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Nieuwsbrief 28 oktober 2019 

Van de bestuurstafel 

Koersdocument Apeldoorn 2030 

 

Als je de weg er naar toe kent 

Is het bereiken van je doel een stuk eenvoudiger geworden 

In de inleiding staat: het koersdocument gaat in op inhoud; vorm en proces van de op te stellen 
omgevingsvisie en sluit naadloos aan bij het hierboven staande statement. Dat het koers-
document via een proces van veel overleg, van uitwisseling van gedachten, vergezichten en 
verschillen tussen “stad en dorp” helder voor het voetlicht weet te brengen en zo een veelheid 
aan bouwstenen voor het opstellen van de omgevingsvisie aanlevert. 
Bouwstenen aangedragen door bewoners en getoetst door deelnemers aan het wordingsproces 
van de omgevingsvisie. 
In het koersdocument wordt duidelijk - stap voor stap - de procesgang toegelicht. 
Dat geeft de deelnemers aan het proces houvast, toetsbaarheid en zicht op de voortgang van 
het proces. 
Wat zijn de te toetsen uitgangspunten die in het koersdocument worden benoemd als basis 
voor de omgevingsvisie? 

Dat zijn: 

- in Apeldoorn is groen altijd dichtbij 

- in Apeldoorn doet iedereen ertoe 

- in Apeldoorn maken we er werk van 

- in Apeldoorn zijn onze gasten welkom 

In de bijlage bij het koersdocument wordt een twaalftal kernpunten beschreven: 

- meer bedrijvigheid en versterken bedrijven (bestuursakkoord 2018-2022) 

- bereikbare en leefbare stad en omgeving, waarbij doorstroming voorop staat (MPB) 

- goed wonen in levensloopbestendige wijken en dorpen (MPB) 

- iedereen kan meedoen (bestuursakkoord 2018-2022) 

- een sociaal veilige leefomgeving (MPB) 

- een gezonde leefomgeving voor mens en dier (MPB + bestuursakkoord) 

- energieneutraal in 2025(uitvoeringsagenda energietransitie 2017-2020) 

- Apeldoorn klimaat robuust inrichten (MPB 2019-2022) 

- het gebruik van grondstoffen is in Apeldoorn met 25 % verminderd (MPB) 

- aantrekkelijk en natuurinclusief landschap (Groenplan) 

- een gemeente waar iedereen graag komt en woont (bestuursakkoord) 

- herkenbare eigen identiteit van de buitenstad met als basis erfgoed en cultuur  
(MPB 2019-2022) 
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Bij elk van deze kernpunten wordt een analyse gegeven met als matrix: 

- trends en ontwikkelingen 

- wat geven inwoners mee? 

- wat komt er uit de expert sessies? 

- wat zijn de opgaven (bij de verdere uitwerking/detaillering) 

- ruimtelijke relevantie 

De koers is goed, het doel is duidelijk beschreven het enthousiasme is er, nu een kwestie van 
de vaart er in houden en koers houden. 

NB1. MPB is Meerjaren Programma Begroting 

NB2. Het koersdocument staat op de website van de gemeente Apeldoorn 

 

Daar sta je dan 

Als toerist of als bewoner van Beekbergen. Ketting van de fiets. En nu? 
Vroeger even bij de firma Luth langs en daar werd op deskundige wijze het mankement 
verholpen. Maar nu de firma Luth al enige tijd gesloten is, heb je een probleem. 

Het bestuur van de dorpsraad heeft recent een gesprek gehad met de heer T. Kuurman van 
Atlant Zorggroep. Dat heeft geresulteerd in de afspraak dat binnen de dagactiviteiten van Atlant 
Zorggroep ruimte is voor klein herstelwerk aan rijwielen. 

Dan moet u denken aan: 
- bandenplakken 
- binnen- en buitenbanden vervangen 
- remkabel bijstellen 
- verlichting in orde maken 
- servicebeurt 
- ketting bijstellen 

Geen reparatie aan het elektrische systeem van elektrische fietsen 

Neem voor het maken van een afspraak contact op met de heer T. Kuurman. 

Telefoon 055 506 7295, mailadres: t.kuurman@atlant.nl. 

De openingstijden zijn maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00-16.00 uur. 

