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Nieuwsbrief 4 november 2019 

Van de bestuurstafel 

De ondernemende stad 

Op de agenda van de Politieke Markt Apeldoorn van donderdag 
31 oktober 2019 stond vermeld dat de nota “Programma de onder-
nemende stad” zou worden besproken. Alle reden dus om via de 

website van de gemeente Apeldoorn de betreffende nota te raadplegen en in het kort te 
bespreken in de digitale Nieuwsbrief. 

In het bestuursakkoord (De kracht van Apeldoorn) kijkt Apeldoorn vooruit naar 2030 en geeft 
als fundament mee een viertal pijlers: 

- Apeldoorn de comfortabele gezinsstad 
- Apeldoorn de ondernemende stad 
- Apeldoorn toeristisch toplandschap 
- Duurzaam Apeldoorn 

In deze Nieuwsbrief wordt dus een van de pijlers nader toegelicht. 
In de nota De ondernemende stad wordt aangegeven dat de economie van Apeldoorn behoort 
tot de grootste van Gelderland en van Oost-Nederland, in cijfers uitgedrukt gaat het dan over: 

- Apeldoorn telt 570 hectare bedrijventerrein en 700.000 m² kantoren, 555 van de werk-
gelegenheid is hier te vinden 

- In Apeldoorn is relatief veel niet commerciële dienstverlening gevestigd (Kadaster, Politie 
Academie) 

- Toerisme en detailhandel biedt werk aan veel inwoners 
- De Veluwe is het bekendste toeristische merk in Nederland en zorgt voor levendigheid in de 

dorpen 
- Apeldoorn is in Nederland de 19 de gemeente qua economisch presteren 
- Het aantal werkzoekenden behoort tot de laagste in de regio 
- De arbeidsproductiviteit ligt 12% hoger dan het landelijk gemiddelde 

Als waarschuwing staat in de nota dat een dalende trend is waar te nemen in enkele arbeids-
sectoren. 

Welke factoren dragen volgens vertegenwoordigers van ondernemingen mee aan Apeldoorn 
als een gewilde vestigingsplaats? Genoemd worden: 

- Stad in het groen 
- Centrale ligging (A1 en A50) 
- “no nonsens” beleid 
- Veel MKB 
- Betrouwbaar en robuust in “handel en wandel” 

In de nota “Programma de ondernemende stad” is een nadere uitwerking opgenomen van een 
drietal speerpunten, en dan gaat het over: 

- Realiseren van toekomstbestendige locaties voor werk, wonen en leven 
- Meer talent aantrekken, binden en boeien 
- Apeldoornse kiemkracht verzilveren 

Dat alles overziende is er veel werk te verrichten, dat vereist van de gemeente daadkracht en 



 
 

 2 

doorzetting. 

Een nota met veel informatie, goed leesbaar en te raadplegen op de website van de gemeente 
Apeldoorn. 

Opknappen park aan de Wolterbeeklaan 
Van de Gemeente Apeldoorn ontvingen wij een brief waarin een overzicht werd gegeven van de 
gesprekken die met omwonenden hebben plaatsgevonden, de concrete afspraken met 
betrekking tot aanschaf van speeltoestellen en aanpassing groenvoorziening. De gesprekken 
met de omwonenden passen in het traject “burgerparticipatie”. Een correctie op de brief waar in 
de brief staat “aan de kant van de Papenberg” moet gelezen worden “aan de kant van de 
Keizersmantel”. 

Grondgebied Loenen-Beekbergen 

Van de Gemeente Apeldoorn ontvingen wij de brief met betrekking tot maatregelen bij de 
Loenense Waterval. Omdat het hier gaat om een maatregel die betrekking heeft op het 
grensgebied Loenen-Beekbergen meenden wij er goed aan te doen de brief van de gemeente 
Apeldoorn integraal in de nieuwsbrief op te nemen. 
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In en om de dorpen 

Jubilarissen Gemengde Zangvereniging Toonkunst 

   
De tweelingzusters Maartje Kleiboer en Minie v.d. Velde werden op zaterdag 2 november 2019, in Het Hoogepad 

gehuldigd voor hun 70 jarige lidmaatschap van de Zangvereniging Toonkunst door o.a. de voorzitter van de 
Dorpsraad Beekbergen-Lieren, heer J. van der Meer. 

Wegwerkzaamheden Keizersmantel/Koningspage 

   
Vorige week is men ook begonnen met het freezen van het wegdek aan de Koningspage. 

Bij de Keizersmantel, vanaf de Ruitersmolenweg zijn ze al begonnen met het leggen van de straatklinkers. 

Wegwerkzaamheden Loenenseweg 

   
Bij de Loenenseweg, vanaf de Koningsweg, werd de oude riolering vervangen. 
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Kombord Beekbergen tijdelijk vervangen 

   
Eén van de komborden op de Arnhemseweg in Beekbergen (vanuit Apeldoorn) is tijdelijk vervangen 

door een 50 km-bord. 

Nieuwsgierige poes 

       

De medewerkers van het MilieuTeam “Beekbergen Schoon” kregen afgelopen vrijdag gezelschap 
van een nieuwsgierige oranje poes van de achterburen. 

 
 

 

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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Rijbewijskeuringen in Beekbergen 

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 20 november, 
4 december en 18 december 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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Terugblik 2014 

Water voor droge tijden 

Het bestuur van de dorpsraad was op woensdag 5 november 2014 vertegenwoordigd bij het 
inbedrijfstellen van het infiltratieven Schalterberg van Vitens. Om de drinkwaterwinning 
Schalterberg te verduurzamen heeft Vitens het initiatief genomen om via een infiltratieproject 
het oppervlaktewater vanuit het Apeldoorns kanaal te infiltreren in (aangelegde) vennen nabij 
drinkwaterwinning Schalterberg. 

