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Nieuwsbrief 14 oktober 2019 

Van de bestuurstafel 

Klompenpad; in gebruik en in onderhoud 

Op vrijdag 4 oktober 2019 werd - het kan u door een artikel 
in de Nieuwsbrief van maandag 7 oktober niet ontgaan zijn - 
het Bekberger Klompenpad officieel en op feestelijke wijze 
geopend. Dat was in De Ruitersmolen. 
In dezelfde Nieuwsbrief stond een artikel van Jan Schut 
(een van de drijvende krachten achter het klompenpad) 

waarin een oproep werd gedaan voor vrijwilligers die worden aangeduid met 
“naloopgroep” en “onderhoudsgroep”. 
Op maandag 7 oktober 2019 was in kantoor dorpsraad de eerste bijeen-
komst van deze groep vrijwilligers. De opkomst was geweldig. 16 belang-
stellenden, deels bekenden van de werkgroep “ontwikkelen Bekberger 
Klompenpad” en deels nieuwe enthousiaste deelnemers. 

Tijdens de bijeenkomst kregen de vrijwilligers informatie over: 
- Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) 
- wat is het kenmerkende van een klompenpad 
- de taken van de vrijwilliger, van SLG, de gemeente 
- organisatie rond een “naloopgroep” 
- materiaalbeheer en gebruik van gereedschap 

Het was duidelijk dat de aanwezigen zich wilden inzetten voor het in goede 
staat houden van het Bekberger Klompenpad. 
Wat leveren klompenpaden op?, staat er boven een artikel van SLG en 
Landschap Erfgoed Utrecht uit 2012. Nou dat is heel wat: 

Economisch: Toename jaarlijkse omzet van gemiddeld ruim € 64.000 per klompenpad bij 
lokale ondernemers langs en nabij de route. Jaarlijks ruim 9.000 wandelaars per klompenpad. 

Samenwerking: Constructieve samenwerking. Vrijwilligers onderhouden het pad, grond-
eigenaren stellen hun grond open, lokale organisaties leveren kennis, bedrijven gaan ermee 
ondernemen, overheden faciliteren. Lokaal eigenaarschap wordt duurzaam geregeld. 

Cultuurhistorie: Toename van interesse voor een kennis van de streekgeschiedenis en de 
cultuurhistorie. Herstel van karakteristieke cultuurhistorische elementen. 

Landschap: Toename van de verbondenheid met het landschap en de waardering ervan. 
Aanleg en herstel van karakteristieke landschapselementen (poelen, heggen, houtwallen, 
hoogstamboomgaarden, boerenerven, etc.) op tientallen locaties. 

Lokale bewoners, ondernemers en wandelaars zijn erg enthousias over de klompenpaden. 
Zie de reacties van wandelaars op de facebookpagina en de website www.klompenpaden.nl. 

Er wordt continue gewerkt aan ontwikkeling beheer en innovatie. 

Alle reden dus om te gaan wandelen en te ontdekken hoe rijk ons landschap is. 
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Plan Park Wolterbeeklaan 

Even eerst iets terug in de tijd. Een enthousiaste 
groep bewoners rond het park Wolterbeeklaan 
had op 24 augustus 2019 - in samenspraak met 
de gemeente Apeldoorn (burgerparticipatie) - 
een renovatieplan voor het park opgesteld en 
aan bewoners en dorpsraad gepresenteerd. Een 
plan dat tevens een voorstel in zich had voor het 
plaatsen van speeltoestellen voor de jeugd. Het 

