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Nieuwsbrief 25 februari 2019 

Van de bestuurstafel 

Bewonersavond groepsaankoop Zonnepanelen 

Op maandag 18 februari 2019 werd - tijdens een zeer 
druk bezochte avond in de Hoge Weye - “tekst en uitleg” 
gegeven van de mogelijkheden om middels groepsaan-
koop van zonnepanelen een (forse) bijdrage te leveren 
aan het verder uitbouwen van gebruik van duurzame 
energie en vermindering van luchtverontreiniging. 
Het programma van deze informatiebijeenkomst was zeer 
breed opgezet en stapsgewijs werden de aanwezigen 

door Sander Lubberhuizen (Energiek Apeldoorn), Irma van Buren (groepsaankoop zonne-
panelen) en door de firma Aalberts Duurzaam meegenomen in het proces van “droom, denken, 
durven, doen en doorzetten”. Besproken werd ook de rol die de energiecoach en het energie-
loket kunnen vervullen. Tijdens de discussie werd aandacht besteed aan financiering, terug-
verdientijd en risicoverzekering. Veel belangstelling was er onder andere voor hetgeen in de 
stand van bLoEm (Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen energieneutraal maken) aan informatie 
beschikbaar was. 
Een door de gemeente Apeldoorn goed georganiseerde avond met vlotte presentaties en 
goede leiding van de discussie. 
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Informatiebijeenkomst “omvormen en afkoppelen” Keizersmantel en 
Koningspage 

Op donderdagavond 21 februari 2019 was er in de Hoge Weye van 19.00 tot 20.30 uur een 
door de gemeente Apeldoorn georganiseerde inloop, waar informatie werd verstrekt over de 
plannen voor het aanpassen van de wegen en groenstroken aan de Keizersmantel en de 
Koningspage. Door de medewerkers van de gemeente werd aan de bezoekers duidelijk 
verwoord dat het deze avond de bedoeling was dat bewoners, aan de hand van de voorlopige 
plantekeningen, hun zienswijze kenbaar maakten en zo input voor de verdere uitwerking door 
de gemeente met inspraak van de bewoners kan worden gewerkt aan de definitieve plannen. 
Buurtbewoners en andere belangstellenden - in totaal zo’n 45 personen - maakten goed 
gebruik van de mogelijkheid om op de voorlopige plantekeningen hun mening kenbaar te 
maken. Het waren naast opmerkingen (voorstellen) die betrekking hadden op de vierkante 
meters voor/naast de eigen woning ook voorstellen die betrekking hadden op een breder 
terrein. Zo werd op de evaluatieformulieren aandacht gevraagd voor de gladheidbestrijding. 
Vrees is bij een aantal bezoekers dat de vervanging van asfalt door klinkers extra gladheid 
geeft. De onderliggende vraag was “waarom asfalt vervangen door klinkers”. Door de mede-
werkers van de gemeente werd als antwoord op deze opmerking genoemd het “aspect onder-
houd” en wat betreft de gladheidbestrijding zelf “het gemeentelijk strooibeleid voor doorgaande 
en niet doorgaande wegen met klinkerbestrating”. 

Ander aspect dat op de evaluatieformulieren werd opgeschreven was de parkeervoorzienin-
gen. In het voorlopige plan wordt een aantal parkeerplaatsen “verplaatst” en zal - en dat zal 
een remmende werking op de snelheid van het verkeer hebben is de verwachting - ook langs 
de weg geparkeerd kunnen/mogen/moeten worden. 

Veel aandacht was er bij de bezoekers voor de geplande aanleg van de wadi (water afvoer 
drainage infiltratie). Uitgelegd werd de werking en de noodzaak van zo’n systeem en waar 
moet/kan de wadi worden aangelegd. Dit in verband met de blijvende beschikbaarheid van het 
terrein voor het jaarlijkse straatvolleybaltoernooi. 

De medewerkers van de gemeente waren zeer te vreden over de opkomst, over de construc-
tieve wijze waarop de bezoekers met hen in discussie gingen. De bezoekers stelden de moge-
lijkheid om in een vroeg stadium betrokken te worden bij de plannen op prijs en met de door 
hen ingevulde zienswijze-formulieren zal de gemeente aan de slag gaan. 