 

Informatiebijeenkomst werkzaamheden Molenvaart in Lieren 

Op dinsdag 29 oktober 2019 organiseert de gemeente Apeldoorn in De nieuwe 
Ruysch, Lierderstraat te Lieren, een informatiebijeenkomst waar toelichting wordt 
gegeven op de voorgenomen werkzaamheden aan de Molenvaart. 
Het is een inloopbijeenkomst u kunt dus 
tussen 19.00 en 20.30 uur komen op het 

tijdstip dat u het beste schikt. 

In de uitnodiging staat dat: om de wateroverlast te 
verhelpen zal een infiltratie worden aangelegd. Zal een 
wateropvang locatie worden aangelegd. 
Zullen infiltratieputten en kolken worden aangelegd en 
zal een plateau worden aangelegd om het hemelwater beter te reguleren. Asfalt zal worden 
vervangen door klinkers. 

Het wordt u allemaal toegelicht. 

U bent van harte welkom. 
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In en om de dorpen 

PJB en Marken versterken onderlinge band 

In 2017 bracht Prinses Juliana Beekbergen (PJB) al een bezoek aan naamgenoot Juliana 
Marken op het schiereiland Marken. Op zaterdag 12 oktober 2019 was het de beurt aan de 
leden van Juliana Marken om een tegenbezoek aan Beekbergen te brengen. Na een warm 
onthaal en gezellige lunch in De Hoge Weye in Beekbergen was het voor de leden van zowel 
PJB als Marken tijd om twee musea in Beekbergen te bezoeken. 

Een eerste groep vertrok naar het Ford Museum. Tijdens het bezoek werden de leden rond-
geleid door de eigenaar van het Ford Museum. Hij gaf een interessante toelichting op de 
collectie van vijftien oldtimers, waarna de leden zelf nog alle tijd hadden om rustig rond te 
kijken. 

Een tweede groep vertrok naar de even verderop gelegen Ruitersmolen. Bij de Ruitersmolen 
kregen de leden informatie over de oudste geschiedenis van Beekbergen en over de 
geschiedenis van de Ruitersmolen dat veelal dienst deed als papiermolen, maar ook als 
korenmolen. De leden van Juliana Marken hadden zelfs de gelegenheid om op ouderwetse 
wijze papier te maken. 

De middag werd feestelijk voortgezet met een gezamenlijk concert in de Dorpskerk van 
Beekbergen. Beide orkesten brachten afzonderlijk van elkaar een aantal mooie werken ten 
gehore. Met het wisselen van de orkesten was er tevens gelegenheid voor een gezamenlijk en 
imposant nummer: Yellow Mountains. 

Na een afsluitende maaltijd en bijpraten was het tijd voor de gasten uit Marken om weer 
huiswaarts te keren. 

Wellicht tot een volgende keer! 
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Als er maar muziek in zit.Als er maar muziek in zit.Als er maar muziek in zit.Als er maar muziek in zit. 

Zo heet het blijspel van Evelien Evers. Gespeeld door Het Beekbergens Toneel 
op vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober 2019 in De Hoge Weye. 

Er wordt gespeeld voor een volle zaal in een prachtig decor en een warm sfeertje. 

In de muzikale familie Derksen zorgt zoon Joris steeds voor opschudding door vaak een ander 
vriendinnetje mee naar huis te nemen, terwijl zijn zus Sandra al jaren een serieuze verkering 
heeft met Andreetje. Andreetje valt helemaal in de smaak bij Sandra’s moeder en oma. 
Hij heeft n.l. DR voor zijn naam en zit goed bij KAS. 

Moeder Carla maakt zich constant zorgen om haar zoon Joris die alleen maar op zijn telefoon 
zit te kijken net zoals zijn vriendin Lenneke. Ze krijgt maar geen contact met hem, terwijl 
Andreetje heel beleefd en volgzaam is. Een echt sulletje. Regelmatig wordt papa Bennie om zijn 
mening gevraagd. Hij zegt dan steeds: “Nou, wat zal ik er van zeggen”. Dus helemaal niets. 

