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Nieuwsbrief 29 april 2019 

Van de bestuurstafel 

Koninklijke Onderscheidingen 

Wij feliciteren: 
Mevrouw S.G. Mulder-Dolman, de heer A. Tromp en de heer C.A.H.H.V.M. Verhagen met de 
aan hen uitgereikte Koninklijke Onderscheiding. Mevrouw Mulder ontving de versierselen 
behorend bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Tromp en de heer 
Verhagen kregen de versierselen opgespeld die behoren bij de benoeming tot Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau. 

Onderstaand de motivering voor de benoeming: 

Mevrouw Mulder: zat in de jaren negentig zo’n tien jaar in het bestuur van 
Ondernemersvereniging BEMIVO. Sinds 1996 is ze penningmeester van de 
Stichting Veluwse Avondmarkt. Ze doet de planning en heeft de leiding over 
de hele organisatie. Daarnaast is ze elk jaar betrokken bij de organisatie van 
de Wintermarkt, de Sinterklaasintocht in Beekbergen en het Beekbergens 
Zomerfeest 
 

De heer Tromp: is sinds tien jaar in diverse functies actief als vrijwilliger in 
de wereld van de imkers. Zo is hij acht jaar voorzitter van de Imkers-
vereniging Apeldoorn-Ugchelen geweest. Hij was vijf jaar lang gids in het 
Bijenhuis in Wageningen en organiseert al meer dan tien jaar samen met de 
andere leden van de imkersvereniging de Honing, Natuur en Hobbymarkt in 
Ugchelen. Sinds 2015 geeft hij regelmatig leerlingen van basisscholen 
voorlichting over bijen en natuur. Daarnaast is de heer Tromp vijf jaar lang 
bestuurslid geweest van de Voetbalvereniging Beekbergen en is hij vanaf 
1996 voorzitter en marktmeester van de Veluwse Avondmarkt Beekbergen. 
 

De heer Verhagen: na zijn studie geneeskunde was de heer Verhagen drie 

jaar medisch directeur bij een ziekenhuis in Kenia. Daarna volgde hij aan het 

Radboud Universitair Medisch Centrum de opleiding tot internist en later tot 

internist-oncoloog. Hij is daar altijd blijven werken met de intentie het lijden van 

de mens te verzachten. Hij gaf zorg aan patiënten, gaf les en deed veel 

pionierend medisch wetenschappelijk onderzoek. Naast zijn werk in het 

Radboud UMC heeft de heer Verhagen ook belangrijk werk gedaan voor het 

Integraal Kankercentrum Nederland. Daarmee heeft hij veel betekend voor de 

gezondheidszorg in het algemeen en vooral voor de palliatieve zorg. 

     
                           V.l.n.r.: Lidy & Ab Tromp, Silvia & Henry Mulder 
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Ontwerp bestemmingsplan Beekvallei en concept beeldkwaliteitsplan ter inzage 

Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij een exemplaar van 
het ontwerp bestemmingsplan Beekvallei, het project waar de 
Vereniging Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren 
(BWiBL) vele jaren aan gewerkt heeft. De locatie van het 
bouwplan is Veldbrugweg – Nieuwe Voorweg. Het ontwerp 
bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan liggen van 18 april tot 
en met 29 mei 2019 ter inzage. Tijdens de periode van inzage 
kan iedereen een zienswijze geven. 
 

Dat kan op de volgende manieren: 
- Schriftelijk; stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES 

Apeldoorn, onder vermelding van “zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Veldbrugweg 
– Nieuwe Voorweg Lieren.” De zienswijzebrief moet door u ondertekend zijn en tenminste 
uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten 

- Mondeling: maak een afspraak met mevrouw J. van Tol (telefoon 055 580 23 57) 
- Digitaal: vul het formulier in op de website van de gemeente 

www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan (inloggen met DigiD) 
- Het indienen van een zienswijze per mail is niet mogelijk 

Reacties op het beeldkwaliteitsplan. 
Tijdens de termijn van de ter inzagelegging kan iedereen een reactie geven op het beeld-
kwaliteitsplan. Dat kan op de volgende manieren: 

- Schriftelijk; stuur uw reactie naar de Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving, Postbus 9033, 
7300 ES Apeldoorn onder vermelding van “welstandsbeleid hoofdstuk 6 van het steden-
bouwkundig en beeldkwaliteitsplaan Woningbouw Beekvallei te Lieren”. De brief moet door 
u ondertekend zijn en tenminste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk uw 
telefoonnummer bevatten 

- Mondeling: maak een afspraak met de heer M. van Unen, telefoon 055 580 2405. 
 

