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Nieuwsbrief 11 november 2019 

Van de bestuurstafel 

Bewoners enquête duurzame energie 

Harold van Ganzenwinkel, senior beleidsmedewerker duurzaamheid bij de 
gemeente Apeldoorn, attendeerde ons op de enquête “duurzame energie” in 
de Cleantech regio, die van 4 tot en met 16 november 2019 wordt gehouden 
in de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en 
Zutphen, de provincie, de waterschappen en netbeheerder Liander. 
 

Waarom deze enquête? 
De bewoners-enquête levert inzichten die gebruikt zullen worden bij het opstellen van de 
Regionale Energie Strategie (RES). De RES is een plan dat helpt bij het maken van keuzes bij 
de overgang naar schone energie en warmte. 

Wat houdt de enquête in? 
In de enquête kunt u uw mening geven over de opwekking van wind- en zonne-energie 
(omvang en geschikte locaties). 

Situatie in de gemeente Apeldoorn. 
De gemeenteraad van Apeldoorn heeft aangegeven een voorkeur te hebben voor windturbines 
langs de A1. Verwezen wordt ook naar de nota “verkenningen naar mogelijke locaties voor 
windenergie”. Voor toepassing van zonneparken wordt verwezen naar de nota “afwegings-
kader voor zonnepark-initiatieven in de gemeente Apeldoorn” 
(www.apeldoorn.nl/zonneparken). 

De enquête vindt u via www.moventem.nl/apeldoorn. 

 

Dat gaat de verkeerde kant op! 

In de afgelopen maanden is er in de media op gewezen,  
maar ook de dorpsagent Theo Simmelink heeft aandacht 
gevraagd voor het feit dat het “boevengilde” het oosten 
van Nederland tot hun werkterrein heeft gekozen”. 
Je zou dus verwachten dat op basis van die informatie  

- voor kortere maar liever voor langere tijd - het aantal politieagenten in 
het oosten van Nederland zou worden uitgebreid. Dat blijkt een onjuiste 
aanname. 

We lazen een bericht waarin het oosten van Nederland 150 agenten moet leveren voor 
extra inzet in het westen van het land. We zullen niet bestrijden dat de nood in het westen 
van Nederland groot is, maar het is zeker terecht dat de burgemeesters van onder andere 
Gelderland hun zorgen aan Den Haag kenbaar hebben gemaakt. 

In ons mooie vakantiedorp (passend binnen de contouren van het door de gemeente 
Apeldoorn gekozen speerpunt “toeristisch toplandschap”) zie je de verloedering toenemen. 

Voorlopig geldt: raam dicht, deur op slot en lamp aan. En daar valt nog heel wat aan te 
verbeteren werd door een “ex-inbreker” aangetoond. 
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Jaarverslag CRK 

Tijdens de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) van 7 november 2019 werd het jaarverslag 2018 
van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) besproken. Een Commissie waar iedereen mee 
te maken krijgt bij bouwobjecten, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie. Zo werd in 2018 in 
totaal 661 keer een adviesaanvraag bij de CRK ingediend. Het betrof kleine objecten maar ook 
grote projecten. Projecten die een ingrijpend karakter in het stadsbeeld (kunnen/zullen) hebben. 
Dan wordt het ook meteen duidelijk dat de CRK een zo breed mogelijke deskundigheid moet 
hebben om op een verantwoorde wijze de gemeente te kunnen adviseren. In de CRK zijn de 
disciplines stedenbouwkunde, landschap, architectuur en duurzaamheid, cultuurhistorie, 
cultuurhistorie/restauratie vertegenwoordigd en hebben ook twee burgerleden zitting in de CRK. 
alsmede de rayonarchitect. 

Via de website van de gemeente Apeldoorn (PMA van 7 november 2019) of via onderstaande 
link is de digitale versie van het CRK jaarverslag in te zien. Een bron met veel informatie, mooie 
foto’s en het geeft een goed beeld van het werk van de Commissie. 

