Nieuwsbrief 11 februari 2019
Van de bestuurstafel
Informatie aan omwonenden bouwproject De Beekvallei
Op woensdag 6 februari 2019 was er voor de direct omwonenden
van het bouwproject Beekvallei een door de projectontwikkelaar
(Bouwbedrijf Nikkels) in de Prinses Julianaschool in Lieren
georganiseerde informatiebijeenkomst. Ook de gemeente
Apeldoorn was aanwezig om vragen van de uitgenodigde buurtbewoners te beantwoorden. Natuurlijk waren ook kandidaat kopers
en het bestuur van BWiBL (Betaalbaar Wonen in Beekbergen en
Lieren) aanwezig. De jongeren van BWiBL zijn al ruim 12 jaar met
dit project bezig en wij - bestuur Dorpsraad Beekbergen Lieren hebben ook in de Nieuwsbrief deze groep geprezen om hun doorzettingsvermogen en het
vertrouwen dat eens het moment daar is dat met de bouw wordt begonnen. En dat moment is
een stapje dichterbij gekomen. Het nu gepresenteerde bouwplan gaat uit van 30 woningen en
3 kavels. Informatie werd gegeven over de situering van de woningen ten opzichte van “Noord”
(belangrijk voor lichtinval en stand van de zon op daken), de bereikbaarheid van de woningen
(wandelpaden en ontsluitingswegen, de verschillende type woningen (en dus de daaraan
gekoppelde verwachte prijzen) en het geplande openbaar groen. De volgende stap in het
proces is wederom contact met de gemeente. Namens de dorpsraad waren Pieter de Mos en
John Tanasale (voor foto’s) aanwezig. De raadsfracties van Lokaal Apeldoorn, het CDA en de
VVD waren vertegenwoordigd. De bestuursleden van BWiBL toonden zich positief over de
huidige stand van het project.
Wij wensen hen en de projectontwikkelaar veel succes.
Onderstaand de globale planning die tijdens de informatiebijeenkomst werd getoond.
Fase

Activiteit

Termijn

Concept

Besluit B&W

maart 2019

Ontwerp

Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan

maart 2019

Vaststelling

- B&W doen voorstel aan gemeenteraad
omtrent beantwoording zienswijzen en (al dan
niet gewijzigde) vaststelling bestemmingsplan
- indieners van zienswijzen ontvangen concept
zienswijzennota en kunnen mondelinge toelichting geven tijdens politieke markt

vóór zomervakantie 2019

- gemeenteraad besluit omtrent vaststelling

sept. 2019

- indieners van zienswijze ontvangen besluit en
kennisgeving ter inzagelegging vastgesteld
plan

sept. 2019

- Ter inzagelegging vastgesteld bestemmingsplan
- Raad van State beslist omtrent beroepen

6 weken

Beroep

Mogelijke reacties
Zienswijze bij
gemeenteraad

Beroep/verzoek om
voorlopige voorziening
bij Raad van State
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Leerlingen van de Prinses Julianaschool hebben een prachtig stedenbouwkundig ontwerp gemaakt.
NB. Er komt over enige tijd nog een informatiebijeenkomst waarvoor niet alleen de direct omwonenden
zullen worden uitgenodigd, maar waar alle belangstellenden welkom zullen zijn.