Opa Gerrit en Oma doen ook regelmatig een duit in het zakje door adviezen te geven die 
uiteraard van de oude stempel zijn. Opa Gerrit heeft veel zorgen over de sociale media. Wat als 
de stroom uitvalt? De veelal dubbelzinnige opmerkingen die gemaakt worden zorgen ervoor dat 
de zaal regelmatig plat ligt van het lachen met een leuke wisselwerking met de spelers als 
gevolg. 
Vriendin Desi valt op Joris maar dat ziet Joris niet zitten. Als Anna in beeld komt, (dochter van 
een bankdirecteur en kunstenares) zorgt dat, door haar verschijning, in eerste instantie voor 
grote hilariteit. Maar ze is zo aardig dat zelfs opa Gerrit aandacht voor haar krijgt en daarop 
reageert oma dus ook weer. 

Sandra ziet, na een tegenvallende nacht met Andreetje in dat ze een foute keuze heeft gemaakt 
en stuurt Andreetje de laan uit. Ze slaat om als een blad aan de boom en begint eindelijk op 26-
jarige leeftijd van haar leven te genieten. 

   

 

Zet het alvast in uw agenda: Onze volgende voorstelling is in het voorjaar op 

vrijdag 27 maart 2020 en zaterdag 28 maart 2020 ! 
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Vakantie Bijbel Feest Beekbergen 

Het Vakantie Bijbel Feest dat op 23 oktober bij De Boerderij werd gehouden was voor alle 
kinderen van groep 1 t/m 8. Het maakte niks uit of je nu wel of niet wat van de Bijbel weet, 
iedereen was welkom en deelname was kosteloos! Aan de hand van het thema SchatRijk 
werden er liedjes gezongen, kregen kinderen een toneelstukje te zien, horen ze een Bijbel-
verhaal, gaan ze knutselen en hele leuke spelletjes/activiteiten doen. 

Het thema van het Vakantie Bijbel Feest was ‘SchatRijk!’. Een schat kan ook iets 
zijn wat jou herinnert aan een bijzonder moment wat je ooit hebt beleefd. Dat 
heeft dan extra veel waarde! Ook Bram en Britt waren dit jaar weer van de partij! 
Ze snappen alleen nog he-le-maal niet hoe een ‘gewone’ steen nou een schat 
kan zijn… Samen met hen gaan we ontdekken dat schatten je ook iets kunnen 
laten zien van God! 

En na veel inspanningen kreeg men reuze trek. John Westerik (Albert 
Heyn) en (schoonvader) Jan Oosterlaar hadden hun handen vol om de 48 kinderen van een 
broodje hamburger te voorzien. 

     

 

Het Vakantie Bijbel Feest is een initiatief van de Hervormde Gemeente Beekbergen (PKN). Elke zondag worden er in 
de Oude Kerk in Beekbergen om 10.00 en 19.00 uur kerkdiensten gehouden, in de ochtenddienst is er ook een 
kindernevendienst. Ook daar ben je van harte welkom! 

Veel fiets- en wandeltoerisme in Beekbergen en Lieren 

   
Dankzij het mooie weer en de herfstvakantie kreeg o.a. Rustpunt Huize Bloem in Lieren veel aanloop van het fiets-
toerisme. Sinds de opening van het nieuwe klompenpad “Bekbergpad” wisten ook veel wandeltoeristen de weg naar 
Beekbergen te vinden. 
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Oude Beek in Lieren geschoond en uitgediept 

 

   
De Oude Beek tussen Tullekensmolen en de Gasthuismolen in Lieren wordt geschoond en uitgediept door 
Waterschap Vallei & Veluwe. 

Bladkorven 

   

De gemeente Apeldoorn heeft ook dit jaar weer een tweetal bladkorven geplaatst in Beekbergen. Door u verzamelt 
afgevallen blad - en alleen dat (dus géén tuinafval) - kan in de bladkorven aan de Papenberg en aan de Wolterbeek-
laan worden gestort. 

Fietsverlichting 

     

De donkere tijd is weer aangebroken. De politie gaat daar aandacht aan besteden d.m.v. controles (preventief en 
repressief). 
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Locatie: ‘De Huiskamer’ in Lieren 
Lierderstraat 7 (ingang achter de kerk) 

Gezellige workshop 

• Ervaring niet nodig, hulp op maat 

• Voor oasis en draad wordt gezorgd 

Aanmelden kan bij ‘De Huiskamer’: 

• Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 
12.00 uur 

• Bellen: 06 1272 7392 of 

• Mailen: HuiskamervanLieren@outlook.com 

Zelf meenemen: 

• Scherp mesje en een allesknipper 

• Groen en mooie takjes zijn altijd welkom 
(alleen als je hebt) 

De koffie met wat lekkers staat klaar ! 