plan had voldoende aanknopingspunten in zich om als basis te dienen voor een reconstructie 
van het park. Reden voor de gemeente Apeldoorn om aan Poortvliet en Partners (tuin- en 
landschapsarchitecten) opdracht te geven een ontwerp in te dienen. 
Op vrijdag 11 oktober 2019 heeft Jaap Poortvliet aan vertegenwoordigers van de bewoners, 
van de gemeente Apeldoorn en van de dorpsraad het door hem opgestelde ontwerp toegelicht. 
Zichtlijnen, doorkijkjes, kappen/snoeien om te groeien, kleurschakeringen, speeltoestellen voor 
de actieven, bankjes voor de rustende het kwam allemaal aan de orde. Een mooi plan dat bij 
de nadere uitwerking (concretisering) en dat is bij Jaap Poortvliet in vertrouwde handen, de 
nodige aandacht zal vragen. 
Afgesproken werd dat Anna Reith (stadsdeelmanager voor Beekbergen, Lieren en 
Oosterhuizen) op korte termijn een offerte-aanvraag zal doen uitgaan naar de leverancier van 
de speeltoestellen. 
Onderkend wordt dat het een project van enkele jaren is, maar de eerste stap is gezet.  

 

RES Cleantech regio Gelderland 

Op donderdag 10 oktober 2019 kwamen wij (Dorpsraad Beekbergen Lieren) in het bezit van 
het werkdocument “RES Cleantech regio Gelderland. RES staat voor 
Regionale Energiestrategie. In de inleiding staat nadrukkelijk aan-
gegeven dat het een werkdocument is en dat het “niet in beton 
gegoten is”. Het document vormt de basis voor de workshop waaraan 
de dorpsraad en bLoEm (Beekbergen Lieren Oosterhuizen energie-
neutraal maken) zullen deelnemen. Het werkdocument is opgebouwd 
rond een viertal denklijnen. 

    

In de inleiding staat nadrukkelijk aangegeven dat het een werkdocument is en dat het “niet in 
beton gegoten is”. Het document vormt de basis voor de workshop waaraan de dorpsraad en 
bLoEm (Beekbergen Lieren Oosterhuizen energieneutraal maken) zullen deelnemen. Het 
werkdocument is opgebouwd rond een viertal denklijnen. Daarbij wordt genoemd de koppeling 
met de infrastructuur, de verhouding vraag en aanbod (de energievraag), de clustering van 
locatie van duurzame opwekking en rekening houden met het landschap. 
In het werkdocument is ook ruime aandacht voor behoud van flora en fauna. 
In een volgende Nieuwsbrief zal nader worden ingegaan op de inhoud van het werkdocument 
en de workshop over RES. 
 

Vitale Vakantieparken 

Binnenkort heeft het Dagelijks Bestuur van de dorpsraad een 
gesprek met de gemeente Apeldoorn over Vitale Vakantieparken 
binnen de grenzen van de gemeente Apeldoorn en dan in het 
bijzonder over de vakantieparken die liggen binnen Beekbergen en 
Lieren. 
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In het door de gemeente Apeldoorn opgestelde rapport wordt - met als vertrekpunt een van de 
strategische doelen, te weten Apeldoorn toeristisch top landschap - een viertal dragers van het 
beleid genoemd. 

- recreatief toerisme 

- ruimte/wonen (tijdelijke huisvesting, dan wel permanent) 

- sociaal (noodopvang, humaan) 

- veiligheid (fysiek) 

Vanuit deze vertrekpunten onderscheid het rapport: 
- wat vinden we (gemeente) van wonen op vakantieparken? 

- opvang kwetsbare mensen / toevlucht 

- ouderen 

- vrijbuiters 

- arbeidsmigranten 

- onder de radar (onbekenden, niet waarneembaar) 

Voor elk van deze categorie wordt in het rapport kort ingegaan op de visie en strategie van 
aanpak.  
Nadrukkelijk wordt in de brief die bij het rapport is gevoegd, aangegeven dat het hier gaat om 
een verkenning en geen blauwdruk. Met name opgesteld als inspiratiebron, denk daarbij aan 
de eerdere “kookboeken” die Apeldoorn een aantal jaren geleden heeft opgesteld en waarin 
een basis gelegd werd voor de ontwikkeling van stad en dorp. 
Wij houden u, omdat “vitale vakantieparken” een belangrijk onderwerp voor Beekbergen en 
Lieren en haar inwoners is, via de Nieuwsbrief informeren over ontwikkelingen. 

