Nieuwsbrief 9 april 2019
Van de voorzitter
“Huiskamer van Lieren
Afgelopen woensdag 3 april vond de opening
plaats van de “Huiskamer van Lieren”, in gebouw
Het Trefpunt bij de kerk aan de Lierderstraat.
Zoals de organisatie aangeeft is deze huiskamer
een ontmoetingsplek voor iedereen uit Lieren en
omgeving die graag contact wil met anderen.
Daarbij kan in ieder geval koffie of thee worden
gedronken, maar men kan ook bezig zijn met een
spelletje kaart, rummikub, etc. Onderzocht wordt
nog of het mogelijk is een gezamenlijke lunch te
organiseren - tegen een geringe vergoeding.
De bijeenkomst is elke woensdag van 10:00 tot
12:00 uur. Er wordt niet gewerkt met een leeftijdsgrens, maar waarschijnlijk zullen er voornamelijk senioren van gebruik maken.

Bij de opening was er meteen al aardig wat belangstelling, zoals op bijgaande foto’s te zien is.
Als dorpsraad Beekbergen en Lieren juichen wij dit initiatief van harte toe!

Joop van der Meer

Van de bestuurstafel
OPENBARE ALGEMENE LEDENVERGADERING 9 APRIL 2019
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.

1

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.
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!
Integraal Veiligheidsplan Apeldoorn 2019 – 2022 (IVA)
“Met vertrouwen veilig verder”.
Het IVA is opgebouwd op een vijftal thema’s die door de gemeenteraad prioriteit hebben
gekregen:
- sociale kwaliteit
- jeugdcriminaliteit en individuele probleemjongeren
- georganiseerde/ondermijnende criminaliteit
- digitale criminaliteit
- high impact crimes
De thema’s 1 en 2 werden respectievelijk behandeld in de Nieuwsbrief van 18 maart en 1 april
2019. De beschrijving van de thema’s 3, 4 en 5 zijn opgenomen in de Nieuwsbrief van 9 april
2019. Het betreft een korte weergave van de in het IVA gegeven uitwerking van de thema’s.
De portefeuillehouder “veiligheid” en de portefeuillehouder “jeugd” binnen het bestuur van de
dorpsraad zullen waar dat mogelijk of vereist is nader ingaan op die delen van het IVA en - zo
mogelijk - een vertaalslag maken naar de situatie in Beekbergen en Lieren. In dat kader kan ook
verwezen worden naar de “inbraakgolf” die eind 2018 en begin 2019 Beekbergen en de andere
dorpen teisterde.
Hoe verder? In het IVA geeft de gemeente aan dat zij dorps- en wijkraden en inwoners naar hun
mening vraagt over dit veiligheidsplan. Daarna stelt de gemeenteraad het vast. De gemeente
heeft aangegeven in 2019 wel alvast te beginnen met de uitvoering van het IVA 2019-2022.
Daarvoor maakt de gemeente een uitvoeringsplan voor de komende twee jaar waarin het “hoe”
wordt aangegeven. Elk jaar wordt tweemaal een rapportage aan de gemeenteraad gezonden.
De gemeente heeft nadrukkelijk aan dorps- en wijkraden gevraagd om te reageren op dit nu
beschikbare rapport. De reacties moeten uiterlijk in de week van 6 mei 2019 worden gezonden
aan de gemeente. Het bestuur van de dorpsraad zal het rapport in een bestuursvergadering
bespreken en als daartoe aanleiding is zal een zienswijze worden ingediend.