Overleg met provincie Gelderland over N786 (Loenenseweg)en N788 
(Arnhemseweg) 

Beide wegen hebben al heel lang de aandacht van de dorps-
raad en van een aantal dorpsbewoners. Begin april 2019 heeft 
de dorpsraad weer overleg gehad met e provincie Gelderland. 
Onderstaand een reactie (uitleg) van de provincie. 
De N788 heeft een regionale verbindingsfunctie en is en blijft 

daarmee van provinciaal economisch belang. Ten opzichte van de N788 heeft de N786 een 
veel meer lokale functie. Het gebruik van beide wegen onderstreept dit verschil; de intensiteit 
op de N788 is ongeveer tweemaal zo hoog als op de N786. Door dit verschil is een snelheid 
van 60 km/uur met bijbehorende inrichting, zoals op de N786 wordt voorgesteld, niet mogelijk 
op de N788. Met een intensiteit van 15.000 mvt/etmaal is een profiel zonder rijrichtingscheiding 
(met as markering) niet haalbaar en wenselijk. Conform de landelijke richtlijn is de inrichtings-
vorm gekoppeld aan het snelheidsregime. Aan het wegprofiel moeten verkeersdeelnemers 
namelijk de gewenste snelheid kunnen aflezen. 

Er ontstaat een conflict wanneer een weg een duidelijke verkeersfunctie heeft en dus rij-
richtingscheiding noodzakelijk is, maar tegelijkertijd een verblijfsfunctie heeft dat vraagt om een 
lagere snelheid. De provincie is daarom momenteel bezig met een studie om op wegen met 
een hoge verkeersfunctie én aan de andere kant ook een duidelijke verblijfsfunctie, de 
inrichting van de weg (gericht op het gebruik) te handhaven en toch de snelheid te verlagen. 
De effectiviteit en de mogelijke negatieve neveneffecten van een snelheidsverlaging zonder 
aanpassing van de infrastructuur wordt in deze studie onderzocht. 

Dit betekent dat voor de N788 een snelheidsverlaging (vooralsnog) niet aan de orde is. Wel 
worden er enkele maatregelen toegepast om de verkeersveiligheid te bevorderen, zoals het 
opheffen van de te smalle (halte/parkeer) havens.  
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In en om de dorpen 

“Dorus” op bezoek bij De Vier Dorpen 

De bewoners van Zorgcentrum de Vier Dorpen en de aangrenzende aanleunwoningen hebben 
deze week mogen genieten van een optreden van bandparodist Dorus. Het was een bijzonder 
gezellige avond die hen aangeboden werd door de Stichting Vrienden van de Vier Dorpen. 

   
 
 

Paasactiviteit De Hoge Weye 

Maandag 15 april was er in dorpshuis De Hoge Weye aan de dorpsstraat 34 in Beekbergen 
een gezellige Paasactiviteit. Het was een leuke middag, waar de mensen konden genieten van 
koffie/thee en Paashapjes, daarnaast was er een spannende Paasbingo. De bezoekers gingen 
met mooie prijzen naar huis, deze prijzen waren mede mogelijk gemaakt door de ondernemers 
uit Beekbergen. 

   

Activiteiten De Hoge Weye 

Heeft u behoefte aan een bepaalde activiteit in De Hoge Weye of vind u het leuk om met ons 
mee te denken over activiteiten voor jong en oud, dan horen wij dit graag, u kunt dan contact 
opnemen met Ingvild Lith de Sociaal Beheerder van De Hoge Weye, ilith@accres.nl,  
06 13 144 371. 
 