Kennismaking met mevrouw Riezebos - Gemeenteraadslid Fractie Christen Unie
Na het gebruikelijke voorstelrondje werden de volgende onderwerpen besproken:
• ontstane wrevel bij dorps- en wijkraden naar aanleiding van de door een raadscommissie
opgestelde nota “Helder in ambitie, flexibel in uitvoering”. Dorps- en wijkraden voelen zich
gepasseerd en miskend. Zij (de dorps- en wijkraden) hebben dat recent kenbaar gemaakt
tijdens een bijeenkomst met de gemeenteraad
• voetbalkooi; circa twee jaar geleden werd (mede) naar aanleiding van een voorstel van
enkele jongeren met de gemeente Apeldoorn gesproken over het plaatsen (aanleggen)
van een voetbalkooi. Begrip was er bij de dorpsraad en bij de jongeren dat er niet direct
budget beschikbaar was, maar dat het in de begroting van 2018 zou worden opgenomen.
In de loop van 2018 bleek dat niet het geval te zijn. Ook blijkt in de gemeentelijke
begroting van 2019 niet expliciet een bedrag voor een voetbalkooi opgenomen te zijn. Op
een vraag voor toekenning van financiële middelen werd tot op heden niet gereageerd.
• bushaltes; teleurstelling werd uitgesproken over het feit dat provincie, gemeente, politie en
busmaatschappij buiten de dorpsraad om hebben besloten op de Arnhemseweg (ter
hoogte van het viaduct A1) twee bushaltes op te heffen. Een door de dorpsraad
ingediende zienswijze werd niet gehonoreerd
• openbaar toilet; gemeld wordt dat op de Papenberg een urinoir is geplaatst en dat aantoonbaar het wildplassen is afgenomen. Dit is echter nog geen antwoord op het verzoek
om in Beekbergen (met name voor toeristen) een fatsoenlijk openbaar toilet te plaatsen.
Er is nog volop discussie over type, plaats en geld.
• kleur en fleur; ter verfraaiing van de entree van het dorp. In overleg met de gemeente is
een plan opgesteld om bij de entree van het dorp beplanting aan te brengen
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• BWiBL; aan mevrouw Riezebos wordt een kort overzicht gegeven van de weg die
gedurende 12½ jaar is bewandeld om het project “Betaalbaar wonen in Beekbergen en
Lieren) te krijgen op het punt waar men nu is aangeland, te weten een informatiebijeenkomst voor de direct omwonenden. Het lijkt dat er nu een flinke stap is gezet.
• wandelpaden langs doorgaande wegen; voor de veiligheid van wandelaars een vereiste.

Kennismaking met Anna Reith - Gemeente Apeldoorn
Op vrijdag 8 februari 2019 hebben Joop van der Meer, Pieter de Mos en John Tanasale
namens het bestuur van de Dorpsraad Beekbergen-Lieren kennisgemaakt met Anna Reith.
Zij neemt een deel van de werkzaamheden van Steven Gerritsen (stadsdeelmanager voor de
dorpen en het buitengebied) over en het gaat dan met name over Beekbergen, Lieren en
Oosterhuizen. Zij zal dus het eerste aanspreekpunt voor het bestuur van de dorpsraad zijn.
Wij wensen Anna succes in haar nieuwe functie en danken Steven Gerritsen voor de prettige
samenwerking.
Mevrouw Riezebos dankt voor de ontvangst, de gegeven informatie en zal een aantal items
bespreken in het fractieberaad. Het bestuur van de dorpsraad kijkt terug op een plezierige
ontmoeting.

Nieuwe gemeentewerf verrijkt met eerste zonnepanelen
Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij het onderstaande
persbericht dat - wat ons betreft - het label “goed voorgaan
doet goed volgen” mag dragen.
De gemeentewerf in Apeldoorn Noord is deze week voorzien
van de eerste zonnepanelen. Uiteindelijk komen er ruim
600 zonnepanelen op het dak van de nieuwe uitvalsbasis voor
de eenheid Beheer en Onderhoud. Het zonnedak voorziet in
de eigen stroombehoefte van de werf en het materieel zoals
elektrische bosmaaiers, heggenscharen en bladblazers.
Daarnaast leveren de zonnepanelen energie voor andere
gebouwen.
Duurzaamheid en functionaliteit vormen de rode draad in het
ontwerp. Naast het opwekken van zonne-energie, is ingezet
op zoveel mogelijk energiebesparing. Zo zorgen warmtepompen voor de verwarming van het pand waardoor de werf
aardgasloos is.
“We hebben grote ambities op het gebied van duurzaamheid. Dat betekent ook dat we zelf het
goede voorbeeld moeten geven met ons eigen vastgoed. De werf is een fantastisch voorbeeld
van bouwen voor de toekomst”, vertelt wethouder Mark Sandmann.
De collega’s van Beheer en Onderhoud nemen in april afscheid van hun huidige locatie aan de
Vlijtseweg, waarna ze de nieuwe werf in gebruik nemen. Wethouder Wim Willems is trots op de
nieuwe gemeentewerf: “Het is een fraaie nieuwe uitvalsbasis voor onze collega’s. Zij zijn nauw
betrokken bij het ontwerp waardoor we nu een duurzaam én functioneel gebouw hebben.
Daarbij is het een mooie impuls voor de Kanaalzone.”
N786
Van de Provincie Gelderland ontvingen wij informatie met betrekking
tot de beantwoording van de provincie behandelde zienswijzen welke
door hen waren ontvangen op het rapport “Maatschappelijke Kosten
Baten Analyse” (MKBA) N786 en de gebiedsontwikkeling Eerbeek –
Loenen 2030. De ontvangen documenten zijn in handen gegeven van
Onno Muntinga (voorzitter Overleggroep N786). Er zijn van 26 respondenten in totaal 108 zienswijzen ingediend. De werkgroep N786 zal na zorgvuldige kennisname van de ingediende zienswijzen - (eventueel) haar reactie aan de Provincie Gelderland kenbaar maken.
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In en om de dorpen
Herontwikkeling Het Immendaal
Van Atlant ontvingen wij informatie met betrekking tot de herontwikkeling van Het Immendaal.
Jean-Paul Kerstens, stedenbouwkundige en architect van Maaskant>Nexit Architecten combinatie uit Arnhem gaat het ontwerp van het nieuwe Immendaal maken. Het monumentale hoofdgebouw blijft behouden maar krijgt een nieuwe functie als onderdeel van het zorggebouw.
In eerste instantie wordt uitgegaan van 40 plaatsen met als mogelijke uitbreiding naar 60 of
80 plaatsen. Het ontwerp van Kerstens is gedurfd, maar passend binnen de context van het
bestaande terrein.