 

Centrum voor levensvragen 

In januari 2019 heeft het kabinet, zo lazen wij in een bericht van het 
netwerk palliatieve zorg Oost-Veluwe, gelden vrijgemaakt om de 
geestelijke verzorging in de eerste lijn te bekostigen. De geestelijk 
verzorger krijgt daardoor een structurele plek in de eerste lijn. Tot nu 
toe werden gesprekken met een geestelijk verzorger alleen vergoed 

bij verblijf in een instelling (ziekenhuis, herstellingsoord e.d.). 
Het Netwerk Palliatieve Zorg Oost Veluwe heeft een centrum voor levensvragen ingericht en is 
bedoeld voor mensen in de palliatieve fase van de ziekte. Ook ouder dan 50 jaar kunnen bij het 
centrum terecht met zingevingsvragen. U kunt contact opnemen met Berdine Koekoek via 
b.koekoek@gelre.nl of via 06 3658 1651. 

In en om de dorpen 

 

Concert Gemengde Zangvereniging Toonkunst 

Op zaterdag 2 november houdt de Gemengde 
Zangvereniging Toonkunst haar jaarlijkse concert in 
de Kerk van Beekbergen aan de Dorpstraat aldaar. 

De kerk is open vanaf 15.00 uur. Om 15.30 uur 
willen we gaan starten met het concert. 
 

De intermezzo’s worden verzorgd door het koperblazerskwintet. 
Onder leiding van Ingeborg van Dokkum, dirigent en voor deze middag ook de pianist, zal het 
koor een aantal nieuwe werken alsook enkele ‘gouden ouwe’ met groot plezier ten gehore 
brengen. 

We nodigen u van harte uit om deze middag met het koor mee te maken. 
Graag tot de 2e november. 
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Werkzaamheden Loenenseweg, De Hoeven en Achterste Kerkweg 

     
 Loenenseweg De Hoeven Achterste Kerkweg 

Op vrijdag 4 oktober 2019 ontvingen aanwonenden van bovengenoemde wegen van de 
gemeente Apeldoorn een brief waarin een overzicht werd gegeven van de werkzaamheden 
(aanpassingen en onderhoud) van die wegen. 

Vandaag, maandag 14 oktober, zullen de werkzaamheden aanvangen. 
Onder het kopje “wat gaan we doen” wordt een opsomming van de activiteiten gegeven: 

- het asfalt van de Loenenseweg tussen de bebouwde komgrens en de Dorpstraat wordt 

vervangen 

- aansluitingen van zijwegen worden aangepast  

- oversteekvoorzieningen bij De Vier Dorpen worden verbeterd 

- de oversteek bij gezondheidscentrum wordt aangepast 

- fietspaden langs de Loenenseweg worden verbeterd 

- in De Hoeven wordt bij de E.J. Boksweg een plateau aangebracht 

- de Achterste Kerkweg krijgt betonstraatstenen  

De aannemer heeft in de planning aangegeven dat de werkzaamheden 20 december 2019 zijn 
afgerond. 

Werkzaamheden Keizersmantel/Koningspage 
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Bericht van onze dorpsagent 

Dag beste bewoners van Beekbergen en Lieren, 

Ik kijk even vooruit en kan u nu al melden dat ik op donderdag 7 november 
geen spreekuur zal bezetten vanwege een grote controle elders in de wijk. 

Op donderdag 19 en donderdag 26 december is er geen spreekuur in verband met een 
eindejaarsfuif van de politie en de dag na Kerst. 

De spreekuren worden over het algemeen nog goed bezocht. In Beekbergen iets meer 
aanloop als in Loenen. Dit is vooral prettig omdat ze mij dus op de nieuwe locatie ook goed 
weten te vinden. 

We staan aan het begin van de donkere dagen. Vaak vonden er dan meer 
inbraken plaats dan op andere momenten in het jaar. 

Nu hadden we in Beekbergen ook al een paar inbraken, maar gelukkig 
hebben we ook al twee keer inbrekers weten aan te houden in goede 
samenwerking met de inwoners. 

In Loenen vindt op dinsdag 22 oktober a.s. een preventieavond plaats, waarbij een ex-inbreker 
eerst met mij op pad zal gaan door de wijk. In De Brink zullen we dan de mensen ontvangen 
en voorzien van informatie. 

