Nieuwsbrief 18 maart 2019
Van de bestuurstafel

ALGEMENE LEDENVERGADERING
9 april 2019, De Hoge Weye, Dorpstraat 34,
Beekbergen. Aanvang 20.00 uur.

“Met vertrouwen veilig verder”
Dat is de titel van het Integraal Veiligheidsplan Apeldoorn (IVA) 2019-2022.
In dat plan zijn de vijf vastgestelde veiligheidsthema’s uitgewerkt rond de kernvragen:
- doel?
- wat is het?
- hoe doen we het?
- hoe meten we het?
Welke de vijf door de gemeente Apeldoorn vastgestelde veiligheidsthema’s zijn?
- sociale kwaliteit
- jeugdcriminaliteit en individuele probleemjongeren
- georganiseerde / ondermijnende criminaliteit
- digitale criminaliteit
- high impact crimes
Elk van de genoemde thema’s wordt in het IVA uitgewerkt volgens bovenstaande kernvragen.
Thema 1 (sociale kwaliteit) wordt in deze Nieuwsbrief wat nader uitgewerkt om een indruk te
geven van de opbouw van het veiligheidsplan.
Bij sociale kwaliteit gaat het in het IVA - onder andere - over overlast door personen.
Als doel wordt omschreven: het voorkomen en bestrijden van overlast in de woonomgeving,
zodanig dat niet meer dan 10% van de bevolking sociale overlast ervaart en de incidenten
sociale kwaliteit gelijk blijven of verminderen
Vervolgens wordt - met verwijzing naar bovengenoemde processtappen - in het IVA een
uitwerking gegeven die kort kan worden samengevat er als volgt uitziet; gemeten wordt op:
- drugsgebruik of drugshandel
- dronken mensen op straat
- op straat lastig gevallen worden
- overlast door buurtbewoners
- rondhangende jongeren
Belangrijk is dan het aantal incidenten gemeten op basis van objectieve waarnemingen
(politierapporten). Dan komt het neer op:
- woonoverlast/burengerucht/relatieproblemen
- overlast door verwarde personen
- overlast door zwervers
- drugs-/drankoverlast
- andere vormen van afwijkend gedrag dat door medemensen wordt ervaren als overlast
Het IVA eindigt met een oproep:
- we (gemeente Apeldoorn) vragen dorps- en wijkraden en inwoners naar hun mening
over dit veiligheidsplan. Daarna stelt de gemeenteraad (na verwerking van eventuele
zienswijzen) het vast. We beginnen in 2019 wel alvast met de uitvoering van het IVA
2019-2022. Daarvoor maken we een uitvoeringsplan voor de komende twee jaar waarin
we aangeven hoe we dit gaan doen.
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Elk jaar brengen we twee keer verslag uit aan de gemeenteraad.

Het bestuur van de dorpsraad zal - net zoals zij dat bij het vorige Integrale Veiligheidsplan
Apeldoorn - een “vertaalslag” maken naar een dorpsgericht veiligheidsplan.

In en om de dorpen
Concert Busch Trio
Het was zaterdag 9 maart een prachtig
concert dat gegeven werd door het Busch Trio
in de Oude Kerk in Beekbergen.
Wat een enthousiasme en bevlogenheid van
deze jonge musici. Uitgevoerd werden
stukken van Haydn, Brahms en Dvorák en tot
slot werd er nog een toegift gegeven met een
stuk van Clara Schumann.
Bezoekers en de organisatie kunnen
terugkijken op een geweldig concert!



T☺☺NKUNST gaat GOEDBEZIG

Van Hans van de Ven ontvingen wij onderstaand bericht, waarvoor wij graag uw aandacht
vragen.
Toonkunst gaat meedoen aan de actie GOEDBEZIG van Apeldoorn Rein.
Voor kleine flesjes en blikjes van water, drankjes, bier e.d. die nu nog geen
statiegeld opbrengen, betaalt de gemeente ons een stuiver per stuk.
De Gemeente heeft hiervoor drie automaten en een innamepunt voor
platgeslagen flesjes en blikjes aan de Vlijtseweg.
Om mee te doen, hebben we met de Gemeente een overeenkomst gesloten
om het gebied gelegen tussen de Papenberg, Hendrick Minnekenweg,
Koningspage, Keizersmantel en Wolterbeeklaan vrij te maken van zwerfafval
en zwerfafvalvrij te houden. Het gebied wordt dus geadopteerd.