(Vernieuwde) Schuur weer open
Op donderdag 7 februari opende de vernieuwde Schuur weer haar deuren. In de afgelopen
periode is met man (vrouw) en macht gewerkt aan het doorvoeren van de veranderingen in
De Schuur. Noodzakelijke veranderingen, maar zonder gevolgen voor onze doelstelling.
Die blijft ongewijzigd! Zoals u bekend is moet De Schuur inkrimpen. De ‘Unit’ - de bekende
inname- en snuffelplek - is opgeheven en de artikelen en activiteiten daarvan zijn in kleinere
vorm verplaatst naar de tent voor de grote ingang. Ook in de Schuur zelf - de winkel - zijn hierdoor en in combinatie met andere ideeën en wensen van de nieuwe ‘leiders’ Ans en Mariët
veranderingen aangebracht.
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Want wat niet verandert zijn de openingstijden:
donderdag van 13.00 – 16.00 uur en zaterdag van 10.00 – 15.00 uur.
N.B. Alleen gedurende de openingstijden kunt u spullen aanleveren.
Let wel: alleen klein goed, geen grote spullen zoals meubels en witgoed.
Aanlevering buiten die tijden en ophalen van spullen aan huis kan in telefonisch overleg.

Tot ziens
Ans (055 5410389), Mariët (055 5060013), Roelof (055 5062690) en Henk (055 3660375)
LET OP ! Maandagavond 18 februari Zonnepanelen Actie in de Hoge Weye in Beekbergen

Zonnepanelen actie van de Gemeente Apeldoorn
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Herdenking Woeste Hoeve
Op vrijdag 8 maart 2019 wordt bij het monument Woeste Hoeve de
jaarlijkse herdenking gehouden van de op 8 maart 1945 aldaar 117
gefusilleerde Nederlanders. Dit als represaille voor de in de nacht van 6 op
7 maart 1945 door de ondergrondse (knokploegen) uitgevoerde aanslag
op Rauter (de hoogste Duitse politiecommandant in bezet Nederland).
Na de herdenkingsbijeenkomst in restaurant De Woeste Hoeve voor
nabestaanden, donateurs en genodigden zal omstreeks 13.00 uur in een
stille tocht worden gelopen naar het monument waar door organisaties/
groepen en belangstellenden - terwijl koraalmuziek zal worden gespeeld bloemen zullen worden gelegd.
Het bestuur van de Dorpsraad Beekbergen-Lieren zal ook dit jaar weer
een bloemstuk bij het monument leggen.
U bent van harte uitgenodigd bij deze herdenking bij het monument aanwezig te zijn.