De gemeente stuurt de uitnodigingen huis aan huis richting Loenen. 

Zijn jullie daar alvast van op de hoogte. 

“Donkere dagen offensief” 
De lange warme zomer is voorbij en najaar en winter staan voor de deur. Vanuit het verleden 
weten wij dat inbrekers vaker op pad gaan als de dagen korter worden. Wij hebben daarom al 
een paar jaar een zogenaamd “donkere dagen offensief”. Dit onderwerp benoem ik niet om u 
bang te maken, maar wel om u weer even op scherp te zetten. Laten we er met elkaar weer 
voor gaan dat die inbrekers “hun werk” steeds slechter kunnen doen en misschien wel een 
normale baan gaan zoeken! 
Hoe? Sluit deuren en ramen zodanig af dat het niet mogelijk is gemakkelijk uw woning binnen 
te dringen. Het is verstandig ook overdag, als u boven bent of achter in de tuin, de deur af te 
sluiten. Dit is misschien niet uw gewoonte, maar kan het wel worden. De drempel voor de 
inbreker/insluiper is daarmee weer hoger. 
Wees (extra) alert op verdachte situaties; u weet als geen ander wat afwijkt in uw buurt! 
Meld verdachte situaties aan de politie! Dat mag via 112. 
Als het op dat moment gebeurt (heterdaad noemen wij dat). Probeer kentekens en rijrichting te 
noteren en signalement van verdachte personen. Geef deze situaties ook door in de Whats-
App groep waarvan u waarschijnlijk lid bent of wordt. 
We gaan zo veilig mogelijk de donkere dagen tegemoet. 
Ik hoop dat de donkere tijd op deze manier alleen maar warmte en gezelligheid brengt! 

112 voor spoed en verdachte situaties op heterdaad, 0900-8844 = geen spoed; wel politie. 

Fietsverlichting 
De donkere tijd is weer aangebroken. De politie gaat daar aandacht aan 
besteden d.m.v. controles (preventief en repressief). 

Maïscampagne 

Het najaar nadert en ondanks het feit dat de oogst tegen zal vallen ten 
gevolge van de droogte, zal de maïs wel geoogst worden. De grote machines 
hebben vaak haast omdat er druk op het werk zit. Er moet veel gebeuren in 
korte tijd. Ook in het donker kunt u ze nog tegen komen. 
De bestuurders van de betrokken machines roep ik op rekening te houden 
met de kwetsbare fietsers. Vooral kinderen, onderweg van en naar school, 
sport of wat dan ook, zijn vaak met andere dingen bezig dan het verkeer. 
Ouders wil ik vragen dit onderwerp extra te bespreken met hun kinderen. 
Maak ze ervan bewust dat ze (meer) gevaar lopen in deze tijd. Als we 
allemaal een beetje extra alert zijn en op elkaar letten, komt het vast goed! 

Theo Simmelink, dorpsagent 
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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. 

internet: www.duurzaambloem.nl 
e-mail: info@duurzaambloem.nl 

   
 
 

Rijbewijskeuringen in Beekbergen 

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op vrijdag 
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. 

 

 

Meer vrijwilligers gevraagd 

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

Uw voorbeeld 

We maken graag 
foto’svan uw huis  
voor de website 

Energiek wonen doe je zo ! 

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

 

 

Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis) donderdag 17 oktober 2019 

Gemeenteraad 17 oktober 
 
Op 17 oktober begint de raadsvergadering om 21.00 uur. U bent van harte welkom in het 
stadhuis, Marktplein 1. 
 
 

Tijd Omschrijving 

18.30 uur Parksociëteit Marialust (Verzetsstrijderspark 10 in Apeldoorn) 

 Inloopavond over de plannen van het project Park Marialust (voormalige locatie Remeha 
en Kwekerij). Graag benadrukken wij dat het een inloopavond betreft. U hoeft daarom niet 
exact om 18.30 aanwezig te zijn. Uiteraard is er tijdens deze inloopavond ruimte om 
eventuele vragen te stellen. Tevens willen wij benadrukken dat dit een bijeenkomst betreft 
om u te informeren over dit bouwplan en de stappen die wij het komende jaar gaan 
zetten. Er is nog geen verkoopinformatie beschikbaar over de te realiseren woningen en 
appartementen. Heeft u nu al inhoudelijke vragen over de planontwikkeling van Park 
Marialust of deze brief, dan kunt u een mail sturen naar info@loostad.nl. 
Namens Loostad bv Vastgoedontwikkeling en Gemeente Apeldoorn. 