 

74 jaar vrijheid; niet vanzelfsprekend 

Dat hield Jan Muller - voorzitter van de Stichting Bevrijdingscomité 2000 - op 17 april 2019 de 
toehoorders voor. ’s Morgens was er - traditie getrouw -  bij het monument in Lieren een 
bijeenkomst waar leerlingen van de Prinses Juliana School een belangrijke rol  spelen. Na een 
welkomstwoord door Jan Muller, muziek van the 48e Highlanders of Holland Pipes and drums, 
waren het de leerlingen van groep 7 die een gedicht voordroegen en vervolgens groepsgewijs 
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bloemen bij het monument legden. De overdracht van de zorg voor het monument kon niet door 
groep 8 worden gedaan vanwege de Cito-toets. De directeur van de school, Martin Kooijmans, 
nam die taak nu op zich. Tijdens het hijsen van de Nederlandse en de Canadese vlag werden 
de beide volksliederen gezongen. De leerlingen, maar zij niet alleen, konden na afloop van de 
plechtigheid een ritje door de dorpen maken in een van de Old Army Cars. 

 

’s Avonds was er weer een bijeenkomst bij het monument. Ook daar zorgden The 48e 
Highlanders of Holland Pipes and drums voor de muziek en begeleiding bij het zingen van de 
beide volksliederen tijdens het strijken van de vlaggen. Daarvoor waren er namens een aantal 
organisaties een bloemstuk gelegd bij het monument. Namens de dorpsraad werd dat gedaan 
door de bestuursleden Erwin Wilbrink en Robert van Grol. Mevrouw Van Amersfoort (voorzitter 
van The 48e Highlanders of Holland Pipes and drums vertelde over de bijzondere relatie en 
samenwerking die er al jaren is met Stichting Bevrijdingscomité 2000. 

 

 
Het waren zowel ’s morgens als ’s avonds mooie bijeenkomsten. 

 

Ochtendherdenking 

Avondherdenking 
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Koningsdag in Lieren 

Perfect georganiseerd, leuke spelletjes voor de kleintjes, veel belangstelling van moeders, 
vaders, oma’s en opa’s, kortom een Koningsdag zoals een Koningsdag hoort te zijn. Prachtig 
versierde fietsjes, een echte wielerwedstrijd rond het veldje naast de woning van Jan Muller 
voor de kleintjes (vaders en moeders die zorgden dat ze allemaal op koers bleven en de finish 
hebben gehaald). Natuurlijk werden de gezichten beschilderd en was er een springkussen. Dit 
jaar waren er 34 kinderen aangemeld en dat waren er aanzienlijk meer dan vorig jaar. Een zeer 
geslaagde ochtend en hulde voor allen die dit hebben georganiseerd. Jammer dat het niet 
helemaal droog bleef en de zon het liet afweten, maar het enthousiasme van de kinderen heeft 
er niet onder geleden. 

 
De door John Tanasale gemaakte foto’s geven een goed beeld van Koningsdag 2019 in Lieren. 
 

 

Diamanten Huwelijksjubileum Ap & Gerrie Boks 

   
De tekst op het bord aan de Kerkweg 27 in Beekbergen zegt genoeg over Ap en Gerrie Boks ! 
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OBS “De Marke” 

Op 18 april brachten Groep 8-leerlingen van OBS “De Marke” uit de Maten Apeldoorn een 
bezoek aan Oorlogsmuseum Collectie ’40-’45 van René en Germa Broere en werd er bij de 
Dorpsraad een film vertoond over de oorlogstijd in Apeldoorn. Voor de kinderen erg leerzaam in 
verband met de aanloop naar de festiviteiten rondom 75 Jaar Bevrijding. 

   

Openingstijden COLLECTIE ’40-‘45 

Officieel zullen wij in april weer open gaan. 
Met ingang van 2019 zal de eerste zaterdag van de maand het museum gesloten zijn. 

Open van 10:00 t/m 16:00 uur: 

20 april  ─  4, 11, 18, 25 mei  ─  8, 15, 22, 29 juni  ─  13, 20, 27 juli  ─  10, 17, 24, 31 augustus 

Gesloten: 28 april, 1 juni, 6 juli, 3 augustus 

Dorpstraat 15, 7361 AP Beekbergen, Telefoon: 055-5062343, info@collectie4045.nl  

Stichting Collectie '40-'45 

 

Koningsdag & Vogelschieten Beekbergen 

Kinderen en ouders vermaakten zich prima tijdens de Koningsdag bij de Boerderij in 
Beekbergen. Voor de kinderen waren er de speelattributen die op het grasveld waren neer-
gezet, terwijl de ouders zich vermaakten met het Vogelschieten. Na een aantal spannende 
momenten werd uiteindelijk Lahoussine Haouti Schutterskoning 2019. 