Jaarverslag CRK 

In en om de dorpen 

Het Van Baerle Trio met een excellente uitvoering 

Afgelopen zaterdag 9 november werd een concert 
gegeven in de kerk van Beekbergen door het Van 
Baerle Trio, bestaande uit Hannes Minnaar 
(piano), Maria Milstein (viool) en Gideon den 
Herder (cello). Zijn naam ontleent het trio aan de 
Amsterdamse Van Baerlestraat. Aan deze straat is 
het Concertgebouw gelegen, maar ook het 
conservatorium waar de drie leden een gedeelte 
van hun opleiding genoten. De kerk was afgeladen 
vol, want het gebeurt niet vaak dat je van een zo 
illuster gezelschap kunt genieten. Het programma 
bevatte werken van Mozart, Schumann en 
Beethoven. Mozart’s trio in G (KV 496), dat stamt 
uit 1786 is een prettig in het gehoor liggend, maar 
geenszins gemakkelijk te spelen stuk. Het werd 
echter uitgevoerd met een bezieling zoals de componist dat beslist bedoeld had. Vervolgens 
werden van Robert Schumann de 6 etudes in canon-vorm gespeeld. Oorspronkelijk waren ze 
gecomponeerd voor een zgn. pedaal-vleugel. Net als bij een orgel heeft dit instrument een 
pedaal-klavier dat met de voeten moet worden bespeeld. Schumann’s echtgenote Clara, een 
van de grootste pianisten van de 19e eeuw, speelde thuis hierop. Later hebben andere 
componisten versies voor piano-trio geschreven. Dit is muziek die je niet zo vaak hoort, maar 
het is zeer prettig luisteren. En de typische opbouw van een canon, waarbij de musici 
beurtelings de thema’s spelen, kwam goed tot uitdrukking. Het concert eindigde met 
Beethovens Trio in Es, opus 38. Dit trio was in eerste instantie een septet voor klarinet, hoorn, 
fagot, viool, altviool en bas. In die tijd was het gebruikelijk dat andere componisten een eigen 
arrangement maakten van een dergelijk stuk, vaak voor minder instrumenten. Beethoven zag 
echter die bui voor opus 38 al hangen en arrangeerde zelf het stuk voor piano, viool en cello. Ik 
vond dit wel het hoogtepunt van het concert. Zonder de andere uitgevoerde muziek te kort te 
willen doen, heb ik met veel genoegen geluisterd naar opus 38. De afwisseling van de soms 
bombastische, dan weer luchtige passages werd uitgevoerd met een virtuositeit die je alleen 
van een top-ensemble kunt verwachten. Al met al hebben wij genoten van een uitstekend 
concert. Wij mogen de stichting Beekbergen Klassiek dank betuigen voor de uitstekende 
organisatie. 

Joop van der Meer 
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Oude tijden die (niet) herleven 

Het zal veel dorpsbewoners niet ontgaan zijn dat de Loenenseweg een tijdelijke hindernisbaan 
is. Voor veel bewoners van De Vier Dorpen zonder wat extra hulp een niet te overwinnen 
hindernis. Het is precies 60 jaar geleden dat schrijver dezes als rekruut hindernissen van twee 
tot drie meter hoog moeiteloos (nou moeiteloos) wist te overwinnen. Bij de reconstructie van de 
Loenenseweg gaat het om tijdelijke “hobbeltjes” van een centimeter of 30 en de bewoners van 
De Vier Dorpen zijn dankbaar wanneer de wegwerkers even een handje helpen bij het over-
zetten van de rollator. ’t Kan verkeren! 

 
De bewoners van De Vier Dorpen zijn dankbaar wanneer de wegwerkers even een handje helpen bij het overzetten 
van de rollator. 

 

Inpakhuis epicentrum Sinterklaasviering in Apeldoorn 

Apeldoorn maakt zich klaar voor de landelijke intocht van 
Sinterklaas op 16 november 2019. Met nog een week te 
gaan op de aftelklok op www.sintinapeldoorn.nl wordt het 
kinderfeest steeds meer zichtbaar in de stad. 
Vanaf zaterdag 9 november is daar een bijzondere plek bij 
gekomen, midden in de binnenstad opende pop-upstore het 
Inpakhuis haar deuren. 