20.00 uur Afsluiting 

 Raadzaal 

21.00 uur 1.Vaststelling raadsagenda 

2.Debat “Plein van de Stad” 

Besluiten raad: 

3. Rechtstreeks: 

 a. Vaststelling bestemmingsplan Hoenderparkweg 61 (85-2019) 

 b. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Elspeterweg 63 Uddel (86-2019) 

 c. Vaststelling bestemmingsplan Loolaan 49 Apeldoorn (91-2019) 

 d. Voorbereidingsbesluit Ugchelseweg 201 (87-2019) 

 e. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamen-werking (88-2019) 

 f. Beantwoordingsbrief i.r.t. Huis van de Stad (89-2019) 

 g. Beantwoordingsbrief i.r.t. winkeltijdenverordening (90-2019) 

4. Benoeming lid Rekenkamercommissie (dhr. E. Hofman - Groei & Toekomst) (83-2019) 

5. Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 “Met Vertrouwen Veilig Verder” (66-2019) 

6. Sociaal Vangnet “met oog voor de toekomst 2020-2024” (84-2019) 

7. Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door VVD - Flexwoningen 

8. Vragenuurtje 

9. Actualiteitsvragen 

00:00 uur Sluiting met drankje in Burgerzaal 
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Aangevraagde omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Heideroosweg 2, Beekbergen het kappen van een boom 09-10-2019 

Kaapbergweg 1-5, Beekbergen het kappen van een boom 09-10-2019 

Dorpstraat nabij 140, Beekbergen het plaatsen van een treinremise van de 
vsm 

09-10-2019 

Hoge Bergweg (16), Beekbergen het kappen van ca. 1.25 hectare bos 09-10-2019 

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. 

Verleende omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

VSM-station Beekbergen, Dorpstraat/Kerk-
Allee 

Intocht Sinterklaas Beekbergen met de 
aankomst bij station Beekbergen  
d.d. 16 november 2019 

11-10-2019 

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 

Kerkallee en Dorpstraat, Beekbergen Veluwse Wintermarkt d.d. 22 november 2019 07-10-2019 

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evene-
ment 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 

Achterste Kerkweg, Beekbergen Afsluiting van de weg in verband met 
filmopnames d.d. 5 oktober 2019 

07-10-2019 

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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Bekendmaking watervergunning voor het plaatsen van een bord bij de Oude Beek 
Beekbergen nabij de Tullekensmolenweg 29 te Beekbergen 

Waterschap Vallei en Veluwe heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een bord bij 
de Oude Beek Beekbergen (een oppervlaktewaterlichaam A) nabij de Tullekensmolenweg 29 te 
Beekbergen. 

De vergunning is verzonden op 3 oktober 2019. 

Het waterschap heeft een vergunning afgegeven met voorschriften om het milieu te 
beschermen. 

Inzien van stukken 

U kunt de vergunning en de daarbij behorende stukken inzien van 8 oktober 2019 tot en met 
18 november2019 bij Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10 in Apeldoorn: elke 
werkdag na telefonische afspraak (055 527 29 11). 

Indien gewenst kan de vergunning met bekendmaking ook naar u gemaild worden. In dat geval 
kunt u een e-mail sturen naar averwoert@vallei-veluwe.nl. De vergunning met bekendmaking 
zal u dan via e-mail worden toegezonden. 

Bezwaar maken? 

Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na verzending 
van dit besluit hiertegen bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan dijkgraaf 
en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn. Het 
besluit treedt in werking na bekendmaking. Dit is de datum waarop het besluit is verzonden. Het 
bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. Wie bezwaar heeft gemaakt, kan een verzoek 
tot het treffen van een 'voorlopige voorziening' indienen, als tijdelijk maatregelen nodig zijn 
waarmee niet kan worden gewacht tot de uitspraak van de rechtbank. Zo'n verzoek moet 
worden gedaan bij de voorlopige voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie 
Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Van degene die een verzoek tot het treffen van 
‘voorlopige voorziening’ indient wordt een zeker bedrag aan griffierecht verlangd (€ 174, - voor 
een natuurlijk persoon, € 345, - voor een rechtspersoon). Wanneer u een verzoek tot het treffen 
van een voorlopige voorziening indient, verzoeken wij u vriendelijk om een afschrift van het 
verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Vallei en 
Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn. 

Vragen 

Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met mevrouw Dros 
(vergunningverlener) via telefoonnummer: 06 52 88 19 41. 

Voor procedurele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Verwoert (administratief 
medewerker) via telefoonnummer: 06 15 89 20 32. 

Het nummer van de vergunning is Z2019-002787/D2019-1003811 

Waterschap Vallei en Veluwe, Apeldoorn, 8 oktober 2019 

Concept Ruimtelijke verkenning vitale vakantieparken Apeldoorn 

Van 10 oktober 2019 tot en met 20 november 2019 ligt het concept van de Ruimtelijke 
verkenning vitale vakantieparken Apeldoorn ter inzage. 

De gemeente werkt samen met ondernemers en parkeigenaren aan het vitaal maken en 
houden van de Apeldoornse vakantieparken. In de Ruimtelijke verkenning vitale vakantieparken 
zijn de Apeldoornse vakantieparken in beeld gebracht. Welk beleid geldt op die plek, welk 
ruimtelijk toekomstperspectief is er voor de verschillende gebieden waarin de parken liggen en 
welke kansen zijn er in de omgeving van de parken om bij aan te sluiten? De verkenning is nog 
geen nieuw beleid, maar inspiratiedocument,met name bedoeld voor de ondernemersgesprek-
ken en parkeigenaren om goede plannen te maken voor de toekomst van hun park. De verken-
ning wordt mogelijk opgenomen in de Omgevingsvisie die de gemeenteraad in 2020 zal vast-
stellen. De Omgevingsvisie bevat de integrale ruimtelijke koers voor het hele grondgebied van 
de gemeente. 
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Tijdens de periode waarin het concept van de Ruimtelijke verkenning ter inzage ligt kan 
iedereen hier op een zienswijze indienen. Dat kan op de volgende manieren: 

• schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving, Postbus 9033, 
7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘Concept Ruimtelijke verkenning vitale vakantie-
parken Apeldoorn'. De zienswijze moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, 
adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer en e-mailadres bevatten. 

• mondeling: maak een afspraak met A. van de Vlekkert, telefoonnummer 055 5802370. 

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

De concept Ruimtelijke verkenning vitale vakantieparken Apeldoorn is te raadplegen via onze 
website www.apeldoorn.nl/inzage onder het kopje Ter inzage, Beleidsnota's. 

Het concept ligt ook ter inzage bij het Omgevingsloket. De medewerkers van het Omgevings-
loket kunnen u er meer over vertellen. Bij het Omgevingsloket kunt u alleen op afspraak terecht. 
Informatie over hetmaken van een afspraak en over de locatie van het Omgevingsloket vindt u 
op www.apeldoorn.nl/stadhuis.  

Inloopbijeenkomst 

Op 15 oktober a.s. organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst over de Ruimtelijke 
verkenning vitale vakantieparken. Deze bijeenkomst vindt plaats in het tijdelijke stadskantoor, 
Stationsplein 50. U kunt binnenlopen tussen 17.30 en 19.30 uur. Medewerkers van de 
gemeente staan klaar om met u in gesprek te gaan over de ruimtelijke verkenning. 

Apeldoorn, 9 oktober 2019 

 

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 maatschappe-
lijk 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 schud-
den, 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) 
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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 

 
 

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 
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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. 
 

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! 

 

 



 
 

 15 

 

    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 
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. 

 
 

 

’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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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 verzorgt. 
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! 

 

 

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 
 