Doe mee met Toonkunst GOEDBEZIG !
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Hoe?
1. Bewaar de kleine flesjes en blikjes.
2. Lever ze in bij de kleine speciale automaten. Het dichtste bij is het Milieupunt bij Albert Heijn Van de Heuvel in Ugchelen. De code van Toonkunst
is 1085. De andere punten vindt u op www.apeldoorn.nl/rein onder
“Verenigingen opgelet”.
3. Geef ze af bij één van onze leden.
4. Haal de doppen er af, die brengen geld op voor geleidehonden, en geef
ze aan één van onze leden.
Adopteer een straatje
U kunt verder gaan en zelf een straatje adopteren. Geef u op bij één van onze leden of stuur
een e-mail bericht toonkunst.beekbergen@xs4all.nl en u krijgt meer informatie.
Bovengenoemd e-mail adres geldt ook voor vragen en als u op de hoogte wilt blijven.
Hans van de Ven is al jaren actief om, samen met een wisselend aantal “medestrijders”
het dorp zwerfvuil vrij te maken en daar zijn wij hem zeer dankbaar voor.

Boomplantdag
Apeldoorn, stad in het groen
Wij ontvangen op kantoor dorpsraad dagelijks - soms meerdere keren - overzichten van aangevraagde en verleende vergunningen voor verbouwingen,
evenementen en kappen van bomen. Wanneer je de frequentie van de aanvragen en de aantallen bomen die daarin worden genoemd even op je laat
inwerken dan zou je, als antwoord op de titel van dit artikel geneigd zijn te
antwoorden maar hoe lang nog?
Verheugend in dit verband het persbericht dat we van de gemeente Apeldoorn
op 12 maart 2019 hebben ontvangen en dat we onverkort in deze Nieuwsbrief opnemen.
Apeldoorn verplaatst Boomplantdag naar november
Als groene gemeente doet Apeldoorn ieder jaar mee aan de Nationale Boomplantdag. Sterker
nog: de Boomplantdag is ooit begonnen in Apeldoorn. Door het veranderende klimaat is de
kans steeds groter dat kleine boompjes een droge zomer niet overleven. Daarom kiest
Apeldoorn ervoor om voortaan een eigen Boomplantdag te organiseren in de maand november.
In die maand gaat Apeldoorn als alternatief drie nieuwe Tiny Forests aanplanten.
Apeldoorn heeft een lange traditie als het gaat om de
Boomfeestdag. In 1957 is de stad als eerste begonnen
met het planten van bomen op deze dag. Om deze
traditie op een goede manier voort te zetten, wordt het
planten van de bomen verplaatst naar dit najaar. Als
European City Of Trees gaat gemeente Apeldoorn voor
duurzame aanplant met een goede kans van slagen.
De beste planttijd is het najaar, zeker gezien de lange
droge voorjaren in de afgelopen jaren.
Foto: Vereniging Oud Apeldoorn

Wethouder Sandmann benadrukt de noodzaak om anders met het planten van kleine bomen in
voorjaar om te gaan: “We merken dat het weer verandert en dat kleine bomen die we in het
voorjaar tijdens Boomplantdag planten minder kans hebben. Als European City of Trees, wat
we dit jaar zijn, gaan we dit daarom voortaan in het najaar doen, om ervoor te zorgen dat groen
ook groener wordt.”
Bos in de stad
In november vorig jaar werd in de wijk Zevenhuizen een eerste Tiny Forest geplant: een minibos ter grootte van een tennisbaan, midden in de stad. In 2019 komen er in Apeldoorn drie Tiny
Forests bij. De Gemeente Apeldoorn en IVN Natuureducatie starten binnenkort een actie onder
basisscholen en andere organisaties om drie nieuwe locaties te bepalen.
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Minibos adopteren
Apeldoornse scholen kunnen een Tiny Forest adopteren in hun buurt. Zij verzorgen en planten
het minibos, samen met leerlingen, buurtbewoners en de gemeente. Leerlingen worden opgeleid tot boswachters van hun eigen bos: de Tiny ForestRangers. Ook is er ruimte voor aansprekende natuurlessen in het bijbehorende buitenlokaal. Deze week ontvangen alle basisscholen en andere betrokken organisaties informatie hierover.
Wat is een Tiny Forest?
Een Tiny Forest is een inheems bos van 200 tot 250 m2. Dit bos is een prettige plek voor
insecten, vogels, kleine zoogdieren én mensen. Buurtbewoners ontmoeten elkaar in deze
groene en gezonde plek in de buurt en kinderen krijgen les in het buitenlokaal, dat er bij wordt
gebouwd.
Meer groen in de wijk
Voor de gemeente is een Tiny Forest belangrijk omdat het goed aansluit bij de doelen van het
Groenplan. Het zorgt voor meer en divers groen in de wijk. Wethouder Mark Sandmann licht
toe: “De verschillende soorten bomen trekken insecten en vogels aan. Ook krijgen kinderen de
kans om de natuur in de buurt te ontdekken en daarover te leren. En een bos in een woonwijk
zorgt voor een schonere lucht, voor verkoeling in de zomer, en het kan een opslagplek voor
regenwater zijn.”