Integraal Veiligheidsplan Apeldoorn (IVA) 2019 - 2022
In de Nieuwsbrief van 18 maart 2019 hebben wij dit IVA geïntroduceerd en aangegeven hoe het
document is opgebouwd en welke items worden behandeld.
Onderstaand wordt thema 3 - georganiseerde criminaliteit / ondermijnende criminaliteit - nader
uitgewerkt.
Belangrijk is om vast te stellen wat het doel is waarom deze vorm van criminaliteit moet en kan
worden bestreden. In het IVA wordt dat omschreven als:
- signaleren van en integraal voorkomen, verstoren en verminderen van georganiseerde /
ondermijnende criminaliteit met prioriteit voor de gebieden mensenhandel, zorgfraude en
drugsproductie. In deze vormen van criminaliteit zijn mensen direct het slachtoffer.
De gemeente heeft zich ten doel gesteld minimaal 12 casussen per jaar af te handelen.
Daarnaast heeft de gemeente het voornemen om onderzoek te gaan doen naar afwijkingen
op branches.
Vervolgens wordt in het rapport aangegeven waar het in essentie over gaat. Daarbij wordt als
afbakening het “grondgebied” van Apeldoorn genomen en spitst het zich toe op bedrijventerreinen en recreatieparken. Gebieden die zich gemakkelijk aan regulier toezicht onttrekken.
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Ook wordt het buitengebied genoemd als plek waar ongewenste handelingen kunnen worden
uitgevoerd. In het IVA wordt speciale aandacht gegeven aan jeugdprostitutie en loverboys.
Deze hebben een grote impact op het levensgeluk van jongeren.
Om goed zicht te krijgen op aard en omvang van de georganiseerde criminaliteit is het noodzakelijk dat de aangiftebereidheid toeneemt en dat vereist weer dat de partijen die geconfronteerd worden met een aangifte laten zien dat er iets mee gedaan wordt.
Onder het kopje “Hoe doen we het” schrijft de gemeente dat zij de georganiseerde criminaliteit
continue op de hielen zal zitten. Bezoeken aan vakantieparken zullen worden uitgebreid en
open (zichtbaar) worden uitgevoerd. Belangrijk item in dit hoofdstuk van het IVA is de zorgfraude. In de komende jaren zaal extra aandacht worden gegeven aan de onderzoeken die
worden uitgevoerd door de sociaalrechercheurs. In dat kader moet ook worden gedacht aan wat
genoemd wordt “windhappers”. Mensen die gezien hun aangegeven inkomen ver boven hun
stand leven. Dure auto’s, dure kleding enz. die onmogelijk van het bij de belasting en sociale
dienst bekende gegevens betaald kunnen worden.
Tot besluit van dit thema wordt in het IVA een beknopt overzicht gegeven van een aantal cijfers
die inzicht geven in uitgevoerde activiteiten in 2018 en de resultaten op een aantal gebieden.

Integraal Veiligheidsplan Apeldoorn (IVA) 2019-2022 Thema 4
In aansluiting op de in eerdere Nieuwsbrieven opgenomen beschrijvingen van het IVA 20192022 onderstaand een korte weergave van thema 4; Digitale Criminaliteit.
We gebruiken voor steeds meer handelingen - zowel in de privésfeer als in het zakelijke verkeer
- steeds vaker gebruik van computers en andere digitale opslag en verwerkingsmogelijkheden.
Reden waarom het voor criminelen steeds interessanter wordt om in ons systeem in te breken,
zich informatie (over bankzaken, over gezondheid en technische informatie) onrechtmatig toe te
eigenen.
Allereerst maar enkele bekende en minder bekende begrippen:
- hacking: illegaal informatie van derden toe eigenen
- phishing: via mailberichten proberen bij derden gevoelige informatie te verkrijgen
- malware: software die gebruikt wordt om computersystemen te verstoren
- spam: ongewenste elektronische post
- randsomware: kwaadaardige software die een computer blokkeert of bestanden
versleutelt
In het IVA heeft de gemeente Apeldoorn zich ten doel gesteld:
- voorkomen van een stijging van de digitale criminaliteit
- inzicht verkrijgen van het probleem en de bestrijdingsmethoden
- extra inzetten op bestrijden van horizontale fraude (bij horizontale fraude zijn burgers en
bedrijven het slachtoffer; bij verticale fraude is de overheid het slachtoffer)
Belangrijk onderdeel in dit hoofdstuk in het IVA is de aandacht voor digitale criminaliteit bij de
jongeren. Dan gaat het over:
- sexting; verspreiden of delen van seksueel getinte foto’s en video’s
- grooming; digitaal kinderlokken
- intimidatie
- afpersing
- pesten en treiteren
- aanzetten tot prostitutie
In het IVA geeft de gemeente aan dat zij extra aandacht zal geven aan kwetsbare groepen en
die een bescherming zal geven tegen de hierboven genoemde vormen van digitale criminaliteit.
Gedacht wordt dan aan laagdrempelige publiek-private netwerken en ervaringen van een
burgerpanel.
Vooruitlopend op de vertaalslag naar een Integraal Veiligheidsplan Beekbergen-Lieren kan hier
al wel gezegd worden dat de portefeuillehouder jeugd binnen het bestuur van de dorpsraad een
flinke klus heeft te klaren.