    

 
Schutterskoning 2019 Lahoussine Haouti geflankeerd door Serena Vakkert (kop), Huub Neuteboom (staart), 
Jeroen Gerritsen (linker vleugel) en Tim van der Berg (rechter vleugel). 
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Paaseierzoekwedstrijd 

De Bemivo Eierzoekwedstrijd op Tweede Paasdag 22 april brachten veel ouders met kinderen 
op de been. In het bosje langs de Ruggeweg/Vulinkweg werd er driftig naar de eieren gezocht. 

 

  

   

 
 

Stichting “EREDAG” Beekbergen 

Aan de inwoners van Beekbergen,Lieren,Oosterhuizen en de Hooilanden. 

Hierbij willen we graag iedereen woonachtig in Beekbergen,Lieren, Oosterhuizen of de 
Hooilanden van harte uitnodigen voor het jaarlijkse uitstapje van de “Eredag” dat dit jaar op 
donderdag 13 juni zal plaatsvinden. we willen daarom iedereen die in 2019 minimaal 65 jaar is 
van harte uitnodigen om zich op te geven voor deze mooie dag. Wanneer uw partner, waar-
mee u reist, deze leeftijd nog niet heeft bereikt, bent u toch beiden van harte welkom. 
Dit uitstapje is bedoeld als dankzegging voor wat de oudere generatie voor de jongere 
generatie heeft gedaan. Evenals in 2018 willen wij het programma iets inkorten. We vertrekken 
om 10.30 uur vanuit Beekbergen en hopen om 18.00 uur weer terug te zijn. Zoals u van ons 
gewend bent hebben we een schitterende dag voor u in petto. 

De FORMULIER voor de AANMELDING vindt u als BIJLAGE achter deze nieuwsbrief. 
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Varia 

Bridge Federatie houdt Open Dag 

Op zaterdag 11 mei houdt de Apeldoornse Bridge Federatie een open dag 
voor nieuwe en ervaren bridgers. Door een scala aan activiteiten wil ze 
afkomen van het wat oubollige en stoffige imago dat bridgeclubs nog altijd 
met zich meedragen. De trouwe spelers doen het al tientallen jaren, maar 
zonder nieuwe aanwas lijden de clubs ledenverlies. Toch is de denksport 
populair: niet voor niets is bridgen de 3e sport van Nederland!  

Bridge is een hartstikke leuk, boeiend en spannend kaartspel, dat een intellectuele uitdaging 
biedt en de geest scherp houdt. Daarnaast opent het de deur naar vele nieuwe sociale 
contacten. Kortom, het is een prachtige (betaalbare) vrijetijdsbesteding. Jong en oud kan het 
leren. In Apeldoorn is er zelfs een speciale Bridgeschool.  Je kunt als alleenstaande maar ook 
als paar deelnemen aan de cursus. 
Op de Open Dag kunt u gratis een introductie-clinic volgen* (van 10.30-12.30 en van 13.30-
15.30 uur) waarna u voor uzelf weet of bridgen wat voor u is. 
Wilt u wel leren bridgen maar gaat u liever niet alleen, dan kunt u zich tijdens de Open Dag 
laten matchen aan iemand met dezelfde “handicap”. 
Daarnaast kunt u informatie ontvangen over bridgeclubs, bridgereizen, bridge-attributen 
(verkrijgbaar), bridge-boeken (verkrijgbaar) etc. Joris Lankveld, wereldkampioen Jeugdbridge 
geeft een lezing en voor de artistieke liefhebbers is er een workshop Bridgende Dikke Dames 
schilderen*. 
U bent van harte welkom van 10.00-16.00 uur op het Denksportcentrum (Zuid) aan de 
Dubbelbeek 24 in Apeldoorn. Meer informatie op www.bridgeninapeldoorn.nl/actie en op onze 
Facebookpagina Bridgeninapeldoorn. Contactmailadresen opgave* : 
actie@bridgeninapeldoorn.nl.  
 

