Nieuwsbrief 6 mei 2019
Van de bestuurstafel
4 mei herdenken; 5 mei vrijheid vieren
Dit jaar was het thema “In vrijheid kiezen” en dat onderwerp werd de drager van de herdenking
op 4 mei en de viering op 5 mei. Op 4 mei herdachten wij hen die door hun inzet en strijd voor
keuzevrijheid hun leven hebben verloren. Op 5 mei hebben wij die vrijheid gevierd als een groot
goed van onze samenleving. Op 4 mei deden we dat met een bijeenkomst in de kerk en bij het
monument. Op 5 mei was er het ophalen van het bevrijdingsvuur in Wageningen en het
ontsteken van het vrijheidsvuur in het Teixeira de Mattos Park.

Wie hebben wij op 4 mei herdacht? Het nationaal Comité 4 en 5 mei heeft dat omschreven als:
“Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Allen burgers en militairen - die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn
omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereld oorlog, en daarna in
oorlogssituaties en vredesoperaties”. In Beekbergen herdenken wij in het bijzonder hen van wie
de namen staan op het monument in het Teixeira de Mattos Park. J.J. Barendsen, E.A. Blom,
Hans Blom, K.J. Busser, P.H. Kaars Sijpesteijn, E. van ’t Land, H. Liefers, W. Oxener, J. Schut,
G. Tijhof en de in Nederlands Indië omgekomen militairen G. Davelaar en J. Stufken. Tijdens de
bijeenkomst in de kerk op 4 mei waren het Abel Kootstra, mevrouw Kaars Sijpesteijn en Sara
Sadlan die met een korte persoonlijke overdenking de aanwezigen deelgenoot maakten van
wat 4 mei voor hen betekent en aan wie zij speciaal zullen denken.
Deze getuigenissen en de daarbij op de piano begeleid door Ben van Gils maakte diepe indruk
op de aanwezigen. In de toespraken van drs. Herman Bos (voorzitter Stichting 4 en 5 mei
Beekbergen), loco-burgemeester Wim Willems en ds. Sjoerd Muller werd duidelijk verwoord dat
vrijheid niet een vanzelfsprekende zaak is, dat vrijheid grenzen heeft en dat er voor jezelf pas
echt vrijheid is wanneer je de ander ook die vrijheid gunt. Na de bijeenkomst in de kerk ging
men in een stille tocht naar het Teixeira de Mattos Park. Daar werd na het taptoe-signaal twee
minuten stilte in achtgenomen, werden bloemstukken gelegd en werd de zorg voor het
monument door groep 8 overgedragen aan groep 7 van de Openbare Basis School
Beekbergen. De plechtigheid werd afgesloten met een defilé langs het monument.
Op 5 mei waren het de estafettelopers die in alle vroegte het vrijheidsvuur van Wageningen
naar Beekbergen brachten. Vanaf De Smittenberg werden ze muzikaal begeleid door de City of
Apeldoorn Pipes and Drums, belangstellenden en een groot aantal voertuigen van de Old Army
Cars. Het was Kees Tukker, schrijver van het boek De Voedselcommissaris (een reconstructie
van het vergeten leven van zijn oudoom Jan Groen Tukker, die als topambtenaar in het
brandpunt van de Tweede Wereldoorlog werd gedwongen een gevaarlijk dubbelspel te
spelen).De geschiedenis concentreert zich rond het toenmalige Instituut voor de pluimvee
Spelderholt. Kees Tukker geeft in zijn toespraak naast de geschiedenis over zijn oudoom nog
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een voorbeeld van een familie die na de oorlog ten onrechte werd aangegeven als collaborateur
met de nazi’s. Het te snel en op te wankele gronden iemand in het kamp van collaborateur
plaatsen geeft - zo blijkt uit de toespraak en uit het boek - een stigma voor de rest van het
leven. Het vrijheidsvuur was - voorafgaand aan zijn toespraak - door Kees Tukker en een
familielid van mevrouw Gelderman (die in de toespraak werd genoemd als “slachtoffer” van
onterechte beschuldigingen) ontstoken.
Loco-burgemeester Joon legde in zijn toespraak nadruk op het jaarthema “In vrijheid kiezen”.
Zowel de bijeenkomst op 4 mei als ook de bijeenkomst op 5 mei werd door een grote groep
belangstellenden bijgewoond. En dat is een verheugend gegeven. Dat de jongeren van De
Boerderij ook dit jaar op 4 mei weer een bloemstuk hebben gelegd bij het monument is iets om
dankbaar voor te zijn.
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Doorgaand vrachtverkeer zorgt voor ergernis
Dat was de teneur van het artikel in de Stentor van vrijdag 3 mei 2019. Boven het artikel - dat
ging over het vrachtverkeer tussen Kanaal Noord en De Naald - stond de prikkelende tekst
“College loopt weg voor klachten over vrachtverkeer”. De raadsfractie van de Christen Unie
heeft inmiddels schriftelijke aan het College van B&W deze kwestie wat concreter gemaakt. Zij
grijpt terug op een door de raadsfracties van CDA, Christen Unie, Lokaal Apeldoorn en SGP op
7 juli 2016 ingediend amendement op de nota Verkeersvisie 2016 – 2030. Vraag die nu door
de fractie van de Christen Unie wordt gesteld is “wat is het resultaat van de genomen
maatregelen en vindt het college van B&W dat de nu nog bij de bewoners levende klachten
een gegeven zijn”.
Het artikel in de Stentor was aanleiding om een parallel te trekken met de situatie in
Beekbergen. Wij, bestuur Dorpsraad Beekbergen-Lieren, worden met enige regelmaat door
bewoners aangesproken over het vrachtverkeer dat door het dorp (Arnhemseweg vanaf A50)
rijdt naar Laan van Malkenschoten en Kayersdijk visa versa. En er is zo’n mooie andere route
beschikbaar via knooppunt Beekbergen (A50 – A1). Maar dat zijn wat extra kilometers en dat
“kost geld”.