3

Integraal Veiligheidsplan Apeldoorn (IVA) 2019-2022 Thema 5
In aansluiting op de in eerdere Nieuwsbrieven opgenomen beschrijvingen van het IVA 20192022 onderstaand een korte weergave van thema 5; High Impact Crimes. Allereerst wordt in het
IVA door de gemeente aangegeven wat het doel is dat men zich stelt. “Het voorkomen en
verminderen van High Impact Crimes in Apeldoorn, zodanig dat subjectieve en objectieve cijfers
gelijk blijven of dalen”. Om de objectieve cijfers echt concreet te maken en de subjectieve
waarnemingen/gevoelens (iets) concreter te maken is het noodzakelijk dat helder wordt “waar
gaat het over”?
In het IVA worden de categorieën:
- overval: met geweld en onder bedreiging een goed of geld afpakken van een persoon die
zich in een afgeschermde ruimte bevindt of een poging daartoe
- straatroof: met geweld of onder bedreiging van geweld een goed of geld afpakken van een
persoon die zich niet in een afgeschermde ruimte bevindt
- woninginbraak: iemand die in een woning is zonder dat de bewoner dat weet of wil, daaruit
op wat voor manier dan ook goederen en/of geld wegneemt die van een ander zijn
- huiselijk geweld: geweld dat iemand uit de huiselijke of familiekring van het slachtoffer
pleegt. Dat kan zijn lichamelijke of seksuele geweldpleging en bedreiging
- kindermishandeling: een volwassene mishandelt of verwaarloost een kind thuis of buitenshuis (bijvoorbeeld seksueel).
In beeld brengen van de aantallen waarop bovengenoemde high impact crimes voorkomen is
een taak voor de politie en voor THOR (Team toezicht en handhaving openbare ruimte). Ook
het geven van voorlichting over Keurmerk Veilig Wonen is een taak voor THOR (en politie).
Huiselijk geweld wordt onder andere geregistreerd door Veilig Thuis.
Slachtoffers van high impact crimes kunnen jarenlang de negatieve gevolgen van een ervaring
met zich meedragen en zowel lichamelijke als psychische klachten hebben.

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.

Ontvangst milieupas voor gebruik buurtbak voor restafval en luiercontainer
Per post ontvangt u uw milieupas met informatie over het
gebruik van de pas en de buurtbak voor restafval en luiers.
U kunt vanaf dit moment gebruik gaan maken van de buurtbak
voor restafval.
Uw milieupas wordt bezorgd in de week van 15 t/m 19 april.
Wilt u weten waar de luiercontainer zich bevindt? Raadpleeg dan de kaart in
de Afvalvrij App en www.mijn.circulus-berkel.nl/containers.
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NIEUW

Vanaf april 2019 wordt er maandelijks een inloopspreekuur gehouden waar senioren terecht
kunnen met vragen over reizen met het openbaar vervoer in opdracht van de Provincies
Flevoland, Gelderland en Overijssel.
Hoe vraag ik de OV-chipkaart aan, hoe werkt de 40% samenreiskorting, welk abonnement past
het beste bij mij?
De OV-ambassadeurs geven graag advies op maat.
Ook kunnen ze stap voor stap op de computer laten zien waar en hoe u uw reis kunt plannen.
Het eerstvolgende inloopspreekuur is op donderdag 15 april 2019 van 14.00-15.30 uur.
Locatie: CODA Centrale bibliotheek Vosselmanstraat 299, Apeldoorn.
We zien u graag
OV-ambassadeurs
p/a YMCA (uitvoerder project)
Peterskampweg 12, 8031 LK Zwolle
tel: 038-4540130
mail: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl

In en om de dorpen
Toonkunst “Goed Bezig”
Toonkunst doet mee aan de actie GOEDBEZIG van Apeldoorn Rein.
Kleine flesjes en blikjes van water, drankjes en bier worden ingezameld en voor 5 eurocent per
stuk ingeleverd.
Om mee te doen heeft Toonkunst met de Gemeente een overeenkomst gesloten om het gebied
gelegen tussen de Papenberg, Hendrik Minnekenweg, Koningspage, Keizersmantel en
Wolterbeeklaan zwerfafvalvrij te maken en te houden.
Op maandag 1 april om 12.00 uur tijdens het geloei van de sirenes vond bij Het Hooge Pad op
ludieke wijze de start van de eerste schoonmaakactie plaats. Hannie van de Beek, Ria
Ammerlaan, Hans van de Ven, Gerrie Schut en Peter van de Zouw startten, gehuld in een
”Apeldoorn Rein'' hesje en gewapend met zak en grijper, deze eerste schoonmaak actie.
Het park bij het Freule Hartsenplein en de Wolterbeeklaan werd het eerst “in linie” aangepakt.
Naast het gebruikelijke zwerfpapier en plastic werd ook veel vuurwerkafval gevonden.
De klapper was wel een kettingkast van een fiets. Daarna ging de route via de Keizersmantel,
Koningspage, Hendrik Minnekenweg en Papenberg. Deze straten waren redelijk schoon.
Ook de reacties van de omgeving waren positief. Voldaan ging de schoonmaakploeg een uurtje
later huiswaarts.
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Hannie van de Beek, Ria Ammerlaan, Hans van de Ven, Gerrie Schut en Peter van de Zouw startten,
gehuld in een ”Apeldoorn Rein'' hesje en gewapend met zak en grijper, deze eerste schoonmaak actie.