Schilderworkshop voor amateurs 
De Apeldoornse kunstenares Inge van Boven geeft op 11 mei a.s. 
een schilderworkshop voor mensen die niet kunnen schilderen. 
Speciaal op verzoek van de Apeldoornse Bridge Federatie heeft ze 
een ontwerp gemaakt van Bridgende Dikke Dames, dat elke 
gewenste kleur kan worden gegeven door de deelnemers. Inge 
plaatst de lijnen alvast op het doek, zodat de rest kan worden 
ingekleurd. Zodoende gaat de deelnemer al na 1,5-2 uur naar huis 
met een zelf geschilderd doek. Leuk voor iedereen die weleens 
een kaartje legt! U kunt meedoen om 10.00 uur of om 13.00 uur. 

Kosten €27,50. Locatie: Dubbelbeek 24 te Apeldoorn.  Aanmelden kan tot 10 mei op 
actie@bridgeninapeldoorn.nl.  

Gemeentenieuws 

 
 

 

In verband met de meivakantie is er op 2 mei geen 
raadsvergadering. Op 9 mei vergadert de gemeenteraad 
over onder andere de amateurkunst in Apeldoorn.  
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Aangevraagde omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Ruitersmolenweg 154, Beekbergen het plaatsen van een in- en uitrit 2019-04-17 

Dorpstraat (5), Beekbergen het oprichten van zes appartementen 2019-04-18 

Oude Arnhemseweg 292, Beekbergen het vernieuwen van het rieten dak 2019-04-25 

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 

Hulleweg 37, Beekbergen het kappen van een conifeer 2019-04-18 

Engelanderholt 5, Beekbergen het plaatsen van een paardenrijbak met 
omheining 

2019-04-25 

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). 

Geweigerde omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Zomeroord 18, Beekbergen het aanleggen van twee opritten bij een woonhuis 2019-04-23 

Keizersmantel 48, Beekbergen het plaatsen van een in-uitrit 2019-04-23 

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). 

Daarnaast kunnen belanghebbenden bij een spoedeisend belang een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Dit betekent dat 
de rechtbank wordt gevraagd om de werking van het besluit op korte termijn tegen te houden. 
Informatie over het indienen van een voorlopige voorziening vindt u op 
www.apeldoorn.nl/voorlopigevoorziening. 
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Verleende evenementenvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Het Hooge Land, Van Limburg 
Stirumweg, Beekbergen 

Evangelisatiebijeenkomsten d.d. 16 t/m 21 juni 
2019 

2019-04-15 

De Boerderij, Tullekensmolenweg 22a, 
Beekbergen 

Vogelschieten en Koningsdag 2019, 
d.d. 27 april 2019 

2019-04-16 

Omgeving Dorpstraat, Beekbergen Veluwse Avondmarkt Beekbergen, d.d. 4, 11, 
18 en 25 juli 2019 en 1, 8, 15, 22 en 29 
augustus 2019 

2019-04-16 

Teixeira de Mattospark, Beekbergen Herdenking en viering van de bevrijding van 
Beekbergen d.d. 4 en 5 mei 2019 

2019-04-23 

Kerkallee, Dorpstraat en Kerkweg, 
Beekbergen 

Dorpsfeest Beekbergen d.d. 6 en 7 september 
2019 

2019-04-23 

U en eventuele andere belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na verzending van 
dit besluit (zie datum) gestuurd te worden naar de burgemeester van Apeldoorn, t.a.v. de 
eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. 

Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl. 
Als u uw bezwaarschrift per post verstuurt raad ik u aan een kopie van het besluit mee te 
sturen. 

Vragen? 

Heeft u vragen over de vergunning of wilt u deze inzien dan kunt u contact opnemen met het 
team Persooninformatiebeheer en vergunningen via tel. 14055 of via 
apvvergunningen@apeldoorn.nl.  

Ontwerp bestemmingsplan Veldbrugweg - Nieuwe Voorweg Lieren en concept 
welstandsbeleid Woningbouw Beekvallei te Lieren 

Ontwerp bestemmingsplan Veldbrugweg - Nieuwe Voorweg Lieren 

Vanaf 18 april 2019 tot en met 29 mei 2019 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan 
Veldbrugweg - Nieuwe Voorweg Lieren met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1340-ont1 ter 
inzage. Het ontwerpbestemmingsplan betreft de realisatie van 33 woningen, waaronder 10 
betaalbare koopwoningen met bijbehorende openbare ruimte op twee onbebouwde percelen op 
de locatie Veldbrugweg - Nieuwe Voorweg te Lieren. De gemeenteraad is niet van plan een 
exploitatieplan vast te stellen. 

