Nieuwsbrief 1 april 2019
Volgende NIEUWSBRIEF verschijnt op dinsdag 9 april 2019 !

Van de bestuurstafel
Openbare Algemene Ledenvergadering
Op dinsdag 9 april 2019 houdt de Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren in dorpshuis
De Hoge Weye (Dorpstraat 34, Beekbergen) haar jaarlijkse Openbare Algemene Ledenvergadering. De aanvang is 20.00 uur.
Voor de pauze zullen - na de jaarrede van de voorzitter en de rapportage door de portefeuillehouders - de statutair voorgeschreven jaarstukken (jaarrekening 2018, balans per 31 december
2018, rapport Commissie Kascontrole) worden besproken en wordt de begroting 2019 en de
herbenoeming van Jamone Wagner als bestuurslid ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.

Dhr. J.H.J. (Joop) v.d. Meer
Voorzitter
Veiligheid
Communicatie

Dhr. P. (Pieter) de Mos
Secretaris / Contactpersoon
Verkeer
Grijs & Groen

Dhr. J. (Jan) Lammers
Penningmeester

Mw. R. (Ria) Mollink
Zorg

Dhr. E. (Erwin) Wilbrink
Stedenbouw
Bouwzaken
Beekbergsebroek
Bestemmingsplannen

Mw. J. (Jamone) Wagner
Jeugd
Sport
Onderwijs

Dhr. R. (Robert) van Grol
BWiBL (Betaalbaar Wonen
in Beekbergen en Lieren)

Mw. L.H. (Lucia) Albers
Landschapsontwikkeling
Wandelpaden

Na de pauze zal de heer Jeroen Mouthaan (coördinator ervaringsdeskundigheid en
hersteldeskundige bij het Leger des Heils) het onderwerp van intramurale zorg
naar extra murale zorg inleiden en uw vragen beantwoorden.
U bent van harte uitgenodigd!
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“Met vertrouwen veilig verder”
Dat is de titel van het Integraal Veiligheidsplan Apeldoorn
(IVA) voor de periode 2019 – 2022. Wij informeerden u daarover in onze Nieuwsbrief van 18 maart 2019. In het artikel
werd aangegeven dat het IVA is opgebouwd rond een vijftal
thema’s:
- sociale kwaliteit
- jeugdcriminaliteit en individuele probleemjongeren
- georganiseerde / ondermijnende criminaliteit
- digitale criminaliteit
- high impact crimes
In de Nieuwsbrief van 18 maart werd het item sociale kwaliteit
nader uitgewerkt. In deze Nieuwsbrief doen we dat - aan de
hand van de leidraad die in het IVA wordt gegeven - voor het
onderdeel jeugdcriminaliteit en individuele probleemjongeren.
In het IVA wordt als doel aangegeven:
- het verminderen van het strafbare/crimineel gedrag van de
jeugd evenals het verminderen van het ervaren strafbaar
gedrag van de jeugd in de buurt. Daarnaast zetten we
(de gemeente Apeldoorn) preventief en repressief in op de
Apeldoornse individuele probleemjongere in samenwerking
met hun ouders/verzorgers, zodanig dat de problemen van
die jongere verminderen.
In het IVA wordt, omdat jeugdcriminaliteit een container begrip
is, als omschrijving gegeven:
- het gaat om jongeren tot 23 jaar
- een belangrijk deel van jeugdcriminaliteit kan worden
gerangschikt onder grensoverschrijdend gedrag
- maar ook om (zwaar) crimineel gedrag
- veelplegers op verschillende terreinen van strafbare feiten
- bij niet (tijdig) ingrijpen/corrigeren kan de individuele
jongere uitgroeien tot georganiseerde misdadiger
Door de gemeente Apeldoorn wordt in het IVA ook aangegeven op welke wijze zij actief middelen inzet om zowel
aantal als “zwaarte” van de vergrijpen te beteugelen. Dat kan
gaan door het werken met jeugd boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaar, met de expertise
die de politie heeft met jeugdcriminaliteiten de Sociale wijkteams en/of het Centrum voor
Maatschappelijke Ondersteuning.
In het IVA is wel een opgave opgenomen van het aantal incidenten in 2018 maar geen
vergelijkingsmateriaal van voorgaande jaren. Is dus niet na te gaan of en in welke mate eerder
gevoerd beleid effectief is geweest.
De procedure voor dit veiligheidsplan.
Dit plan is de opvolger van het IVA 2015-2018.Om dit huidige plan te maken heeft de gemeente
Apeldoorn in 2018 een veiligheidsanalyse uitgevoerd. Deze analyse gaf inzicht op alle 22 veiligheidsthema’s die aan de gemeenteraad zijn voorgelegd en die heeft de in dit artikel genoemde
vijf items als prioriteit vastgesteld. De gemeente Apeldoorn vraagt de dorps- en wijkraden en de
individuele burger naar hun mening over IVA 2019-2022.
In de brief die wij bij het toezenden van het IVA hebben ontvangen is aangegeven dat tot 6 mei
2019 kan worden gereageerd, Reacties zenden aan
Gemeente Apeldoorn
t.a.v. M. Boomkamp,
o.v.v. IVA 2019-2022,
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn
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Glasvezel buitenaf zijn al in volle gang en gaan door
Wij ontvingen op 22 maart 2019 de Nieuwsbrief van “Glasvezel buitenaf”
waarin opgenomen de stand van de aanleg van het netwerk en de
planning voor de komende periode.
Wat is de stand van zaken:
- de aannemer die de aanleg in Veluwe Oost gaat verzorgen is Van Gelder Telecom.
Het bouwteam dat van Van Gelder dat de aanleg in dit gebied gaat realiseren, werkt nu aan
de aanleg in het buitengebied van Veluwe Noord en Kampen Zuid.
- in Veluwe Noord en Kampen Zuid verloopt de aanleg voorspoedig. Van Gelder werkt hard
om dat gebied zo spoedig mogelijk van glasvezel te voorzien. De civiele werkzaamheden
verwachten ze in de zomer af te ronden. Dit betekent dat ze na de bouwvak van start kunnen
in Veluwe Oost.
- de voorbereidingen voor Veluwe Oost zijn al in volle gang zoals afstemming met alle
betrokken gemeenten over de locaties van de straatkasten. De aannemer start voor de
zomer met het schouwen van het tracé. Waar nodig zal het ontwerp worden aangepast aan
het resultaat van de schouwing.
- na de bouwvak gaat de eerste schop in de grond van te deel Veluwe Oost en zullen de
werkzaamheden worden uitgevoerd conform de door de aannemer opgestelde detailplanning.
Bewoners die een abonnement hebben afgesloten worden door een brief die op 27 maart 2019
bij hen zal worden bezorgd.