Cultuur bij je buur
Ik heb plek en zoek een artiest!
Heb je een plek in de stad of een van de
dorpen van Apeldoorn waar je artiesten kan ontvangen? Ga naar de
website www.cultuurbijjebuur.nl
en boek dan de artiest van je keuze. Zoek de kunstenaar of artiest die bij
je past. Je kunt er één per dag boeken. Heb je een passende artiest
gevonden, dan klik je op ‘boek nu’ om een contactformulier in te vullen.
Bijna alle plekken zijn geschikt, behalve reguliere podia. Dus kom maar op met die huiskamers,
voetbalvelden, tuinen en verzorgingshuizen. Overal waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
Laat zien hoe gastvrij Apeldoorn is. Koffie en thee krijg je er van ons (beter gezegd: van Albert
Heijn) gratis bij!
Wanneer de artiest met je in zee wil, kun je samen nadere afspraken maken. Deze match
wordt opgenomen in de agenda van de website en in de programmakrant. Een artiest treedt
drie keer een half uur op. Het publiek wisselt steeds.
Samen met de artiest bepaal je op welke tijdstippen de activiteit plaatsvindt, bij voorkeur
volgens een van de 2 rondes:
•
•

Tijdschema 1: 13.00 / 14.30 / 16.00 uur
Tijdschema 2: 13.45 / 15.15 / 16.45 uur

Heb je als gastheer/vrouw een zakelijke onderneming, dan gelden er strikte voorwaarden.
Neem daarover contact met ons op.
Ook buiten ons jaarlijkse evenement zijn veel van de artiesten, 'gewoon' te boeken. Neem met
ons contact op dan spelen wij je vraag door aan de betreffende artiest.
BOEKINGEN MOGELIJK TOT 18 FEBRUARI
Voor meer informatie: http://www.cultuurbijjebuur.nl/artiest-boeken
Of kijk op voor foto's en andere belevenissen op onze Facebookpagina
https://www.facebook.com/cultuurbijjebuur/.

Op 13 en 14 mei 2017 waren er in Beekbergen tijdens “Cultuur bij je Buur” optredens van rockband The Route bij de
Markenhof (Atlant) en Gitaarensemble Granada en Gitaarduo T&T bij Engeland.
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9 maart 2019: Busch Trio
Het Busch Trio, bestaand uit OmriEpstein
(piano), Mathieu van Bellen (viool), OriEpstein
(cello), vernoemd naar de legendarische violist
Adolf Busch, geniet de reputatie één van de
beste pianotrio’s van hun generatie te zijn. Als
drie solisten wonnen OmriEpstein, Mathieu van
Bellen en OriEpstein ook verschillende wedstrijden. Samengebracht door een passie voor
kamermuziek en geïnspireerd door Mathieu
zijn viool, de ‘ex-Adolf Busch’ G.B. Guadagnini
(Turijn, 1783), zijn ze individueel bekend voor
wat ze bereikt hebben en voor hun ongelooflijke passie die zij als trio op podium brengen.
Foto: Kaupo Kikkas

Stichting Beekbergen Klassiek is dan ook bijzonder verheugd dit illustere drietal te mogen
ontvangen op zaterdagmiddag 9 maart a.s. in de Oude Kerk in Beekbergen.
U bent van harte uitgenodigd het concert bij te wonen!
Programma
Joseph Haydn(1732-1809)
Johannes Brahms(1833-1897)
Antonin Dvorák(1841-1904)

Trio – fürKlavier, Violine und Violoncello C-Dur Hob.XV: 27
Trio – fürKlavier, Violine und Violoncello C-Dur op. 87
Piano Trio Nr. 4 e minor Op 90 “Dumky”

Busch Trio
OmriEpstein (piano), Mathieu van Bellen (viool), OriEpstein (cello)
Zaterdag 9 maart 2019 van15.30 tot ca. 17.00 uur
Entree: € 25,-- volwassenen, € 10,-- jeugd tot 19 jaar
Oude Kerk, Dorpstraat 35, Beekbergen
U kunt kaarten bestellen via de website: www.beekbergenklassiek.nl
Kaarten zijn ook verkrijgbaar bij: Primera De Damper, Dorpstraat 54, Beekbergen
Boekhandel Mooiboek, Dorpstraat 84, Beekbergen
In de kerk: vanaf een uur vóór aanvang van het concert.