     

     

N.B. Een aantal bezoekers maakte van de gelegenheid gebruik om ook hun zorgen over de 
“hangplek” in het park (met drank en drugs) kenbaar te maken en dat geldt ook voor “het 
muurtje” bij de school. Een onderwerp dat door de dorpsraad met de politie zal worden 
besproken. 
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Inloopbijeenkomst afvalinzameling 

Op vrijdagmiddag 22 februari 2019 waren de inwoners van 
Beekbergen, Lieren, Loenen en Hoenderloo door Circulus Berkel 
uitgenodigd voor een bijeenkomst in de Hoge Weye waar uitleg 
gegeven werd over de nieuwe manier van inzameling van afval. 
We schreven eerder in de Nieuwsbrief een artikel waarin werd 
aangegeven dat “afval” niet allemaal “afval” is maar vaak grondstof 
die kan dienen voor hergebruik. De gemeente Apeldoorn streeft 
naar minder restafval, namelijk 30 kg per inwoner per jaar in 
2025. Nu is dat, zo lezen we in de folder van Circulus Berkel, nog 
ruim 140 kg per jaar per inwoner. 

Circulus Berkel heeft onderzoek verricht en heeft vastgesteld dat 
op dit moment het “afval” dat zij inzamelen bestaat uit: 

- 37% plastic, metaal en drinkpakken (PMD) 
- 11% groente fruit tuin (GFT) 
- 10% papier en karton 
- 6% textiel en schoeisel 
- 1% glas 
- 6% steen puin hout tapijt 
- 29% restafval 

Dus 71% van het nu aangeboden “afval” is geschikt voor hergebruik, dat moet de slag naar 
2025 worden. 

Tijdens de inloopbijeenkomst was er veel discussie over de door Circulus Berkel gepresen-
teerde tarieven. Veel bezoekers denken dat het nieuwe systeem hen (aanzienlijk) meer zal 
gaan kosten. Ook zijn er de nodige bedenkingen of mensen wel met een zak met restafval 
gaan lopen naar een restcontainer. Dat geldt evenzo voor de luiercontainer. Boeiend om aan 
de discussietafels te horen hoe men denkt over de nieuwe methode van inzamelen, de twijfel 
die men heeft en welk doemscenario men voor ogen heeft voor een (sterke) toename van het 
zwerfaval. Circulus Berkel geeft aan dat het een kwestie van wennen zal zijn. Optimistisch gaat 
men uit van “over x-tijd weet men niet beter”. De folders vonden gretig aftrek maar of die ook 
echt gelezen worden is de vraag. Wordt het niet eerder “learning by doing”. 

     

 

“Straatnamen voor verzetsstrijders” - eerbetoon in een nieuwe wijk 

 

Sinds zaterdag 16 februari 2019 is een boekje met bovengenoemde titel verkrijgbaar bij de 
boekhandel en bij Primera. De wijk waar de namen van de verzetsstrijders de straten zullen 
benoemen is het voormalige TNO-terrein aan de Laan van Westenenk. 
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Welke 12 verzetsstrijders zijn vernoemd: 
- Govert Steen 
- Evert van ’t Land 
- Hendrik Ouwejan 
- Schalk Toom 
- David Gosker 
- Jan Barendsen 
- Juul Paats 
- Hans Suijling 
- Jhr. Jacob Teding van Berkhout 
- Marcelis van Bemmel 
- Gerrit Kroon 
- Narda van Terwisga 

Twee van hen, Jan Jozua Barendsen en Evert van ’t Land, hebben banden met Beekbergen en 
daardoor is er alle reden om, gelet ook hun inzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, daar nader 
op in te gaan. 

Jan Jozua Barendsen, geboren 11 september 1882, kiest voor een militaire loopbaan en 
wordt na de Koninklijke Militaire Academie uitgezonden naar voormalig Nederlands-Indië. 
Daar krijgt hij de hoogste militaire dapperheidsonderscheiding de Militaire Willemsorde 
(4e klasse). Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog - hij is dan al lang terug in 
Nederland - en is onder andere commandant van de Koloniale Reserve te Nijmegen 
geweest - gaat hij deel uitmaken van het verzet. De Duitsers maken jacht op hem en vallen 
op een bepaald moment zijn huis aan de Berg en Dalweg in Beekbergen binnen. Jan Jozua 
Barendsen wordt gevangen genomen, afgevoerd en op 2 oktober 1944 op het terrein van het 
Apeldoornsche Bosch (nu ’s Heeren Loo) gefusilleerd. 