 
 

   
 
 

WWWWORKSHOP ORKSHOP ORKSHOP ORKSHOP     

KKKKERSTSTUK ERSTSTUK ERSTSTUK ERSTSTUK MMMMAKENAKENAKENAKEN    

Woensdag 11 december 2019 
om 10.00 uur 

Kosten: 
€ 5,00 
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Terugblik 2002 

     
Dit was de Dorpstraat in Beekbergen op 26 oktober 2002. Hier stond de Openbare Lagere School van Beekbergen.  
Tegenwoordig staat hier het Multifunctioneel Centrum “De Hoge Weye” met de dorpshuis, de openbare lagere school, kinderopvang 
Doomijn, de Dorpsraad en de appartementen. 

Varia 

     
Afgelopen weekend was het weer raak op de Laan van Westenenk. De Abri en de fietsverkeerslichtinstallatie 
(het groene lampje) moesten het ontgelden. 

   
Grofvuildumping gebeurt niet alleen in de bossen, maar Van 24 oktober t/m 2 november is de “ongelukkenbocht”  
zelfs ook op de parallelweg langs de Arnhemseweg. afgesloten voor het verkeer. 
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Op de markt in Apeldoorn stond een lange rij om te proeven van de (gratis) balkenbrij. Balkenbrij is gekruid vlees dat 
opgebakken wordt. Het is een typisch streekgerecht en iedere regio heeft zijn eigen variant. Vaak wordt er rommel-
kruid gebruikt, dit is een mengsel van een aantal specerijen. Balkenbrij maken doe je met vlees, bouillon, boekwijt-
meel en bloem en wordt gebakken in de pan. 

   
Fietsers die regelmatig de oranje brievenbus passeerden Gespot op de Arnhemseweg een overdekte elektrische 
was het opgevallen dat de hoge heg Langs de Arnhemse- trike scooter die je met een bromfietscertificaat mag 
weg was vervangen door een hek. besturen. Geen verkleumde handen want hij is overdekt 
  en heeft ook nog een kachel. 
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Gemeentenieuws 

 

 

Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis) donderdag 31 oktober 2019 

 

Tijd Omschrijving 

 Raadzaal 

19.00 uur MPB uitwerking maatregelen voorkeursscenario Voorjaarsnota 2019 

21.00 uur Pauze 

21.15 uur Vaststelling Programma De Ondernemende Stad en consultatie Strategische Werk-
locaties Apeldoorn 

22.15 uur Sluiting 

 Het Rode Hert 

19.00 uur Koersdocument Omgevingsvisie Apeldoorn 2030 

21.00 uur Pauze 

21.15 uur Mantelzorg/respijtzorg (voortzetting) 

22.15 uur Sluiting 

 De Moriaen 

19.00 uur Presentatie Nota Algemene voorzieningen 2021-2024 

20.00 uur Presentatie/toelichting tarieven afval 2020 

21.00 uur Pauze 

21.15 uur Vaststelling Programma De Ondernemende Stad en consultatie Strategische Werk-
locaties Apeldoorn 

22.15 Sluiting 

Verleende omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Wolterbeeklaan voorzijde nr. 57, 
Beekbergen 

het kappen van een berk 23-10-2019 

Vinkenkamp (voor nr. 9) in Lieren het kappen van een eik 23-10-2019 

Koningsweg 20, Beekbergen het kappen van 3 beuken, 3 berken en 1 grove den 25-10-2019 

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). 
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Gemeente Apeldoorn, Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, 
NieuweVoorweg 23 te Lieren 

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben op 20 september 2019 een melding op 
grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen van G.G.E. Beltman voor het wijzigen 
van een veehouderij aan de Nieuwe Voorweg 23 te Lieren. 

Zaaknummer: DOS-2019-077791 

Informatie 

Voor informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Veluwe IJssel, bereikbaar via 
055 580 1705. 

Wilt u bij eventuele correspondentie, bij voorkeur digitaal (info@ovij.nl), het nummer van het 
zaakdossier"DOS-2019-077791" vermelden? 

 

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 aanwezig tijdens de Stamtafel op donderdag 31 oktober 2019 

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 

 

 
 
 
 



 
 

 14 

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 

 
 

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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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 

 