Sociaal maatschappelijk werker
Nieuwe tijden spreekuur
Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van Stimenz, is met
ingang van 9 april 2019 iedere dinsdag van 09.30 uur tot 12.30 uur
aanwezig in Gezondheidscentrum Papenberg (Loenenseweg 1,
Beekbergen) 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 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.

In en om de dorpen
Gespot boven luchtruim Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen
Donderdag 28 maart gespot een PH-LAB Cessna 550 Citation
boven het luchtruim van de Veluwe en in het bijzonder van
Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen die tientallen keren
dezelfde rondvlucht maakte.
De Cessna 550 is eigendom van het vliegende laboratorium van
het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR)
Waarschijnlijk een vliegtuig van TU-Delft om de luchtkwaliteit te
onderzoeken (of om het leefgebied van de wolf in kaart te
brengen) !? Wie het weet?

Foto John Tanasale

“Een eitje, makkelijk zat” - Beekbergens toneel 29 en 30 maart
Het was weer zover, een heerlijk avondje uit stond voor de deur. En zeker 400 belangstellenden dachten er net zo over.
Welkom geheten door het ontvangst comité Tonny Ribbink en Wim van de Kamp en voorzien
van de nodige consumptiebonnen wordt een plaatsje gezocht. Best wel moeilijk omdat de zaal
omstreeks half acht al redelijk vol zit.
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Het toneelstuk heette deze keer “een eitje, makkelijk
zat”, een thema dat duidelijk afgeleid was van “help mijn
man is klusser”.
Zodra het doek openging kregen de decorbouwers al
een welgemeend hartelijk applaus.
Zeer verdient want het zag er fantastisch uit, maar liefs
3 deuren, een echte bedstee en de nodige troep
beloofde grote hilariteit.
Jannes, Gerrit, Wim, Gerrit en Tonny hebben weer een
prachtig stukje werk geleverd (behalve die ene deur),
dat goed klopte met de inhoud van het stuk.
Het toneelstuk bestond uit 3 bedrijven was gebaseerd
op een actueel onderwerp:
Stadse mensen die een oude boerderij kopen om deze
op te knappen en er een “bet en brekfast” van willen
maken. Echter het was een bouwval, je viel letterlijk met
de deur in huis.
Alle denkbare gevolgen kwamen vervolgens aan de
orde, zoals moeizaam verlopende relaties, ambtelijke
rompslomp, belangen verstrengeling, scheidingen,
nieuw opbloeiend geluk, viagra en zelfs een halve
bomaanslag.
Dit alles werd met de nodige humor gebracht. Bij het
laatste bedrijf keken we in de toekomst en bleek alles
toch nog op z’n pootjes terecht te komen.
Voor het eerst waren er tijdens het stuk commercials
ingelast om de Beekbergense horeca in het zonnetje
te zetten.
Ook werd duidelijk uiteengezet hoe je een spuugbeker gebruikt en hoe je een stier kunt melken.
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Alle spelers bleken zeer rolvast te zijn, zodat regisseuse Gratia en souffleuse Christa ook een makkelijke avond hadden.
Kortom een leuke, spannende en leerzame avond en bloemen voor iedereen!