Yoga in Beekbergen!
Sinds een aantal maanden is er yoga in Ontmoetingsplek De Vier Dorpen. Op donderdagochtenden is er van 9.30 uur tot 11.00 uur Yin-Yang Yoga. We hebben wat meer ruimte
gecreëerd zodat er nieuwe deelnemers bij kunnen. In de Yin-Yanglessen ervaren we twee
soorten van Yoga. Dynamische vloeiende bewegingen (Yang) worden afgewisseld met verstillende houdingen(Yin). Misschien klinkt het voor jou of u wat zweverig. Daarom misschien goed
om het een keer in een proefles te ervaren. We richten ons op het versoepelen én versterken
van bindweefsel en gewrichten. We activeren ons lichaam, door het stimuleren van de spieren
en de bloedsomloop. De verschillende Yoga houdingen en bewegingen verbinden we met de
adem. Ook is er aandacht voor mindfulness (bewustwording) en ontspanning in het Yin
gedeelte van de les.
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De lessen zijn geschikt voor iedereen. Eventuele beperkingen geef je aan bij de docent zodat je
binnen jouw grenzen mee kunt doen. Om de lesruimte in De Vier Dorpen te bereiken dient u
trap te kunnen lopen. Wij vragen je om een eigen Yogamatje mee te nemen. De kosten voor
deze yogalessen zijn €129,94 voor 27 lessen. Dat komt neer op €2,75 per uur.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie of aanmelden neem dan contact op met Stimenz,
06-53174984 en vraag naar Inge van Dalen of mail naar i.vandalen@stimenz.nl Bij Ingrid
Klomp van ontmoetingsplek De Vier Dorpen, 055-5066870 mail: Ingrid.Klomp@zgapeldoorn.nl
kun je ook voor informatie terecht. Adres : De Vier Dorpen, Loenenseweg 39, te Beekbergen.
Fijn als je meedoet!

Rijbewijskeuringen in Beekbergen
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 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.

Varia
Bijeenkomst alleenstaanden met kanker
Kanker krijgen is al erg genoeg. Als je er alleen voor staat, kan dat extra
zwaar zijn. Wie wil er met je naar het ziekenhuis. Wie luistert mee naar de
uitslag? Hoe ga je om met een slechte dag? Wie wil je helpen met het
huishouden en de boodschappen? Wie wil er luisteren naar je zorgen?
Hulp vragen blijkt vaak erg moeilijk.
Stichting ’kLEEF! organiseert een bijeenkomst voor alleenstaanden met kanker op donderdag
21 februari van 13.30 tot 15.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst kunnen alleenstaanden elkaar
ontmoeten, steunen en ervaringen uitwisselen.
Heeft u kanker, bent u alleenstaand en heeft u behoefte aan deze bijeenkomst? U kunt dit
kenbaar maken via info@stichtingkleef.nl of telefonisch 055-5762676. Bij Stichting ‘kLEEF!
binnenlopen (Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn) kan natuurlijk ook. Er zijn geen kosten aan deze
bijeenkomst verbonden, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Samenvatting:
Wat: bijeenkomst alleenstaanden met kanker
Wanneer: donderdag 21 februari 2019 van 13.30 tot 15.00 uur
Waar: inloophuis Stichting 'kLEEF!, Vosselmanstraat 4, Apeldoorn
Kosten: geen, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld
Aanmelden: binnenlopen in het inloophuis (Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn), mailen aan
info@stichtingkleef.nl of bellen met telefoonnummer 055-5762676.
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UITNODIGING

WaterCafé Apeldoorn op dinsdag 26 februari 2019
Beste meneer/mevrouw,
WaterNatuurlijk nodigt u graag uit voor het WaterCafé op 26 februari 2019.
De bijeenkomst heeft als thema “Klimaat in de stad” en is van 19.30 tot
21.30 uur in Doc-Zuid, 1eWormenseweg 460 in Apeldoorn.

WaterNatuurlijk is een waterschapspartij met oog voor natuur, cultuur en recreatie
WaterNatuurlijk wil ervoor zorgen dat de waterschappen hun taken uitvoeren met oog en
respect voor natuur, cultuurhistorie en recreatie. Het klimaat verandert, we hebben steeds
meer te maken met lange periodes van droogte, maar óók met extreme regenval. Daarnaast
‘versteent’ onze leefomgeving. Dit maakt de onderwerpen waar WaterNatuurlijk voor staat
actueler dan ooit.
Interessante spreker uit de waterwereld gaat graag met u in gesprek
Theo Straatsma, ontwerper openbare ruimte bij de gemeente Apeldoorn, leidt het thema
“Klimaat in de stad” in. Hoe kunnen we met elkaar bijdragen aan een klimaatbestendige
leefomgeving? Natuurlijk is er gelegenheid voor vragen en discussie. In het tweede deel van
de avond gaan we verder in kleinere groepen aan gesprekstafels. Zodat iedereen aan bod kan
komen. Wat vindt u belangrijk in het waterbeheer? En natuurlijk maakt u kennis met Astrid
Meier en Frans ter Maten die de kieslijst aanvoeren voor WaterNatuurlijk vanuit Waterschap
Vallei en Veluwe. Zij zullen het verkiezingsprogramma kort toelichten.
Verenigingen kunnen zelf ook onderwerpen binnen dit thema onder de aandacht brengen
Wij nodigen de leden vanuw vereniging van harte uit voor deze bijeenkomst. De avond is een
mooie gelegenheid om te netwerken en om onderwerpen die u bezighouden onder de aandacht te brengenbij WaterNatuurlijk.
Aanmelden voor het WaterCafé kan via t.es2@chello.nl.
Wilt u de leden van uw vereniging informeren over ons WaterCafé van 26 februari
aanstaande? Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met Willem Seine, via: wkfseine@gmail.com.
Wij kijken ernaar uit u te ontmoeten op 26 februari!
Met vriendelijke groeten,
Namens WaterNatuurlijk
Willem Seine, avondvoorzitter
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Wie of wat is hier tegen aan gereden op de Zwarte Bergweg in Lieren ?

