Nieuwsbrief 23 september 2019
Van de bestuurstafel
Informatiebijeenkomst Veldhofweg – N788

Op dinsdagavond 17 september 2019 was er in de Hoge Weye een door de provincie Gelderland en de gemeente Apeldoorn georganiseerde informatiebijeenkomst voor aanwonenden van
de Veldhofweg. Een bijeenkomst die tot doel had om enerzijds de aanwonenden te informeren
over de plannen die door gemeente en provincie als basis in kaart zijn gebracht en anderzijds
het ophalen van gedachten, wensen, voorstellen van de aanwonenden. Zij ervaren dagelijks de
knelpunten in de aansluiting van de Veldhofweg op de Arnhemseweg. In het kader van veiligheid en bereikbaarheid wordt een veelheid van mogelijke denkrichtingen genoemd. Van drempels tot afsluiting van de aansluiting. Een display tot vaste bebording waarop de gevaarlijke
kruising van wegen is aangegeven. Bereikbaarheid is een belangrijk item in verband met toegang tot het sportterrein. De aanwonenden maken ruimschoots gebruik van de gelegenheid
om met elkaar ideeën uit te wisselen. De provincie Gelderland en de gemeente Apeldoorn
zullen de - tijdens deze bijeenkomst genoemde - voorstellen gaan beoordelen en meewegen in
de uitwerking. De bijeenkomst kan/mag gezien worden als onderdeel van burgerparticipatie.
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Week van de Mantelzorg
Wie verras jij?
Zoals u ongetwijfeld weet organiseert de werkgroep week van de
mantelzorg ieder jaar rond 10 november de Week van de Mantelzorg.
In de week van 8 t/m 15 november verrassen wij mantelzorgers, kunnen
ze elkaar ontmoeten en wordt landelijk aandacht gevraagd voor de positie
van mantelzorgers.
Onder het motto ‘voor ieder wat wils’ worden op verschillende plekken in
de stad diverse activiteiten georganiseerd.
Doet uw organisatie ook mee?
Ook u wordt van harte uitgenodigd mantelzorgers te verrassen. Hoe? Heel eenvoudig!
Net als vorig jaar hebben we een prachtige ansichtkaart ontworpen.
De ansichtkaart kunt u rond 10 november met een persoonlijke boodschap aan de, bij u
bekende, mantelzorgers uitreiken of opsturen.
Onze wens is dat wij zo, samen met al de bedrijven en organisaties in Apeldoorn laten weten
dat mantelzorgers er niet alleen voor staan.
Bestellen
De kaart wordt afgedrukt op A5 formaat en is gratis te bestellen. Op de achterkant van de kaart
is ruimte voor een persoonlijk bericht.
Wilt u ons vóór 18 oktober laten weten hoeveel kaarten u af wilt nemen en op welk adres ze
afgeleverd kunnen worden?
Stuur een berichtje naar k.fennes@dekap.nl.
De kaarten worden gesponsord SMN Post en gratis bij u afgeleverd in week 44.

In en om de dorpen
Werkzaamheden Koningspage en Keizersmantel
Maandag 16 september zijn de werkzaamheden gestart aan de Koningspage/Keizersmantel.
De werkzaamheden betreffen het verwijderen van de wegverharding, het bijplaatsen van een
riool in de weg voor het afkoppelen van regenwater en tevens zal de vuilwaterrioolaansluiting
onder de rijbaan worden vervangen. Daarna zullen de beide straten opnieuw worden ingericht.
Daardoor zullen een aantal bomen verwijderd moeten worden. De werkzaamheden worden
verricht door Pannekoek GWW in opdracht van de Gemeente Apeldoorn. Pannekoek GWW zal
een gedeelte van het park aan de Wolterbeeklaan gebruiken als tijdelijke opslag.
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Blauwalg in vijver Tullekensmolenweg
In de vijver aan de Tullekensmolenweg (tegenover Het Hoogeland) is blauwalg geconstateerd,
dus is voorzichtigheid geboden.