 
Foto's: Annie de Groot 
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Varia 

Inloopmiddag Hospice Apeldoorn 

Altijd al een kijkje willen nemen in een hospice? 
Kom dan op zaterdag 9 november a.s. naar het Hospice Apeldoorn, 
Polkastraat 5. 
We organiseren er een inloopmiddag van 13.00 tot 16.00 uur. 

Iedereen is van harte welkom! Tijdens de inloopmiddag worden de 
bezoekers ontvangen met een kop thee of koffie. Onze medewerkers 
vertellen tijdens een rondleiding door het hospice over de dagelijkse gang 
van zaken en beantwoorden graag al uw vragen. 

     
Aanmelden is niet nodig en de toegang is vrij. Mensen die overwegen om als vrijwilliger bij ons aan de 
slag te gaan zijn natuurlijk ook van harte welkom. 

Meer informatie is te vinden op onze website: www.hospiceapeldoorn.nl. 
 

Paardenmest op openbare weg 

Ieder jaar maken we met z’n allen ruim zeventien miljoen 
buitenritten. Dat is best veel en waar paarden zijn, is mest. 
Vooral binnen de bebouwde kom geeft dat overlast voor 
omwonenden en andere weggebruikers, zoals wandelaars en 
fietsers. Maar mest leidt ook tot vragen over verspreiding van 
ziekten en vervuiling van grondwater. Zijn die terecht? 
Ruim mest binnen 24 uur op. 
In sommige gemeenten moet je 
de mest al verplicht opruimen via 
de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV). Andere 
gemeenten overwegen om 
mestzakken verplicht te stellen, 
maar daar kleven nadelen aan. 
Weer andere gemeenten zetten 
speciaal voor ruiters en menners 
afvalemmers neer. Door de bebouwde kom schoon te houden 

kunnen we met z'n allen mogelijke (verdere) verplichtingen of boetes voorkomen. Dat kan 
simpelweg door binnen 24 uur de mest op te ruimen, gewoon met een schep en/of bezem. Als 
geheugensteuntje heeft de KNHS een ludieke stalposter ontwikkeld. Hang jij hem ook op stal 
op? Vraag een gratis exemplaar aan bij de KNHS of download hem als digitaal bestand. 
https://www.knhs.nl/media/1657/stalposter-definitief-metlogo.pdf  

Bron: KNHS 

https://www.knhs.nl/buitenrijden/met-je-paard-in-het-verkeer/mestoverlast/  
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Bouw ‘Koningsmast’ 

   
De betonnen fundering voor de ‘Koningsmast’ bij de carpoolplaats langs de Kayersdijk/A1-viaduct ligt er al.  

De ‘Koningsmast’ zal op drie pijlers van gepolijst rvs rusten. Hierdoor komt straks de bekende gele M van het nabij gelegen 
McDonald’s filiaal van franchise-ondernemer Henk Koning prominent in beeld bij het verkeer op de snelweg A1. 
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Gemeentenieuws 

 

 

Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis) donderdag 7 november 2019 

 

Tijd Omschrijving 

 Raadzaal 

19.00 uur Dialoog AZC 

21.00 uur Pauze 

21.15 uur Vitale Vakantieparken 

22.15 Sluiting 

 Het Rode Hert 

19.00 uur Eindconcept startnotitie Regionale Energiestrategie 2020-2030 (RES) 

20.00 uur Ontwikkelingsvisie Binnenstad 

21.00 uur Pauze 

21.15 uur Agrarisch Perspectief 

22.15 uur Sluiting 

 De Moriaen 

19.00 uur Jaaroverzicht Onafhankelijke Bezwarencommissie 2018 

20.00 uur Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

21.00 uur Sluiting 

 

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. 
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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 

 

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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Elke dinsdagmiddag, het gehele jaar door bent u welkom in 

’t Proathuus   Gelegen aan de Papenberg 5 in Beekbergen. 

Een groep vrijwilligers heet u van harte welkom voor een gezellig 

samen zijn, een bakkie doen, lekker bijpraten en spelletjes spelen 

met elkaar. Een hapje en een drankje horen daar natuurlijk ook bij. 

Wij merken dat er een grote behoefte bestaat bij ouderen om 

samen een fijne middag te hebben en daar willen wij ons graag voor inzetten. 

Eén keer in de maand hebben we met elkaar een uitgebreide warme 

maaltijd, we beginnen dan een uur eerder. 

Op initiatief van de bezoekers hebben we ook één keer per maand 

een lunch ingevoerd waarvoor we een extra bijdrage vragen. 

Men vindt het eten met elkaar zo ontzettend fijn, ja thuis zit je 

alleen te eten horen we dan. 

Wij zijn een ontmoetingsplek waar een ieder zich thuis mag voelen. 

        

U denkt misschien, ja maar ik ben niet meer zo mobiel, geen probleem, onze vrijwilligers 

halen en brengen u. 

 
Dinsdagmiddag 

14.00 – 16.00 

 

Graag tot dinsdagmiddag 

in Het Hoogepad 

Papenberg 5 

Beekbergen 

055–5062608 

06-29444582 

’t PROATHUUS TEAM 

 

Er zijn geen kosten aan 

verbonden maar een vrijwillige 

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. 
 
 
 
 
 
 
 

Dorpsontmoeting 
 

BEEKBERGEN 
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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 
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. 

 

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 

 