Laten we hopen dat Apeldoorn nog vele jaren die stad in het groen blijft!

Tijdrede SGP
Op woensdag 10 april 2019 hoopt ds. Schreuder van de
Gereformeerde Gemeente te Beekbergen op verzoek
van de plaatselijke afdeling van de SGP een tijdrede (de
dikke Van Dale omschrijft dat als “rede verband
houdende met de tijdsomstandigheden) te houden.
Locatie: kerkgebouw Gereformeerde Gemeente
Beekbergen, Ruitersmolenweg 29; aanvang 19.30 uur.
Iedereen hartelijk welkom !

Baan in de zorg trekt veel interesse
Werkzoekenden uit de regio Apeldoorn zijn donderdag 14 maart in
grote getale naar de zorgbanenmarkt in Omnisport Apeldoorn gekomen.
Met het WK Para-cycling Track op de achtergrond bezochten ruim
700 geïnteresseerden de stands van de elf aanwezige zorgorganisaties.
En met succes! Een van de deelnemende zorginstellingen ging zelfs
met ruim 200 relevante terugbelleads naar huis.
Initiatief Zorgplatform Apeldoorn
De banenmarkt was een initiatief van Zorgplatform Apeldoorn, een samenwerkingsverband in
Apeldoorn waar verschillende zorginstellingen, onderwijs en de gemeente vertegenwoordigd
zijn. Door samen te werken, wil het platform ervoor zorgen dat de toekomstbestendigheid van
de Apeldoornse zorgsector verbetert.
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Meer interesse of vragen?
Neem voor meer informatie over het Zorgplatform Apeldoorn contact op met Dion Klopman,
relatiemanager Zorg bij gemeente Apeldoorn, via d.klopman2@apeldoorn.nl. Met vragen over de
zorgbanenmarkt kunt u bij Bart van Uitert van Zorggroep Apeldoorn terecht via
bart.vanuitert@zgapeldoorn.nl.

Op donderdagavond 28 maart, 11 en 18 april is er
géén spreekuur in de Politiepost Van Schaffelaarweg
(naast de brandweerkazerne) van onze dorpsagent,
de heer T. Simmelink.
112 voor spoed en verdachte situaties op
heterdaad, 0900-8844 = geen spoed; wel politie
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Korte berichten
Voor u gelezen in de Stentor van 12 maart 2019

Stoomtrein derde bij verkiezing leukste uitje
De Veluwsche Stoomtrein Maatschappij is
derde geworden in de verkiezing “Leukste
uitje van Gelderland 2019” die de ANWB
jaarlijks organiseert. Volgens ANWB-leden
is VSM ‘een onvoorstelbaar mooi stuk
cultureel erfgoed dat voor iedereen goed
toegankelijk is met uiterst deskundig en
vriendelijk personeel’. In de voorgaande
jaren heeft de VSM wel de top 10 weten te
behalen, maar viel zij niet eerder in de
prijzen.
“Terug naar Toen”, Beekbergen/Lieren, 3 september 2016.

Parkeerverbod langs Schalterdalweg
In overleg met de provincie Gelderland en
de uitbaters van Wegrestaurant Mendel is
besloten om een parkeerverbod in te voeren
langs de Schalterdalweg , Oude
Arnhemseweg en Arnhemseweg. Er gold al
vanaf zomer 2017 op de wegen rondom
Wegrestaurant Mendel in Beekbergen een
parkeerverbod. Als de parkeerplaatsen bij
het wegrestaurant vol zijn, zetten
vrachtwagenchauffeurs de vrachtwagen
langs de Schalterdalweg, Arnhemseweg en
op de kruispunten. Dat zorgt voor onveilige situaties, vooral fietsers hebben slecht zicht.
Regelmatig wordt er er gesurveilleerd door een toezichthouder die zich mobiel verplaatst met een quad.

(N.B. handhaven zal in belangrijke mate het effect van dit besluit bepalen).