 

Evert van ’t Land, geboren 28 maart 1899 in Utrecht, heeft een belangrijk deel van zijn jeugd 
doorgebracht aan de Bruggelerbrug (nu Kanaal Zuid) in Beekbergen waar zijn vader een 
groente- en fruitkwekerij had en in een latere periode ook een boerderij. Evert is leerling van 
de lagere school in Beekbergen en is lid van tamboerkorps van de muziekvereniging Prinses 
Juliana in Beekbergen. Evert nam vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog deel aan het 
verzet, gaf joodse onderduikers een schuilplaats en verbergt in de kassen en de boerderij 
wapens. Op 9 januari 1943 wordt het bedrijf omsingeld door de Duitsers en wordt Evert 
gevangen genomen. Via diverse transporten, onder andere naar Arnhem, Vught, Utrecht en 
Scheveningen (dat in de oorlog Het Oranje Hotel werd genoemd, dit omdat veel verzets-
strijders en gevangen zaten) volgt deportatie naar Duitsland. Vanaf dat moment wordt geen 
teken van leven meer van hem ontvangen. Later - maanden na de bevrijding - blijkt dat Evert 
van ’t Land op 29 april 1945 in kamp Sandbostel bij Bremen is bevrijd door de geallieerden 
maar zo verzwakt was dat hij op 13 mei 1945 is overleden. Zijn naam staat op het monument 
in het Teixeira de Mattos park in Beekbergen. 

Met diep respect gedenken wij de andere 10 in het boekje “Straatnamen voor Verzetsstrijders” 
genoemde mannen en vrouwen die door hun inzet en vastberadenheid het beste dat zij in zich 
hadden, hebben gegeven voor onze vrijheid! 

Het boekje “Straatnamen voor verzetsstrijders” is onder andere te koop bij boekhandel 
Beekbergen en bij Primera in Beekbergen 
 

Workshop Crowdfunden 

Op dinsdag 19 februari 2019 werd door de dorpsraad deelgenomen aan de door de gemeente 
Apeldoorn georganiseerde bijeenkomst over crowdfunden. 
Aan de hand van een stappenplan werd de structuur van de “campagne” toegelicht. Start van 
het project moet een duidelijk omschreven doel zijn met wervende tekst werd al snel duidelijk. 
Communicatie met deelnemers aan het project, ook zo’n onderwerp dat het hele proces kan 
maken en breken. Besteedt daar vanaf het begin voldoende aandacht aan was de boodschap. 
Communiceer succes stappen (stapjes) met de deelnemers aan het project. Blijf realistisch, 
verlies je niet in een stip op de verre horizon, die je toch nooit bereikt. Iedere stap die jij doet 
schuift de horizon mee. Het was een workshop waar praktische informatie werd gedeeld. 
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Zwerfvuil, het is van alle tijden 

Zo’n 60 jaar geleden stonden er in de waterleidingduinen rond 
Bloemendaal (een gebied waar Amsterdam het drinkwater 
oppompt), borden met bovengenoemde tekst. 

Ga na een mooie zomerdag rond zonsondergang maar even 
een kijkje nemen op het strand van Scheveningen en je 
schaamt je voor het afval dat de zonaanbidders hebben 
achtergelaten. 
Moeten we ons er dan maar bij neerleggen? Het bekende 
hoofd in de al even bekende schoot leggen? 

Dat is - gelukkig - een grote groep mensen voorlopig nog niet van plan. De ingezonden brief 
van Maaike Moulijn en de reactie van Henny Wiegman (beiden hebben in een voorgaande 
Nieuwsbrief gestaan), initiatieven van Hans van de Ven, het Milieuteam van Pluryn (die 
wekelijks in het centrum van het dorp zwerfvuil opruimen). Albert Heijn die met grote regelmaat 
de ruimte rond de vuilcontainers op het parkeerterrein schoonmaakt. Maar het is niet genoeg. 
De dorpsraad zal in overleg met gemeente, met Pluryn en met de burgers nadenken over een 
bredere aanpak. Maar het is een weerbarstige materie. 

 

Inbraakgolf in Apeldoorn en in de dorpen 
Door de gemeenteraadsfractie van de VVD werd een aantal weken geleden aan het college van 
B&W vragen gesteld naar aanleiding van een “inbraakgolf in Apeldoorn en in de dorpen”. 
Een van de vragen ging over voorlichting. Hoe wordt er in onze gemeente op dit moment 
voorlichting gegeven over inbraakpreventie? En dan met name in de dorpen en voor onder-
nemers? 
Het antwoord van het college van B&W op deze vraag luidt: 
Door de gemeente worden regelmatig preventieavonden en trainingen gehouden voor inwoners 
en ondernemers uit de gemeente Apeldoorn. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het 1000-ogen 
project. In deze training worden groepen bewoners voorgelicht over het starten van een whats 
app groep en wat je zelf kan doen om een inbraak te voorkomen. Voor bestaande whats app 
groepen is er de training alert in de wijk. In deze training wordt ingegaan op de SAAR methode. 