De vijver aan Tullekensmolenweg is, na al het baggerwerk vorig jaar weer volledig hersteld en de eenden hebben
hun weg weer teruggevonden.

De bouw op de kavels tegenover de Eben-Haëzer Kerk aan de Tullekensmolenweg begint al enige vorm te krijgen.

Gemeentenieuws
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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 14 februari 2019

Tijd

Omschrijving
Raadzaal

18.30 uur

1. Opening vergadering afscheid Hans Wegman en Paula Donswijk - Bot
2. Toespraak door: - Jan Dirk van der Borg, fractievoorzitter CDA John Berends, Commissaris van de Koning - Hans Wegman, scheidend
raadslid CDA - Mark Sandmann, wethouder - John Berends, Commissaris
van de Koning - Paula Donswijk, scheidend raadslid D66

19.30 uur

Schorsing
Het Rode Hert

20.00 uur

Stand van zaken Zwitsal Apeldoorn

21.00 uur

Pauze
De Moriaen

18.30 uur

Presentatie over de geschiedenis van de Apeldoornse Politiek

21.00 uur

Pauze
Raadzaal

21.00 uur

4. Heropening vergadering en vaststelling raadsagenda
5. Installatie raadsleden (dhr .H.F. Dooper – CDA en mw. L.M. Camacho –
D66)
6. Vragenuurtje
7. Actualiteitsvragen
Besluiten raad:
8. Rechtstreeks:
a. Vaststelling bestemmingsplan Garderenseweg 120 en 122 Uddel
(15-2019)
b. Eerste wijziging begroting Tribuut 2019 (16-2019)
c. Auditplan 2018 (17-2019)
9. Benoeming lid Rekenkamercommissie (M.J. van Oort) (6-2019)
10. Addendum Wegenerlocatie (7-2019)
11. Vaststelling bestemmingsplan Hoofdweg naast 126 Loenen (8-2019)
12. Vaststelling bestemmingsplan Hoge Bergweg 16 (9-2019)
13. Notitie Speelruimte Verblijfsrecreatie Apeldoorn (Herziening 2018) (13-2019)
14. Vaststelling Kadernota Gezondheid 2018-2021 (14-2019)

23.00 uur

Sluiting met drankje in Burgerzaal
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Verleende omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

De Hoeven 3A, Beekbergen

het oprichten van een woning

2019-02-04

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).

Provincie Gelderland Wet Natuurbescherming, locatie Oude Beek te Beekbergen
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een aanvraag om ontheffing op grond van de
Wet Natuurbescherming ontvangen voor baggerwerkzaamheden in de Oude Beek te
Beekbergen.
Het voornemen is om de ontheffing te verlenen.
Mogelijkheid van inzien
Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken zijn gedurende zes weken na de publicatiedatum in
te zien. Op verzoek sturen wij u kopieën van de stukken toe. Neem hiervoor contact op met het
Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99.
U kunt de stukken ook op afspraak inzien in het Provinciehuis. Ook hiervoor neemt u contact op
met het Provincieloket. In alle gevallen vermeldt u het zaaknummer 2018-009708.
Zienswijze indienen?
Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn een zienswijze indienen. Vermeld bij een
zienswijze het zaaknummer 2018-009708. Onderaan het ontwerpbesluit leest u hier meer over.
Wilt u meer weten?
Bel het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99.
Gedeputeerde Staten van Gelderland

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.
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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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