Tijdens de periode waarin het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een 
zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan geven. Dat kan op de volgende manieren: 

• schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, 
onder vermelding van 'zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Veldbrugweg - Nieuwe 
Voorweg Lieren'. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, 
adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten. 

• mondeling: maak een afspraak met mevrouw J. Tol, tel. (055) 580 2357. 

• digitaal: vul het formulier in op onze website, www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan 
(inloggen met DigiD). 

Het indienen van digitale zienswijzen via e-mail is niet mogelijk. 

Concept welstandsbeleid Woningbouw Beekvallei te Lieren 

Vanaf 18 april 2019 tot en met 29 mei 2019 ligt het concept van het beeldkwaliteitsplan 
Woningbouw Beekvallei te Lieren ter inzage. 

Het concept-welstandsbeleid heeft dezelfde begrenzing. In dit welstandsbeleid, dat is 
opgenomen in hoofdstuk 6 van het “Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan 
Woningbouw Beekvallei te Lieren (10-01-2018)” zijn de gebiedsgerichte welstandscriteria 
opgenomen, waaraan wij aanvragen om omgevingsvergunningen voor het bouwen zullen 
toetsen. 



 
 

 11 

Tijdens de periode waarin het concept-welstandsbeleid ter inzage ligt kan iedereen er een 
reactie op geven. Dat kan op de volgende manieren: 

• schriftelijk: stuur uw reactie naar de eenheid Ruimtelijke Leefomgeving, Postbus 9033, 
7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van reactie op ‘welstandsbeleid hoofdstuk 6 van 
het stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan Woningbouw Beekvallei te Lieren'. De brief 
moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien 
mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten. 

• mondeling: maak een afspraak met de heer M. van Unen, telefoonnummer (055) 580 
2405. 

Het digitale bestemmingsplan en welstandsbeleid zijn te raadplegen via onze website 
www.apeldoorn.nl/inzage, onder het kopje Ter inzage, Bestemmingsplannen. 

Het ontwerp-bestemmingsplan en het concept-welstandsbeleid liggen ook ter inzage bij het 
Omgevingsloket. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over het 
bestemmingsplan. Bij het Omgevingsloket kunt u alleen op afspraak terecht. Informatie over het 
maken van een afspraak en over de locatie van het Omgevingsloket vindt u op 
www.apeldoorn.nl/stadhuis.  

Apeldoorn, 17 april 2019 

Provincie Gelderland Wet bodembescherming Spelderholt 9 te Beekbergen 

Vaststelling besluit sanering 

Op 10-04-2019 is door Rijksvastgoedbedrijf een Evaluatieverslag zonder nazorg van de 
sanering op grond van de Wet Bodembescherming ingediend. 

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij van plan zijn een besluit te nemen over 
het Evaluatieverslag van de bodemverontreiniging gelegen aan Spelderholt 9 te Beekbergen. 

Mogelijkheid van inzien 

Het Evaluatieverslag kan van 19-04-2019 tot 03-05-2019 worden ingezien via www.overheid.nl.  

Rechtsmiddelen 
Belanghebbenden kunnen vóór 03-05-2019 schriftelijke zienswijze indienen onder vermelding 
van GE020009136 en zaaknummer 195295160 aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. 

Arnhem, 19 april 2019. 

Omgevingsdienst Regio Arnhem, 
namens 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. 
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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? 

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. 
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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. 

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. 

 
 

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 
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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 12.00-14.00 uur in zaal 1 (achter) van dorpshuis “de Hoge Weye”, 

Dorpstraat 34, Beekbergen. 

Je bent van harte welkom. KOM d'r IN! 