Hans van de Ven

Vijf jaar

in Beekbergen

Albert Heijn John Westerik bestaat dit jaar vijf jaar en daar hoort een traktatie bij !!
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Ronde van Gelderland
Op zondag 14 april wordt de Ronde van Gelderland georganiseerd.
Ook dit jaar weer wordt deze wedstrijd verreden als jeugdklassieker voor renners van 7 tot en
met 14 jaar.
We hebben een mooie Omloop van 10 kilometer weten uit te zetten door een glooiend landschap ten zuiden van Apeldoorn.
De Ronde van Gelderland heeft een rijke historie als klassieker voor
Junioren en Elite dames. Vele prominente renners hebben in het verleden
deze wedstrijd weten te winnen, waaronder Marianne Vos, Leontien van
Moorsel en Kirsten Wild. Enkele jaren geleden is besloten om de wedstrijd
om te vormen tot een toonaangevende jeugdwedstrijd voor de (inter)nationale kalender. Aan de editie van 2018 deden meer dan 250 jeugdrenners mee.
Deze wedstrijd is een selectiewedstrijd voor het Nederlands Kampioenschap voor jeugdrenners en is toegankelijk voor KNWU jeugdlicentiehouders (categorie 1 tot en met 7 voor
jongens en meisjes). De start en aankomst ligt ten zuiden van Apeldoorn, tussen
Beekbergen en Lieren. Na een lokale ronde rijden de renners richten het zuiden en passeren
een gravelstrook van meer dan een kilometer. Na deze scherprechter volgt een technisch
circuit op de Groot Panorama, waarbij er geklommen gaat worden over 1,5 kilometer met
gemiddeld zo’n 4% stijgingspercentage.
Na deze klim zullen de sterke renners zich naar voren gewerkt hebben en gaan beginnen aan
een korte afdaling, gevolgd door lange bosrijke stukken waar ontsnappen mogelijk is.
Na het nodige draai- en keer werk wordt de afdaling ingezet naar Beekbergen. Als het
lokale circuit bereikt is rijdt iedere categorie nog minimaal 1 lokale ronde van 2 kilometer met
de nodige stukken vals plat. De finale is voor het publiek volledig te volgen en eindigt in
een korte sprint op het Kerkeveld. Oudere renners/-sters rijden een tweede Omloop voordat
de finale begint. De jongste categorieën zullen alleen de lokale ronde rijden.
09:00 uur Inrijden
10:00 uur Cat.7: 2 Omlopen en 3 lokale rondes
Cat 6: 2 Omlopen en 1 lokale ronde
Cat 5: 1 Omloop en 3 lokale rondes
Cat 4: 1 Omloop en 1 lokale ronde
14:00 uur Prijsuitreiking cat. 4 tot en met 7 +
inrijden
14:30 uur Cat 3: 6 lokale rondes
Cat 2: 4 lokale rondes
Cat 1: 3 lokale rondes
16:00 uur – Prijsuitreiking cat. 1 tot en met 3
Parcours: Ronde van Gelderland 2019
Het is mogelijk om op zaterdag het parcours te verkennen. Voor de renners en begeleiders die
willen overnachten is het mogelijk om bij ons clubhuis te kamperen met een camper, caravan
of tent. De kosten per standplaats (incl. stroom en water) zijn €15,-.
Voor meer informatie: rvg@adelaar.org
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PJB Beekbergen en OLTO Loenen geven concert in Spaanse sferen
Zaterdag 13 april geven harmonieorkest Prinses
Juliana Beekbergen (PJB) en harmonieorkest OLTO
Loenen een Spanjeconcert in Beekbergen. Vanwege
het 110-jarig bestaan van PJB wordt dit concert in
samenwerking met OLTO, onder het thema ‘Viva
España’, gegeven. Speciale gast tijdens het concert is
gitarist Pim Weierink.
Onder leiding van dirigent Willem van Zee begint
OLTO Loenen het concert met het nummer‘La
Leyenda del Beso’. OLTO speelt vervolgens een aantal typisch Spaanse werken, waaronder: ‘Symphonic
dance no. 3: "Fiesta”, ‘Ritual Fire Dance’ en ‘Olé
Guapa’.
PJB, onder leiding van dirigent Marten van der Wal,
vervolgt het concert na de pauze met typisch Spaanse
nummers als de paso doble ‘ConsueloCiscar’, ‘Sway’,
‘Latin Gold’ en de Spaanse mars ‘Triunfa la Paz’.
Twee nummers verdienen speciale aandacht: Bij ‘El
artistesaxofonico’ soleert Inge van Leeuwenkamp op
de altsaxofoon. Tijdens het overbekende ‘Concerto
d’Aranjuez’ komt het publiek helemaal in Spaanse
sferen door het samenspel van orkest en gitarist Pim
Weierink. Daarnaast soleert Weierink nog met een
ander typisch Spaans nummer.
Het concert ‘Viva España’ begint 13 april om 20:00
uur in de Hoge Weye, Dorpstraat 34 te Beekbergen.
De entree bedraagt € 5,-. Na afloop is er gelegenheid
om onder het genot van een Spaans hapje en een
drankje met elkaar na te praten over het concert. Voor
meer informatie over het concert en over PJB kunt u
terecht op de website: www.harmonie-pjb.nl.
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Schandalig !

Uit: de Stentor, 4 april 2019

Dat is het enige woord dat past bij deze “puinhoop”. Heeft u informatie die zou kunnen
bijdragen aan het opsporen van de dader(s), neem dan contact op met Theo Simmelink,
telefoon 0900 8844.