In contacten met de gemeente Apeldoorn en met de Provincie Gelderland is het onderwerp
verkeerssituatie N788 (Arnhemseweg) vaak een onderwerp op de agenda en dat zal het
voorlopig ook nog wel even blijven.

In en om de dorpen
Oefening Koninklijke Landmacht
De Koninklijke Landmacht voert van
maandag 6 mei tot en met donderdag
16 mei 2019 oefeningen uit tussen
Deventer en Apeldoorn en waarschuwt
voor eventuele schade. Wie daarmee
te maken krijgt kan er melding van maken bij het Ministerie van
Defensie (Postbus 20701 ES Den Haag; telefoon 070 3188188).
De militairen oefenen de komende tijd in heel Gelderland.

Kort nieuws

In verband met de droogte worden de jonge “bijvriendelijke” planten in het parkje aan de Vlinderstraat en aan de
Wolterbeeklaan regelmatig besproeid.
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Begin van het jaar heeft de gemeente jonge berkebomen geplant langs de Arnhemseweg ter hoogte van
Vakantiepark Het Lierderholt in Beekbergen.

Voor de zoveelste keer is dit verkeerspaaltje bij de bocht van Dorpstraat/Ruitersmolenweg omvergereden en
vervangen.

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 7 mei 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

Martha Waijop sculpturen
Open tuin en atelier: 2 weekenden!
Op zaterdag 18 en zondag 19 mei, van 11 tot 17 uur, is het weer
zover.
Tijdens de Open Ateliers zijn 51 kunstenaars te bezoeken en kan een
kijkje worden genomen achter de schermen.
Ook mijn tuin en atelier zijn dan te bezoeken.
Andere deelnemende kunstenaars kunt u vinden op
www.ateliersapeldoorn.nl.
Mocht het dat weekend niet lukken, dan bent u ook het weekend van
25 en 26 mei, van 11 tot 17 uur, van harte welkom: Spelderholt 3,
Beekbergen
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Rijbewijskeuringen in Beekbergen
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 21 mei, 20 juni,
12 juli en 26 juli in Dorpshuis de Hoge Weye, Dorpstraat 34 medisch laten
keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.
Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg Rijbewijskeuringen.
Telefonisch: 088 23 23 300. Zelf een datum plannen: www.regelzorg.nl.
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 40,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot
75 jaar is het tarief € 60,00.
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en start 5 maanden voor deze datum.
Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een Gezondheidsverklaring. Aangeraden wordt dit
digitaal te kopen met behulp van uw DigiD met SMS code op www.mijn.cbr.nl.
Een papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten, het CBR of
Regelzorg. Deze verklaring moet u eerst invullen en opsturen naar het CBR. Het kan een paar
weken duren alvorens u de papieren die de arts moet invullen thuisgestuurd krijgt.
Aangeraden wordt een afspraak te maken bij een arts die uw formulier op de computer
(digitaal) kan invullen.
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Gemeentenieuws

Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis) donderdag 9 mei 2019

Tijd

Omschrijving
Raadzaal

19.00 uur

Dialoog sector amateurkunst

21.00 uur

Pauze

21.15 uur

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2019

22.15 uur

Sluiting
Het Rode Hert

19.00 uur

Consultatie Inclusieve Samenleving (het vervolg)

20.30 uur

Sluiting
De Moriaen

19.00 uur

Presentatie en zienswijze VNOG (veiligheidsregio)

20.00 uur

Ontwikkelstrategie Woldhuis 13 - Landgoed Woldhuis (2019-2021)

21.00 uur

Sluiting

Aangevraagde omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Engelanderweg (nabij nr. 39), Beekbergen

het kappen van 6 bomen

2019-05-01

Arnhemseweg 635 en 637, Beekbergen

het aanleggen van een in-/uitrit

2019-05-01

Wolterbeeklaan 21B, Beekbergen

het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak

2019-05-02

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 3B, Beekbergen

nieuwbouw vrijstaande woning

2019-05-02

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.

7

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).

Onherroepelijk bestemmingsplan Hoge Bergweg 16 Beekbergen
Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van bestemmingsplan Hoge Bergweg 16
Beekbergen met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1318-vas1 is op 12 april 2019
onherroepelijk geworden.
Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage,
onder het kopje Ter inzage, Bestemmingsplannen.
Het bestemmingsplan ligt ook bij het Omgevingsloket ter inzage. 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, 1 mei 2019

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.

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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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

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.
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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

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

De Ontmoeting
Op de website van ontmoetelkaarinapeldoorn.nl vindt u het volledige actuele programma van
Ontmoetingsplek De Ontmoeting/De Vier Dorpen.
U kunt ook telefonisch contact zoeken: 055-5066870.
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Spreekuur dorpsagent (de heer T. Simmelink)
Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de politiepost Van Schaffelaarweg
(naast de brandweerkazerne).
Mocht u contact met de politie of met mij in het bijzonder willen dan kunt u gewoon 0900-8844 bellen en
vragen om contact. Soms wordt u direct doorverbonden, soms ook wordt er een terugbelnotitie gemaakt.
Als het gaat om contact met mij, dan kunnen we ook op andere momenten dan de donderdag een
afspraak maken op de spreekuurlocatie of bij u thuis.
U zit dus niet gebonden aan dat ene uurtje in de week op donderdag!
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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