 

Alle slachtoffers van een inbraak of een oeverval krijgen een brief van de gemeente (THOR) 
waarin de mogelijkheid wordt geboden voor een gratis preventieadvies van een van de 
gediplomeerde adviseurs van team THOR (toezicht handhaving openbare ruimte). Daarnaast 
wordt ook de buren deze zelfde mogelijkheid geboden. 

 

Uitbreiding Lelystad Airport komt veel te vroeg 

Dat is de titel van het persbericht dat we vorige week van de 
gemeente Apeldoorn hebben ontvangen. 
Bij het persbericht was de door de gemeente Apeldoorn aan de 
minister van Infrastructuur en Waterstaat gezonden zienswijze 
bijgevoegd. 
In de zienswijze wordt gewezen op de eerder gegeven reactie van de 
gemeente Apeldoorn op de gevolgen voor Apeldoorn en omliggende 

dorpen wanneer de lange laagvliegroutes Lelystad Airport worden uitgevoerd. 
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In reactie op de door de minister ter inzage gelegde stukken vraagt de gemeente Apeldoorn 
speciale aandacht voor: 

- doorstijgen en cumulatie van geluid; in de MER is aangegeven dat als gevolg van de 
laagvliegroutes in Apeldoorn / Klarenbeek de geluidsbelasting hoger dan 40 dB(A) kan zijn. 
Dat er ook andere geluidsbronnen in de omgeving van Apeldoorn zijn zoals de vliegvelden 
Teuge en Deelen. Deze laatste zal vooral effect hebben voor Hoenderloo. In de MER is 
daar geen aandacht voor. 

- monitoring; op grond van de belevingsvlucht is komen vast te staan dat er een wezenlijk 
verschil is tussen de theoretische (brekende) waarde en de gemeten geluidsbelasting. 
Reden waarom Apeldoorn vraagt om een voldoend aantal meetpunten om zo de werkelijke 
geluidsbelasting in beeld te brengen 

- bereikbaarheid; als Lelystad Airport open gaat voor groothandelsverkeer dan pleit 
Apeldoorn voor een goede OV-voorziening. In de MER is daar weinig (te weinig) aandacht 
aan besteed 

- luchthaven Teuge; de door de minister voorgestelde vliegroute beperkt de mogelijkheden 
van het parachutespringen in ernstige mate. De gemeente Apeldoorn wijst in de zienswijze 
op het economische en toeristische belang van vliegveld Teuge en vraagt daar aandacht 
voor 

- Gelderse woon- en leefklimaat; de zienswijze geeft aan dat de opening van Lelystad 
Airport grote gevolgen zal hebben voor het woon- en leefklimaat, natuur en recreatie in 
Gelderland en roepen daarom - mede op grond van de regels genoemd in Natura 2000 - de 
minister op alle aspecten nader te bekijken en te wegen ingebed in een visie op de 
Nederlandse luchtvaart. De tijd, zo staat in het persbericht is simpelweg nog niet rijp om nu 
een goed besluit te nemen over Lelystad Airport. 

Tekst van het persbericht: 
De lange laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport zijn voor de gemeente Apeldoorn 
onacceptabel. Het vliegveld bij Lelystad kan pas als volwaardig vliegveld open als het luchtruim 
opnieuw is ingedeeld, waardoor laagvliegroutes vermeden kunnen worden. Daarnaast moeten 
nut en noodzaak van Lelystad Airport deel uitmaken van de discussie over de toekomst van de 
Nederlandse luchtvaart, die komend najaar wordt gevoerd. Dat betoogt het college van B&W 
van Apeldoorn in zijn zienswijze op het luchtvaartbesluit Lelystad Airport. 
De zienswijze van het Apeldoornse college sluit aan bij de Gelderse zienswijze, en bevat daar-
naast nog enkele specifieke Apeldoornse punten. Die gaan onder andere over de stapeling van 
geluid bij Klarenbeek (door de aanwezigheid van vliegveld Teuge) en bij Hoenderloo (als 
gevolg van aanwezigheid van vliegveld Deelen) over de beperkte omvang en reikwijdte van de 
monitoring en over de gevolgen voor de exploitatie van met name het paracentrum op vliegveld 
Teuge. 
Apeldoorn is niet op voorhand tegen een uitbreiding van Lelystad Airport. Wethouder Wim 
Willems: “Waar het ons om gaat, is dat alle aspecten en effecten goed moeten worden 
bekeken en afgewogen, ingebed in een afgewogen visie op de Nederlandse luchtvaart. Dat is 
nu niet het geval. De tijd is simpelweg nog niet rijp om nu een goed besluit te nemen over 
Lelystad.“ 