 

 

    Klein kledingherstel mogelijk bij KOM d’r IN/Stamtafel    

Het gebeurt ons allemaal wel eens; knoopje van de blouse gegaan. Voorheen lukte het prima 
deze zelf opnieuw aan te zetten maar nu lukt het niet meer de draad in de naald te krijgen of 
het knoopje is zoek of je weet überhaupt niet hoe je klein kleding herstel moet aanpakken. Of 
soms werken de eigen vingers niet (meer) mee. Voor kleine kleding herstelwerkzaamheden 
hebben we een handige, hulpvaardige dorpsbewoner bereid gevonden, deze klusjes te willen 
doen. Knopen aanzetten, een nieuwe zoom, gaatjes dichtmaken in kleding, een rits inzetten, 
broek korter maken etc. Eens in de vier weken, op donderdagen tussen 13.00-15.00 uur is het 
mogelijk dit klein-kledingherstelwerk op te lossen. Kom gerust met de kleding langs en 
afhankelijk van het herstelwerk wordt de prijs bepaald. De kosten houden we zo laag mogelijk.  
Schroom niet en kom gerust op donderdag 2 mei, 30 mei, 27 juni, 25 juli, 22 augustus, 19 
september, 17 oktober, 14 november of 12 december langs bij Ontmoetingsactiviteit KOM d’r 
IN en de Stamtafel, beide gevestigd in dorpshuis de Hoge Weye, Dorpstraat 34 te Beekbergen. 
 

 
 

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. 
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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. 

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! 

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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Stichting “EREDAG” Beekbergen 
 
Aan de inwoners van Beekbergen,Lieren,Oosterhuizen en de Hooilanden. 
 
Hierbij willen we graag iedereen woonachtig in Beekbergen,Lieren, Oosterhuizen of de 
Hooilanden van harte uitnodigen voor het jaarlijkse uitstapje van de “Eredag” dat dit jaar op 
donderdag 13 juni zal plaatsvinden. we willen daarom iedereen die in 2019 minimaal 65 jaar is 
van harte uitnodigen om zich op te geven voor deze mooie dag. Wanneer uw partner, waarmee 
u reist, deze leeftijd nog niet heeft bereikt, bent u toch beiden van harte welkom. Dit uitstapje is 
bedoeld als dankzegging voor wat de oudere generatie voor de jongere generatie heeft gedaan. 
Evenals in 2018 willen wij het programma iets inkorten. We vertrekken om 10.30 uur vanuit 
Beekbergen en hopen om 18.00 uur weer terug te zijn. Zoals u van ons gewend bent hebben 
we een schitterende dag voor u in petto. 
 
Geef u daarom op, en wel op een van de volgende wijzen: 
 
A. Schriftelijk voor 11 mei a.s. bij:            J. de Groot-Davelaar 
                                                   Kalverwei 6 
                7364 BW  Lieren 
onder vermelding van de volgende gegevens: 
1. Naam, adres en postcode 
2. geboortedatum 
3. naam van de huisarts 
4. of u opgehaald wilt worden 
5. of u graag bij bepaalde personen in de bus wilt zitten 
6. of u geen suiker of zout mag gebruiken 
7. telefoonnummer van achterblijver in geval van nood 
 
B. Telefonisch tussen 18.00 uur en 19.30 uur van 29 april  t/m 2 mei bij J. de Groot-Davelaar 
tel.: 055-5062406  
 
C. Persoonlijk en wel op donderdag 2 mei of donderdag 9 mei a.s. 
van 13.00 tot 14.00 uur in dorpshuis “De Hogeweye” Dorpstraat 32, Beekbergen 
 
 
Om deze dag mogelijk te maken heeft de stichting “Eredag” natuurlijk financiele middelen nodig. 
Daarvoor zijn wij vrijwel uitsluitend aangewezen op de jaarlijkse collecte en we hopen daarom 
dat u ook dit jaar weer gul zult bijdragen.  
Dit jaar zal de collecte plaatsvinden in de week van 6 t/m 11 mei. 
U kunt dan weer een van onze medewerk(st)ers bij u aan de deur verwachten met een lijst waar 
u uw bijdrage op kunt vermelden en tevens het bedrag aan de collectant kunt meegeven. 
De stichting “Eredag” bestaat uitsluitend uit vrijwilligers die zich kosteloos inzetten om deze dag 
mogelijk te maken. Mede daarom willen wij u deze collecte van harte aanbevelen.  
 
 
Met vriendelijke groeten namens de stichting “EREDAG”, 
 
P.J.G.W. Spölmink – voorzitter 
Tel.: 055-5333050 
J. de Groot-Davelaar – secretaresse 
Tel.: 055-5062406 
L. Van Hunen – penningmeester 
J.J. Bredewold-Beltman - Bestuurslid 