Sommige blauwalgen zijn giftig en zorgen in de zomer voor veel overlast. Ze kunnen het zwemplezier sterk
verminderen en massale vissterfte en stank veroorzaken.
Blauwalgen (ook wel cyanobacteriën genoemd) zijn microscopisch kleine organismen die overal ter wereld
voorkomen in zoet water. Als de cellen kapot gaan, kleuren de algen blauw. Daar danken ze hun naam aan.
Overmatige groei van blauwalgen is een teken dat het niet goed gaat met de waterkwaliteit en de natuur die daarvan
afhankelijk is. Bron: Rijkswaterstaat

Bewegwijzering Bekbergerpad
Zaterdag 21 september zijn leden van de Werkgroep Klompenpad Beekbergen met hulp van
vrienden/kennissen bezig geweest met de bewegwijzering van het klompenpad “Bekbergerpad”.

Bekbergerpad vanaf de Loenenseweg.

Nieuwbouw in Beekbergen

De Hoeven

Henk Vulinkweg

Bodemsanering De Ruiterij

Exodus
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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.
internet:
e-mail:
spreekuur:

www.duurzaambloem.nl
info@duurzaambloem.nl
e
1 dinsdag vd maand, 18:30 - 20:00 uur,
in De Hoge Weye, Dorpstraat 34

Energiek wonen doe je zo !

Uw voorbeeld

Meer vrijwilligers gevraagd

Help de wereld en uw portemonnee.
Kom eens langs om te bespreken wat u
aan uw huis kunt (laten) verbeteren.

We maken graag
foto’svan uw huis
voor de website

Heeft u leuke ideeën of wilt u helpen?
Neem dan contact op, want we willen
graag meer bLoEm-vrijwilligers

Rijbewijskeuringen in Beekbergen
Beekbergen- Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op
27 september, 4 oktober, 11 oktober en 18 oktober 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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Koffieschenk(st)ers gezocht
Iedere zaterdagmorgen wordt er door bewoners van De Vier Dorpen,
Loenenseweg 39 te Beekbergen en door bezoekers, uitgebreid koffie
gedronken. Er is al jaren een vast team van koffieschenksters die dit verzorgd.
Om verschillende redenen hebben enkele vrijwilligers moeten stoppen met het
schenken van het bakkie troost. Welke dorpsbewoner vindt het leuk om dit
vrijwilligersklusje over te nemen? Het sociale contact rond de koffie is zeker zo belangrijk als
het kopje koffie zelf.
Vindt u/jij het leuk om ongeveer eens in de 4 weken op zaterdagochtend van 09.45-11.15 uur
te helpen onze cliënten een lekker kopje koffie te serveren? Dan vragen we u/jou contact op te
nemen met Jeanet Reuvekamp of Ingrid Klomp; 055 506 68 70. We horen graag van u/jou!

HUISKAMER van LIEREN
Op woensdag 2 oktober is het alweer een half jaar geleden dat we de deuren van ‘de
Huiskamer van Lieren’ openden.
We hebben inmiddels al heel wat mensen mogen ontvangen, mensen uit de dorpen, maar ook
vakantiegasten die even voor een kop koffie en een praatje binnen kwamen.
Om dit half jaar te vieren willen wij u een lunch aanbieden.
Wellicht ook een mooie gelegenheid om met ‘de Huiskamer’ kennis te maken.
Voor de inkopen is het fijn als we weten of u komt. U kunt zich uiteraard opgeven tijdens de
koffieochtenden komende weken, maar u kunt ook even bellen naar Ans Fillekes
(06 12 72 73 92) of haar een berichtje sturen (ans@fillekes.com).
Wees welkom!
Ons adres: Lierderstraat 7 in Lieren. (achter de kerk).
• In het Trefpunt
• Lierderstraat 7, achter de Kerk
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Gemeentenieuws

Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis) donderdag 26 september 2019

Tijd

Omschrijving
Raadzaal

19.00 uur

Dialoog Vuurwerkvrije zones

21.00 uur

Pauze

21.15 uur

Presentatie Transformatie sociaal domein

22.15 uur

Sluiting
De Moriaen

21.15 uur

Integraal Veiligheidsplan Apeldoorn (vervolgbijeenkomst)