Een jaar geleden…2018

Burgemeester John Berends van de gemeente Apeldoorn
was 20 maart 2018 in Het Hoogepad in Beekbergen om daar
Jannes Buitenhuis te verrassen met een
Koninklijke onderscheiding.

Op 24 maart 2018 kwamen (oud-)bewoners, vrijwilligers en -medewerkers voor het laatst bijeen
voor de reünie en “slotfeest” van de woon- en
leefgemeenschap Horeb, afdeling van
De Hoop ggz, in Beekbergen.
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Rijbewijskeuringen in Beekbergen
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 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: 088-2323300. 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
Leven en werk van Stephen Hawking
Vrijdag 22 maart van 20:00 tot 22:00 uur
De vorig jaar overleden Britse geleerde Stephen Hawking
wordt vaak in één genoemd met beroemdheden als Isaac
Newton en Albert Einstein. Frank Vermeulen geeft een
overzicht van het leven en werk van deze geniale fysicus
waardoor sterrenkundigen meer inzicht hebben gekregen
in bijzondere vraagstukken over ‘zwarte gaten’, ‘de oerknal’
en de levensloop van het heelal

Volkssterrenwacht Bussloo
Bussloselaan 4, Bussloo (gem. Voorst)
Informatie: tel. 0571-262006
e-mail: info@volkssterrenwachtbussloo.nl
www.volkssterrenwachtbussloo.nl
Elke vrijdagavond geopend vanaf 19.30 uur
Entree: volwassenen € 5,00 ; t/m 14 jaar € 2,50

Open workshop theateratelier
Voor de Week van de Psychiatrie, organiseert de Stichting Levenskunst
een open theateratelier op 29 maart om 10.00 uur. Iedereen kan en
mag meedoen. Je mag komen kijken en koffie drinken. Je hoeft niet
persé creatief te zijn om mee te doen.
We gaan theatertechnieken inzetten om te kijken
hoe je bij de buurman op een feestje over je
(psychiatrische) achtergrond vertellen kunt.
Wat zijn dan de reacties? Positief of negatief?
Hoe ga je hiermee om als verteller maar ook als
luisteraar?
Kortom: we gaan spelen met het thema “hoe
vertel ik het de buren” en in gesprek met elkaar.
Kom mee doen! Kom lachen! Wij verheugen ons
je te zien!
Foto: Rudolf Rump

Meer informatie: info@levenskunst.nl of telefoonnummer. 06-10592761
Opgeven (gewenst) info@levenskunst.nl of telefoonnummer. 06-10592761
Wanneer: 29 maart 2019 van 10.30 uur tot ongeveer 12.30 uur
Zaal open voor info, koffie en een koekje: 10.00 uur
Waar: Duivensportcentrum - Prinses Beatrixlaan nr. 240, Apeldoorn
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Informatiebijeenkomst Openbaar Vervoer senioren in Apeldoorn en omgeving
Informatiebijeenkomst voor senioren over reizen met het
openbaar vervoer en de OV-chipkaart, in opdracht van de
Provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland.
Binnen het reizen met het openbaar vervoer is er de laatste
jaren het één en ander veranderd. Voor het reizen met het
openbaar vervoer heeft men een OV-chipkaart nodig of moet
men een kaartje kopen bij de kaartautomaat.
We merken dat het voor senioren soms lastig is om hier mee
om te gaan omdat ze niet weten hoe de OV-chipkaart of de kaartautomaat werkt.
Om antwoorden op hun vragen te geven, organiseert Vrouwennetwerk Apeldoorn, i.s.m. de
Provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland een informatiebijeenkomst inApeldoorn.
OV-ambassadeurs informeren tijdens deze bijeenkomst senioren over reizen met de bus of
trein met de OV-chipkaart.
Er is informatiemateriaal aanwezig en na afloop van de bijeenkomst krijgen de senioren een
uitnodiging voor het maken van een proefreisje om zo de kaartautomaat en de OV chipkaart in
het echt uit te proberen onder leiding van een OV-ambassadeur.
Tevens is het mogelijk om een persoonlijke afspraak te maken met de OV-ambassadeur voor
een vervolgbijeenkomst of advies op maat.
De informatiebijeenkomst
De OV-ambassadeurs informeren de deelnemers over:
• het reizen met de bus of trein
• de OV-chipkaart, hoe vraag je die aan en hoe werkt hij?
• tarieven en abonnementen voor reizen met het openbaar vervoer
En daarnaast is er veel gelegenheid voor het stellen van vragen.
Wanneer?
Datum : dinsdag 19 maart 2019
Tijd
: de bijeenkomst begint om 14.00 uur en eindigt uiterlijk om16.00 uur
Locatie : Regentessekerk, Regentesselaan 14b in Apeldoorn
Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis
Vanaf 13.45 uur staan koffie en thee klaar
OV-ambassadeurs
p/a YMCA (uitvoerder project)
Peterskampweg 12, 8031 LK Zwolle
tel: 038-4540130
mail: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl

De verkiezingen op
woensdag 20 maart 2019
staan weer voor de deur! Men wordt op die
dag opgeroepen voor de verkiezing van de
leden van de Provinciale Staten en voor de
verkiezing van de leden van het
Algemeen Bestuur van het Waterschap.
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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 21 maart 2019

Gemeenteraad 21 maart
Op 21 maart houdt de raad een debat over de financiële tekorten bij de Veiligheidsregio Noorden Oost-Gelderland. U bent van harte welkom in het stadhuis, Marktplein 1!
Tijd

Omschrijving
Raadzaal

19.00 uur

Armoede en de gevolgen voor kinderen

19.45 uur

Pauze
Raadzaal

20.15 uur

1. Vaststelling raadsagenda
2. Vragenuurtje
3. Actualiteitsvragen
a. Ingediend door Lokaal Apeldoorn betreffende het Leienplein
4. Debat verzoek tekorten VNOG (veiligheidsregio)
Besluiten raad:
5. Rechtstreeks:
a. Explosievenopruiming Hoog Soeren (29-2019)
6. Bestemmingsplan Krimweg 68 Hoenderloo (26-2019)
7. Vaststelling parkeervisie, beleidsregel Parkeren en bestemmingsplan
Parapluherziening parkeren (27-2019)
8. Nota reserves en voorzieningen 2019-2022 (28-2019)

22.00 uur

Sluiting met drankje in de Burgerzaal
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Aangevraagde omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

De Hoeven (kavel 2), Beekbergen

het oprichten van een woning

2019-03-11

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

Lierderdrift 13, Beekbergen

het vervangen van een tuinhuis en het
plaatsen van zonnepanelen

2019-03-13

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

hoek Ruitersmolenweg/Papenberg in
Beekbergen

Besloten kleinschalige circusvoorstellingen,
d.d. 8 juli 2019

2019-03-14

rond de Dorpstraat en Kerkallee in
Beekbergen

Food & Music Festival, d.d. 20 juli 2019

2019-03-14

Van Limburg Stirumweg 19, Beekbergen

Herfstfair, d.d.7 en 8 september 2019

2019-03-14

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement 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
Spreekuur Sociaal Raadslieden Stimenz
U hebt er in het dagelijkse leven mee te maken: belastingaanslagen, toeslagen, uitkeringen,
subsidies, wetten, regelingen, enzovoort. Soms gaat er wat fout en komt u er niet meer uit. Het
is dan vaak lastig om te bepalen hoe u uw probleem het beste kunt aanpakken. Daarnaast is
het ook vaak moeilijk uit te zoeken bij welke instantie u moet aankloppen. U kunt dan met uw
vraag terecht bij de Sociaal Raadslieden van Stimenz. De hulp van Sociaal Raadslieden is
kosteloos.

Vanaf donderdag 14 maart zijn er van 12:00 uur tot 14:00 uur voor al uw vragen
Sociaal Raadslieden in De Hoge Weye aanwezig.
Waarvoor kunt u bij de Sociaal Raadslieden terecht?
Op de meeste vragen hebben de Sociaal Raadslieden een antwoord. Zij weten veel van wetten
en regels en kunnen zo nodig opzoeken hoe het precies zit. Als zij zelf geen oplossing kunnen
vinden voor uw probleem, dan weten zij bijna altijd wel een instantie waar u heen kunt.
U kunt bij de Sociaal Raadslieden onder meer terecht voor:
•
•
•
•
•
•
•

het vinden van de weg in het doolhof van instellingen
het bemiddelen bij het maken van afspraken
uitleg over wetten en regels
hulp bij het opstellen van een bezwaarschrift of brief
hulp bij het invullen van formulieren
het doen van navraag bij instanties hoe uw zaken ervoor staan
het meedenken in het vinden van oplossingen voor problemen met uw werkgever, met de
overheid en andere instanties

Praktische informatie:
Het formulierenspreekuur vindt plaats in De Hoge Weye.
Adres: Dorpstraat 34, 7361 AV Beekbergen
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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.

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.
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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!

Op donderdag 28 maart, 11 en 18 april is er géén spreekuur !
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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