In en om de dorpen 

Vrijwilliger website bijhouden 

Van de Stichting Vrienden van het Zonnehuis 
ontvingen wij de vraag “weten jullie iemand die 
als vrijwilliger de website van onze Stichting wil 
bijhouden?“ 

Wij leggen die vraag graag voor aan onze 
abonnees. 

Bent u/jij de persoon die de Stichting Vrienden van 
het Zonnehuis kan helpen, neem dan contact op 
met Ingrid Klomp (Ingrid.Klomp@zgapeldoorn.nl). 
 

VRIJWILLIGER 
WEBSITE 

BIJHOUDEN 
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Metamorfose Hotel Spelderholt 

Vorige week maandag heeft Annette Fritschy, directeur van Parc Spelderholt, officieel de 
volledig gerenoveerde 1e etage van Hotel Spelderholt geopend. Ruim een jaar geleden heeft 
Kasteel Spelderholt een ware metamorfose ondergaan; nu was het de beurt aan het hotel. 

Een team van handige medewerkers heeft plannen gesmeed, ontwerpen gemaakt en de 
handen vervolgens flink uit de mouwen gestoken. En het resultaat mag er zijn. De kamers zijn 
sfeervol ingericht, van alle gemakken voorzien en tevens geschikt voor mindervalide gasten. 

Gastvrij 

We werden gastvrij ontvangen door Jan van de Kooi, de nieuwe hotelmanager, de mede-
werkers en natuurlijk door de Spelderholt-studenten, met een hapje en een drankje. En voor wie 
dat wilde werd een rondleiding door het hotel georganiseerd. 

 

Loop gerust eens binnen, voor een kop koffie of een lekkere lunch, die bij mooi weer op ons 
zonnige terras geserveerd kunnen worden. 

Over Hotel Spelderholt 

Hotel Spelderholt maakt onderdeel uit van Stichting Parc Spelderholt, een organisatie met 
een bijzondere missie en een uniek concept. Zij richten zich op het vergroten van de zelfred-
zaamheid van jongeren met een verstandelijke beperking en creëren een omgeving waar 
deze jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen. Zo wonen ze op het Parc, volgen een leer-
gang op het gebied van o.a. horeca en brengen het geleerde direct in het hotel in de praktijk. 

Hotel Spelderholt, Spelderholt 9, 7361 DA Beekbergen 
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De eerste ooievaar heeft zich al gemeld op het nest aan 
de Tullekensbocht. Ooievaars hebben 1 legsel per jaar 

in april, met per nest 3-5 eieren, die 33-34 dagen 
worden bebroed. Het paren gebeurt na de uitgebreide 

balts waarbij de ooievaars hun kop in de nek gooien en 
klepperen. De jongen zitten 55-60 dagen op het nest. 

Als ze zijn uitgevlogen, worden ze nog 7-20 dagen 
gevoerd door de ouders. 

Hebt u de “supersneeuwmaan” ook gezien!? 
Op dinsdagochtend 19 februari omstreeks 08.00 uur 

stond die het dichtst bij de aarde, de grootste en felste 
volle maan van 2019. Foto is gemaakt vanaf de 

Dorpstraat in Beekbergen. 

 

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. 
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Varia 

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 van uw vereniging van harte uit voor deze bijeenkomst. De avond is een 
mooie gelegenheid om te netwerken en om onderwerpen die u bezighouden onder de aan-
dacht te brengen bij 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 

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. 
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Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis) donderdag 28 februari 2019 

 

Donderdag 28 februari 2019 is er géén Politieke Markt Apeldoorn 

i.v.m. Voorjaarsvakantie 

Verleende omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Oude Arnhemseweg 292, Beekbergen het plaatsen van een in-/uitrit 2019-02-22 

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). 

Aangevraagde evenementenvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Kerkallee en Dorpstraat, Beekbergen Dorpsfeest, muziek en sport d.d. 6 en 7 september 
2019 

2019-02-19 

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evene-
ment bij haar is ingediend. Binnenkort zal zij daaromtrent een beslissing nemen. 
Indien de vergunning wordt verleend zal daarvan mededeling worden gedaan. 

 

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 

 