John Keus
Zet het alvast in uw agenda. Onze volgende voorstelling is in het najaar op
VRIJDAG 25 OKTOBER 2019 en ZATERDAG 26 OKTOBER 2019.

Gratis advies van vrijwilligers
Wilt u duurzame energie, maar u weet
niet goed hoe te beginnen?
Vraag dan de vrijwilligers van bLoEm.
Stuur een e-mail of kom naar het
spreekuur van de energie-coaches.
Volgende spreekuur

dinsdag 2 april 2019
18.30-20.00 uur in De Hoge Weye
Dorpstraat 34, Beekbergen

Internet
: www.duurzaambloem.nl
e-mail
: info@duurzaambloem.nl
spreekuur : 18:30 - 20:00 uur
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KOM d’r IN
KOM d’r IN is een
wekelijks inloopmoment
bedoeld voor inwoners
van Beekbergen, Lieren,
Oosterhuizen, die het fijn
vinden activiteiten te ondernemen maar die het
om welke reden dan ook lastig vinden dit op te
pakken. Tijdens een kop koffie of soep, kunnen
we het er eens over hebben.
Ook de Sociaal Raadslieden van Stimenz zijn
aanwezig voor wie vragen heeft over
bijvoorbeeld toeslagen, inkomen en
voorzieningen.
Het is op de donderdag van 12.00-14.00uur in
zaal 1 (achter) van dorpshuis “de Hoge Weye”,
Dorpstraat 34, Beekbergen.
Je bent van harte welkom. KOM d'r IN!
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Varia
Je eigen telescoop
Vrijdag 5 april van 20:00 tot 22:00 uur
De sterren staan gigantisch ver van ons verwijderd.
Maar hoe ver? Pas in sinds de 19e eeuw begon
men methoden te ontdekken om afstanden tussen
de sterren te bepalen. Frank Vermeulen legt uit hoe
deze methoden werken en hoe nauwkeurig we de
afstanden tussen planeten, sterren en sterrenstelsels kunnen meten. Ook laat hij zien dat we door
deze grote afstanden feitelijk terugkijken naar het
verleden.

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

Bridge brengt mensen om de tafel
U kunt een gratis introductie-clinic Bridgen volgen op
9 april a.s. De clinic begint om 19.30 uur en duurt tot
21.30 uur. De lokatie is het Denksportcentrum (Zuid)
aan de Dubbelbeek 24 in Apeldoorn. U kunt zich
aanmelden via email: actie@bridgeninapeldoorn.nl.
Bridge is een hartstikke leuk, boeiend en spannend kaartspel, dat de geest scherp houdt.
Daarnaast opent het de deur naar vele nieuwe sociale contacten. Jong en oud kan het leren.
Mocht u al twijfels hebben of bridgen wat voor u is, dan zijn die twijfels na de clinic
weggenomen.
Meer informatie op www.bridgeninapeldoorn.nl/actie en op onze Facebookpagina Bridgen in
Apeldoorn. Bent u op 9 april verhinderd, dan bent u ook van harte welkom op 11 mei om 10.30
of 13.30 uur.