Varia
Gratis uw verkeerskennis opfrissen?
Bent u inwoner van de gemeente Apeldoorn en wilt u als ervaren verkeersdeelnemer ook graag nog eens worden bijgespijkerd over de laatste
verkeersregels? Grijp nu uw kans. In 2 bijeenkomsten van 2 uur wordt u
onder leiding van een gecertificeerde voorlichter van Veilig Verkeer
Nederland bijgepraat over alle verkeersregels die in de loop der jaren
veranderd zijn. Denk daarbij aan de turborotondes, spitsstroken, nieuwe belijningen enz.
Uiteraard is er ruimte voor vragen en het inbrengen van eigen ervaringen. Meldt u aan voor
deze opfriscursus die bedoeld is voor verkeersdeelnemers van 65 jaar en ouder. De cursus
wordt uitgevoerd op verzoek van de gemeente Apeldoorn in opdracht van het ROV OostNederland.
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- 1e bijeenkomst: woensdag 22 mei 2019 van 10.00 – 12.00 uur
- 2e bijeenkomst: woensdag 5 juni 2019 van 10.00 - 12.00 uur
- Locatie: DokZuid,1e Wormenseweg 460, 7333 GZ Apeldoorn
U wordt beide dagen verwacht.
De bijeenkomsten hebben een informatief karakter. Het is geen examen. Deelname is gratis.
Veilig Verkeer Nederland biedt u daarnaast de mogelijkheid aan om - op vrijwillige basis - deel
te nemen aan een individuele praktijkrit in uw eigen auto. De praktijkrit in uw eigen auto is
bedoeld voor u om aandacht te besteden aan uw eigen
rijvaardigheid. Het is geen examen en kan geen gevolgen
hebben voor uw rijbewijs. De instructeur zal na de rit met u
doorspreken voor welke punten u extra aandacht kunt hebben in
het verkeer. Voor deelname vragen we een eigen bijdrage van
€ 15,00. Verdere informatie hierover ontvangt u na aanmelding.
VVN heeft de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan met het
organiseren van deze cursussen. De populariteit van de cursus
is de afgelopen jaren flink toegenomen. U kunt zich aanmelden voor de cursus door een e-mail
te sturen naar steunpuntoost@vvn.nl o.v.v. Opfriscursus Apeldoorn. Vermeld in de e-mail uw
naam, adresgegevens, geboortedatum en telefoonnummer. Bel voor meer informatie naar:
0575-510144.
Vanwege de grote belangstelling adviseren we u niet te lang te wachten met aanmelden.
U ontvangt 1 week vóór aanvang van de cursus een bevestigingsbrief.

Kometen: ijsballen in ons zonnestelsel
Vrijdag 12 april 2019, 20:00 – 22:00 uur
Als ‘smerige ijsballen’ bewegen vele kometen door ons zonnestelsel.
Soms zijn ze zichtbaar als heldere staartsterren.
Door het onderzoek met satellieten zijn sterrenkundigen afgelopen jaren
meer te weten gekomen over deze bijzondere objecten.
Jaap van’t Leven vertelt hierover en Astrid Eeuwes maakt in een demonstratie zelf een komeet!

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.
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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.

Inloopmiddag Hospice Apeldoorn
Altijd al een kijkje willen nemen in een hospice?
Kom dan op zaterdag 13 april a.s. naar het Hospice Apeldoorn, Polkastraat 5.
We organiseren er een inloopmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.
Iedereen is van harte welkom!Tijdens de inloopmiddag worden de bezoekers ontvangen met
een kop thee of koffie. Onze medewerkers vertellen tijdens een rondleiding door het hospice
over de dagelijkse gang van zaken en beantwoorden graag al uw vragen.
Aanmelden is niet nodig en de toegang is vrij. Mensen die overwegen om als vrijwilliger bij ons
aan de slag te gaan zijn natuurlijk ook van harte welkom.
Website: www.hospiceapeldoorn.nl.
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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 11 april 2019

Tijd

Omschrijving
Raadzaal

19.00 uur

Onderzoek tekorten Jeugdhulp

21.00 uur

Pauze

21.15 uur

Onderzoek tekorten Jeugdhulp (vervolg)

22.15 uur

Sluiting
Het Rode Hert

19.00 uur

Concept startnotitie Regionale Energietransitie 2020-2030 (RES)

20.00 uur

Jaarverslag Leerplicht / RMC 2017-2018

21.00 uur

Pauze

21.15 uur

Audit Comité

22.15 uur

Sluiting
De Moriaen

19.00 uur

Consultatie Veiligheidsstrategie 2019-2022 en Meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022

20.30 uur

Vaststelling bestemmingsplan Maria Stuartstraat naast 75

21.00 uur

Sluiting

Aangevraagde omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Hulleweg 37, Beekbergen

het kappen van een conifeer

2019-04-03

Kerkweg 13, Beekbergen

het plaatsen van 2 dakramen

2019-04-03

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.
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Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Oude Beek te Beekbergen
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming verleend voor baggerwerkzaamheden in de Oude Beek te Beekbergen.
Mogelijkheid van inzien
Het besluit 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 026-3599999.
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.
Beroep
Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn beroep instellen tegen het besluit. Vermeld
hierbij het zaaknummer 2018-009708. Onderaan het besluit 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 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.
Van 13 april tot en met 6 mei gaat Hélène Mook op vakantie. Er is dan geen vervanging
dus de spreekuren komen te vervallen. Er kan wel contact opgenomen worden met het
algemene telefoonnummer van Stimenz: 088 784 64 64. Via dat telefoonnummer wordt
dan verwezen naar de juiste hulp.