22.15 uur

Sluiting
Het Rode Hert

19.00 uur

Presentatie invoering stadspas

20.00 uur

Uitvoering woonbeleid Apeldoorn

21.00 uur

Pauze

21.15 uur

Sluiten beschikbaarstellingsovereenkomst voor het beschikbaar stellen van een deel van
de gemeentelijke lichtmasten voor o.a. een 5G functionaliteit in Apeldoorn

22.15

Sluiting
WEEE - Wilmersdorf 36

19.00 uur

Regio On Tour

21.00 uur

Sluiting

Aangevraagde omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Dorpstraat 40, 7361 AV, Beekbergen

het plaatsen van reclame

16-09-2019

Tullekensmolenweg 32, Beekbergen

het vergroten van een woning

18-09-2019

Kanaal Zuid nabij nummer 432, Lieren

het kappen van 6 beuken

18-09-2019

Hoge Bergweg 16, Beekbergen

het oprichten van 2 mindervalide
recreatiewoningen

18-09-2019

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.

6

Verleende omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

hoek Hansengraaf en Het Witte Veen in
Beekbergen

Kiek ‘m Goan – Oogstfeest d.d. 20 t/m 22
september 2019

18-09-2019

Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis, u kunt het besluit
inzien na het maken van een afspraak met het Omgevingsloket of kan op verzoek digitaal
worden toegezonden door een mail te sturen aan infoomgevingsloket@apeldoorn.nl. De
openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit
bezwaar maken.
Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na verzending van het besluit (zie datum
verzending) gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van
Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid & Recht, postbus 9033, 7300 ES in Apeldoorn.
Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl
(digitaal loket).

Aangevraagde evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

hoek Hansengraaf/het Witte Veen in
Beekbergen

Kiek ‘m goan -oogstfeest d.d. 20 september
2019

17-09-2019

verschillende locaties in de Gemeente
Apeldoorn

Sinterklaasintocht Apeldoorn d.d. 16 november
2019

17-09-2019

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement bij hem is ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen.
Indien de vergunning wordt verleend zal daarvan mededeling worden gedaan.

Verleende evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

in Beekbergen bij het Exodusmonument en
in Apeldoorn met een optocht door het
centrum

Herdenken en beleven EXODUS 2019 d.d.
27 september 2019

20-09-2019

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. 14 055 of via
apvvergunningen@apeldoorn.nl.
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Sociaal maatschappelijk werker
Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van Stimenz is iedere dinsdagmiddag van
10.00 tot 12.00 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)

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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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

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.
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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
- 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)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton en Dinie Tijhof,mailadres: a.tijhof9@upcmail.nl

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 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.
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’t Proathuus is een ontmoetingsplek voor
senioren van alle
gezindten uit
Beekbergen en de
omliggende dorpen.
De mogelijkheid om
zonder afspraak in- en uit te lopen, of
aan te schuiven, ligt tussen 14.00 en
16.00 uur, elke dinsdagmiddag.
U wordt ontvangen door een
enthousiaste groep vrijwilligers.
Op deze tijden kan men een
“bakkie” drinken, een praatje
maken, een spelletje doen.
Af en toe worden extra
activiteiten georganiseerd.
Praten en breien is ook een optie, terwijl
de koffie en thee rond gaat.
Als u slecht ter been
bent kan zo nodig
vervoer voor worden
geregeld.
U komt niet alleen
voor u zelf, maar ook voor de ander
Onderlinge contacten worden hier
verstrekt. Het percentage van ouderen
die bijna niet meer op straat komen is
sterk gestegen.

Er is duidelijk een ontmoetingsplek
nodig. Niemand wordt tot iets
verplicht. We genieten samen van
de “kleine dingen”.
Ideeën en voorstellen van uw kant
worden heel erg op prijs gesteld,
zodat wij samen mogelijkheden
kunnen bekijken om met elkaar
deze gezellige middag te
organiseren.

Tot dinsdagmiddag !

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

De Ontmoeting
Op de website van ontmoetelkaarinapeldoorn.nl vindt u het volledige actuele programma van
Ontmoetingsplek De Ontmoeting/De Vier Dorpen.
U kunt ook telefonisch contact zoeken: 055 506 68 70.

Spreekuur dorpsagent (de heer T. Simmelink)
Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in De Boerderij, Tullekensmolenweg 22a, Beekbergen.
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 88 44 = 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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