STUDIEKRINGEN
Er is op korte afstand van Beekbergen een studiekring die om de 14 dagen op de woensdagmiddag van 13.30-15.30 uur in de Berghorst in Apeldoorn bij elkaar komt.
De actualiteit wordt er besproken en er is altijd een zelfgekozen thema waar na de pauze extra
aandacht aan wordt besteed.
Wij zijn nu met een groep van 13 en er is weer plaats voor 2 nieuwe mensen die ook van
mening zijn dat we nooit te oud zijn om te leren.
Maatschappelijke ontwikkelingen en kennisverrijking en uw eigen ideeën met anderen willen
delen in een gezellige groep.
Als u dáár belangstelling voor heeft kom dan eens vrijblijvend langs om te kijken of de studiekring iets voor u is.
Dan wel graag vooraf even een telefoontje naar Bert Buwalda :055-5414609 of mail
Buwalda22@upcmail.nl.
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Oefening “Orange Bull 1” boven delen Noordoost-Nederland
Orange Bull is een luchtmachtoefening die plaatsvindt in
samenwerking met het Korps Commandotroepen.
Er wordt geoefend in parachutespringen, laagvliegen en
vliegen bij duisternis. Luchtvaartuigen vliegen lager dan
normaal, waarbij zo veel mogelijk rekening wordt
gehouden met de omgeving en mogelijke geluidsoverlast.
Wanneer wordt er gevlogen?
• maandag 1 april van 10.00 tot 23.59 uur;
• dinsdag 2 april van 10.00 tot 23.59 uur;
• woensdag 3 april van 10.00 tot 23.59 uur;
• donderdag 4 april van 10.00 tot 23.59 uur;
• vrijdag 5 april van 10.00 tot 23.59 uur.

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 4 april 2019

Tijd

Omschrijving
ACEC Gebouw, start bij Stationsplein

19.00-22.00 uur

Stadsdeelbezoek Apeldoorn Centrum
Stadsdeelmanager Tom Brands neemt raadsleden én belangstellenden op
4 april mee de Apeldoornse binnenstad in! Wilt u mee? We verzamelen om
19.00 uur bij het Stationsplein 50 (tijdelijk stadhuis).
Raadzaal

19.00-22.00 uur

Expertmeeting Omgevingswet
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Aangevraagde omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Veldbrugweg (naast nr. 14), Lieren

Lieren, het oprichten van een woning

2019-03-26

Keizersmantel 48, Beekbergen

het plaatsen van een in-uitrit

2019-03-26

Het Haselt 4, Lieren

het vergroten van een woning

2019-03-28

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

De Hoeven 3D, Beekbergen

het oprichten van een woning met een berging

2019-03-25

Koningsweg 20, Beekbergen

het kappen van 2 fijnsparren

2019-03-29

Koningsweg 20, Beekbergen

het kappen van een fijnspar

2019-03-29

Dorpstraat 189, Beekbergen

het kappen van een boom

2019-03-29

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).

Gemeente Apeldoorn, Beschikking maatwerkvoorschriften, uitgebreide
procedure, Arnhemseweg 621 te Beekbergen
Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben maatwerkvoorschriften vastgesteld voor
camping Berkenrode aan Arnhemseweg 621 te Beekbergen. De maatwerkvoorschriften hebben
betrekking op het lozen van vethoudend afvalwater zonder vetafscheider
Datum verzending: 27 maart 2019
Zaaknummer: DOS-2019-002356
Inzage:
Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf 1 april 2019 zes weken ter inzage bij het
Omgevingsloket in het Stadhuis. Inzage is alleen mogelijk op afspraak. Een afspraak maken
kan via de website www.apeldoorn.nl/afspraak of telefonisch 14 055.
Beroep:
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en gemotiveerd beroep tegen dit besluit instellen. Een beroepschrift kan gedurende de terinzagetermijn
worden ingediend bij de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 AM
Arnhem.
Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tevens hun zienswijzen naar voren
hebben gebracht naar aanleiding van de ontwerpbeschikking. Als belanghebbenden redelijkerwijs niet kan worden verweten dit niet gedaan te hebben, kan een beroepsschrift toch in
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behandeling worden genomen. Dit kan ook het geval zijn als het gaat om wijzigingen in de
definitieve beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking.
Voorlopige voorziening:
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn.
Indien gedurende de beroepstermijn naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige
voorziening (schorsing) is ingediend, treedt een beschikking niet in werking voordat op dat
verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) moet worden ingediend
bij de Voorzitter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 AM
Arnhem
Griffierecht:
Zowel voor het indienen van een beroepschrift als voor een verzoek om voorlopige voorziening
is griffierecht verschuldigd.
Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Veluwe IJssel, bereikbaar via
(055) 580 17 05.
Wilt u bij eventuele correspondentie, bij voorkeur digitaal (info@ovij.nl), het nummer van het
zaakdossier "DOS-2019-002356" vermelden?

