mos aanwezig bij 
deze feestelijk opening, waar een verhalenvertelster, een portrettekenaar (Marius van Dokkum) 
de bezoekers wisten te boeien en de hapjes en drankjes prima smaakten. 

   

“Niet alle afval is afval” 

Van Circulus-Berkel ontvingen wij informatie over ontwikkelingen op het gebied van inzamelen 
van “afval”. In een folder wordt - en dat weten we natuurlijk allemaal al heel lang - uitgelegd dat 
door “afval” te scheiden recycling mogelijk wordt gemaakt. Dan is “afval” geen “afval” meer, 
maar grondstof voor een nieuw product. Doel dat wordt nagestreefd is “minder restafval” en dat 
wordt op termijn niet meer opgehaald. Restafval moet worden weggebracht naar een 
“buurtbak”. Wie, in verband met medische redenen, niet in de gelegenheid is om restafval zelf 
weg te brengen, kan zich aanmelden bij de Recycleservice. Hoe dat past binnen de privacy 
wetgeving is niet duidelijk. We zullen de ontwikkelingen blijven volgen. Zo zullen we in de 
volgende Nieuwsbrief informatie opnemen met betrekking tot de plaatsen waar containers 
geplaatst zullen worden, wat de kosten zijn en een verwijzing naar de door Circulus-Berkel op 
24 januari 2019 verzorgde presentatie. 

   
 
 
 



 
 

 2 

Blijf waakzaam 

In een vorige Nieuwsbrief werd door de dorpsagent, de heer Simmelink, 
aandacht gevraagd voor de sterke toename van het aantal inbraken en 
pogingen tot inbraak in Beekbergen en Lieren. In de afgelopen drie maanden 
waren er 18 inbraken en pogingen tot inbraak. De golf aan inbraken in 
Beekbergen en Lieren volgde op een reeks inbraken in Loenen. Op dit 

moment verplaatst het aantal inbraken zich richting Hoenderloo. Uit recente berichten van de 
dorpsagent Hoenderloo, mevrouw De Bruin, blijkt dat nu Hoenderloo druk bezocht wordt door 
het inbrekersgilde. Dat betekent niet dat we in Beekbergen en Lieren minder alert kunnen zijn. 
Oplettendheid en “raam dicht, lampje aan en deur op slot” blijft van kracht. 

In en om de dorpen 

Wintertaferelen … vorige week nog ! 

 
 
 

Het Beekbergens Toneel 

       Op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart 2019 speelt 

                 Het Beekbergens Toneel (HBT)  
            een blijspel van Henk Roede met de titel 

                           “Makkelijk zat”. 
Dat belooft weer een prachtige avond toneel waar ongetwijfeld de beide avonden de zaal in de 
Hoge Weye volledig bezet zal zijn. Want wie HBT een keer heeft gezien komt terug. 

Dus, zet het in uw agenda: vrijdag 29 en zaterdag 30 maart 2019 !! 
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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. 

 
 

Rijbewijskeuringen in Beekbergen 

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 4 februari en 
11 februari, 4 maart, 29 maart en 17 april 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. 

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 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 31 januari 2019 

 

Gemeenteraad 31 januari 

Op 31 januari neemt Apeldoorn afscheid van burgemeester John Berends. Om 17.00 uur is 
een bijzondere raadsvergadering met speeches. Vanaf 18.30 uur is een afscheidsreceptie in 
het stadhuis en op het Marktplein. U bent van harte welkom om erbij te zijn! 

 

Tijd Omschrijving 

 Raadzaal 

17:00 uur Opening vergadering 

Toespraak door: 

� de heer J. Joon, loco burgemeester 
� mevrouw J. Elbertsen, vice voorzitter raad 
� de heer L.C. Brinkman 
� de heer J.C.G.M. Berends 

18:20 uur Sluiting 
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Aangevraagde omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Bosjeslaan 2, Beekbergen het vergroten van een woning 2019-01-21 

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. 

Onherroepelijk bestemmingsplan Loenenseweg 44-44B Beekbergen 

Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van bestemmingsplan Loenenseweg 44-44B 
Beekbergen met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1351-vas1 is op 4 januari 2019 onherroepe-
lijk 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, 23 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. 
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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 
 

 

’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. 
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“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 

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 

 