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.

Iedere donderdag van 12:00 uur tot 14:00 uur zijn Sociaal Raadslieden aanwezig
voor al uw vragen
Waarvoor kunt u bij de Sociaal Raadslieden terecht?
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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:
Spreekuur Sociaal Raadslieden 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?
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

HUISKAMER van LIEREN
VOOR WIE:
• Iedereen die graag een praatje wil
• Bij een kopje koffie/thee met wat lekkers
• Vanuit Lieren of daar buiten
OM WAT TE DOEN:
• Gezelligheid, wat handwerken, een spelletje
• Eventueel een gezamenlijke lunch (tegen een kleine vergoeding)
• Eventueel wat creatiefs als daar behoefte aan
bestaat
• Het belangrijkste is het contact
EN WAAR DAN WEL:
• In het Trefpunt
• Lierderstraat 7, achter de Kerk
WANNEER ?
• Elke woensdag van 10.00-12.00 uur

14

’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 STAMTAFEL

Dorpshuis De Hoge Weye – Dorpstraat 34, Beekbergen
Iedere donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur verzorgen de vrijwilligers van de Stamtafel
een inloopmiddag voor IEDEREEN die een kopje koffie of thee wil komen drinken tegen
betaling van 1 euro voor 2 kopjes.
Voor de mannen/vrouwen die willen biljarten is daarnaast ook nog de gelegenheid om dit op
dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur te doen.
Er zijn diverse mogelijkheden tot spellen zoals sjoelen, kaarten, biljarten, rummikub, maar ook
voor het maken van een praatje met elkaar.
Ook organiseren we af en toe een lezing of demonstratie van diverse onderwerpen, zoals o.a.
een presentatie van Zorgsaam, Beter Horen, Brandpreventie e.d.
De afgelopen jaren hebben we zelfs nog enkele tochtjes kunnen maken, soms met een
bezoekje aan een tuin, een tocht door de bossen in de herfstkleuren. Het vervoer wordt dan
geregeld door de vrijwilligers en de bezoekers van de Stamtafel.
Mocht iemand andere activiteiten willen ondernemen, neem dan even contact op met één van
de vrijwilligers, dan zullen wij zien of dit te realiseren is.
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Zelf vrijwilliger worden ???, meld je dan aan bij ons.
- dinsdagochtend, 10.00 tot 12.00 uur, biljarten (niet in juli en augustus)
- donderdagmiddag, 14.00 tot 16.00 uur, stamtafel (inloopmiddag, de vrijwilligers ontvangen
u graag en de koffie staat altijd klaar en u kunt deelnemen aan spellen)
(niet in juli en augustus)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton en Dinie Tijhof, mailadres:
a.tijhof9@upcmail.nl

De Ontmoeting
Op de website van ontmoetelkaarinapeldoorn.nl vindt u het volledige actuele programma van
Ontmoetingsplek De Ontmoeting/De Vier Dorpen.
U kunt ook telefonisch contact zoeken: 055-5066870.

Spreekuur dorpsagent (de heer T. Simmelink)
Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de politiepost Van Schaffelaarweg
(naast de brandweerkazerne).
Mocht u contact met de politie of met mij in het bijzonder willen dan kunt u gewoon 0900-8844 bellen en
vragen om contact. Soms wordt u direct doorverbonden, soms ook wordt er een terugbelnotitie gemaakt.
Als het gaat om contact met mij, dan kunnen we ook op andere momenten dan de donderdag een
afspraak maken op de spreekuurlocatie of bij u thuis.
U zit dus niet gebonden aan dat ene uurtje in de week op donderdag!

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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