Aanwijzing leefgebied wolven Noord- en Midden-Veluwe
Bekendmaking van het besluit van 26 maart 2019 - zaaknummer 2018-012575
Gedeputeerde Staten van Gelderland
Gelet op het Interprovinciaal Wolvenplan zoals vastgesteld door het IPO bestuur op 24 januari
2019.
Besluiten
Het gebied zoals op de bijlage bij dit besluit weergegeven, aan te wijzen als beïnvloedingsgebied van wolventerritoria als bedoeld in het Interprovinciaal Wolvenplan en dit gebied aan te
duiden als leefgebied van wolven op de Noord- en Midden-Veluwe.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal
Blad waarin het wordt geplaatst.
Gedeputeerde Staten van Gelderland voornoemd
Gepubliceerd te Arnhem
Gedeputeerde Staten van Gelderland
J.C.G.M. Berends - Commissaris van de Koning
P.G.G. Hilhorst - secretaris
Meer informatie
Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99, emailadres: post@gelderland.nl
Rechtsmiddelen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken.
Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag ‘bezwaarschrift’ vermelden op de envelop en op
de brief. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaar en bij het Provincieloket
026-3599999. Als u een bezwaarschrift indient, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor
een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.
Toelichting
De aanwijzing van het leefgebied voor wolven op zowel de Noord- als Midden-Veluwe vindt met
dit besluit gelijktijdig plaats aangezien tussen de eerste waarnemingen van de wolven op de
Noord- en de Midden-Veluwe slechts een maand verschil zit en de gebieden direct aan elkaar
grenzen. Er zijn voldoende aanwijzingen dat deze wolven na 6 maanden nog steeds op de
Veluwe verblijven en dat er sprake is van vestiging. De aanwezigheid van wolven blijkt uit
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diverse sporen, waarbij DNA-analyse aan keutels een belangrijke rol heeft gespeeld voor de
bepaling op individu-niveau.
Het doel van het aanwijzen van het gebied is in het Interprovinciaal Wolvenplan als volgt omschreven: Binnen het aangewezen gebied worden dierhouders geacht preventieve maatregelen
te treffen overeenkomstig de faunaschadepreventiekit van BIJ12. Echter vooralsnog, in ieder
geval tot 1 januari 2022, wordt bij het verstrekken van tegemoetkomingen in de schade door
wolven niet getoetst aan het feitelijke toepassen van de maatregelen. De tegemoetkoming in de
schade wordt verstrekt aan zowel hobby- als beroepsdierhouders. De periode tot 1 januari 2022
wordt gebruikt om dierhouders in algemene zin voor te bereiden op de komst van de wolf en in
het bijzonder om ervaring op te doen met eventuele gebiedsgerichte preventieplannen.
Wij hebben al aangegeven dat als er bij de betreffende dierhouders in het gebied voldoende
draagvlak is, dat wij dan een proefproject met preventieve maatregelen willen starten.
Het kerngebied van de wolf of wolven op de Noord-Veluwe is globaal daar waar de gemeenten
Nunspeet, Epe en Apeldoorn aan elkaar grenzen. Het kerngebied van de wolf op de Midden
Veluwe is globaal daar waar de gemeenten Apeldoorn, Barneveld en Ede aan elkaar grenzen.
Om verstoring door eventuele gerichte zoekacties te voorkomen zijn de exacte waarnemingslocaties niet weergegeven. Rekening houdend met ervaringen uit het buitenland over oppervlakten en loopafstanden en de voor de Veluwe kenmerkende aanwezigheid van wildrasters en
faunapassages hebben wij het gebied bepaald waarbinnen de wolven redelijkerwijs voedsel
zoeken. Bijvoorbeeld aan de zuidoostzijde van de Veluwe of aan de noordzijde langs de A28 is
sprake van hertenkerende rasters die ook de wolf redelijkerwijs niet regelmatig zal passeren.
Aan de oostzijde is de A50 een herkenbare barrière. Verder hebben wij, waar mogelijk, de in het
Wolvenplan voorgestelde afbakening op gemeentegrenzen gehanteerd. Stedelijk gebied zoals
de kern van Apeldoorn zal door de wolf worden gemeden maar het ontbreekt nog aan kennis en
ervaring in de Nederlandse situatie om dit onderscheid al op kaart te maken. Herbegrenzing van
het leefgebied in de toekomst kan aan de orde zijn als de omstandigheden daar aanleiding voor
geven.
Bijlage: Leefgebied wolven Noord- en Midden Veluwe
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Sociaal maatschappelijk werker
Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van Stimenz is iedere dinsdagmiddag van
09.30 tot 12.30 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.

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 (zaal 1) 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, zaal 1 (svp achteringang nemen !).
Adres: Dorpstraat 34, 7361 AV Beekbergen

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?
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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.

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.

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.

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.

Tot dinsdagmiddag !

’t Proathuus Team
Er zijn voor u geen kosten aan
verbonden, maar een bijdrage in
de onkosten wordt op prijs
gesteld.

“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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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!

Op donderdag 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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