Inpakhuis als centrale plek 

Het Inpakhuis is de centrale plek voor de sinterklaasviering in 
Apeldoorn. Voor inwoners van Apeldoorn, voor ondernemers in de stad en voor bezoekers van 
de intocht. Enerzijds is het Inpakhuis een informatiepunt. Voor iedereen die wil weten of ze 
bereikbaar blijven op 16 november. En voor bezoekers van de intocht die bijvoorbeeld op zoek 
zijn naar de dichtstbijzijnde horeca. Anderzijds is het Inpakhuis een bolwerk van creativiteit 
voor kinderen. Van jong tot oud kunnen kids knutselen, kleuren en hulp krijgen bij het maken 
van surprises en gedichten. 
Verder gaan de voetjes van de vloer tijdens de Pietengym, staan er meet&greets met Sint en 
Piet op de planning en is er ruimte voor ondernemers om aan te haken bij de feestelijkheden. 
Een van de voorbeelden daarvan is de Oxener wereldrecordpoging schoen zetten in 
Apeldoorn. Initiatiefnemer Peter Rijkers van Oxener roept iedereen op zijn of haar schoen naar 
het Inpakhuis te brengen, want er zijn meer dan 2.000 schoenen nodig om het record te 
verbreken. 

Inpakhuis verrijking voor de stad 

Wethouder evenementen, Jeroen Joon, noemt de komst van de pop-upstore een verrijking 
voor de stad. “Ik ben erg blij met het Inpakhuis. Het is een mooie samenwerking tussen 
Centrummanagement Apeldoorn en de gemeente waarbij overal aan gedacht is. Waanzinnig 
leuk voor kinderen, goed voor ondernemers. Met aandacht voor de maatschappelijke kant, 
gezinnen in onze gemeente die het minder breed hebben.” 
Want naast alle feestelijke activiteiten krijgt de Speelgoedbank Apeldoorn een plek om aan-
dacht te vragen voor gezinnen voor wie de feestdagen niet altijd gemakkelijk zijn. Kinderen uit 
gezinnen die minder te besteden hebben, worden uitgenodigd om surprises voor op school of 
voor thuis te komen maken. Zonder zich zorgen te maken over de aanschaf van materialen. 
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Openingstijden Inpakhuis 

Het Inpakhuis is geopend vóór, tijdens én na de intocht van Sinterklaas in Apeldoorn. “Daar 
hebben we heel bewust voor gekozen. Want voor de ondernemers in de binnenstad is vooral 
de periode tussen de intocht en 5 december belangrijk. Met het Inpakhuis zorgen we ervoor 
dat Apeldoorn ook na 16 november de vruchten plukt van de landelijke intocht.” 
Aldus Hella Soethof, Centrummanagement Apeldoorn. 

Zaterdag 9 november: 14.00 uur – 17.00 uur 

Maandag 11 november t/m vrijdag 15 november: 13.00 uur – 20.00 uur 

Zaterdag 16 november: 08.00 uur – 17.00 uur 

Tussen 17 november en 5 december: elke woensdag tot en met zondag van 13.00 – 17.00 uur 

Meer informatie en het programma van het Inpakhuis staat op www.sintinapeldoorn.nl/inpakhuis. 

 

VOLKSKERSTZANG …. Een traditie!  Dinsdag, 10 december 2019 

De Volkskerstzang in 
Beekbergen staat 
weer gepland in 
december. “Een 
gedateerd gebeuren; 
kan dat nu niet eens 
een beetje moderner, 
wat meer aangepast 
aan deze tijd?” Dat 
hoor je wel eens 
zeggen, wanneer op 
de één of andere 

manier de Volkskerstzang ter sprake komt. Ja, het is wel wat traditioneel en ja, het is elk jaar 
zo ongeveer precies het zelfde. En dus zou het onder de hand wel zo’n beetje achterhaald zijn, 
rijp voor iets nieuws, iets totaal anders. 
Of …. toch? De Volkskerstzang is een traditie in Beekbergen, al bijna 50 jaar. Echter ‘traditie’ 
alleen, is geen reden om het te organiseren. Er speelt iets heel anders, want wie komen daar, 
al dan niet met hulp van vrijwilligers en het Rode Kruis? 
Het zijn immers die bewoners van Beekbergen, die in de verschillende tehuizen van ons dorp 
wonen of opgenomen zijn, die misschien wekelijks een kerkdienst meemaken in de 
recreatiezaal van het tehuis, dat wel, maar die zich enorm verheugen op de Volkskerstzang in 
de schitterende dorpskerk. 
Bij sommigen is het geheugen ontregeld, maar de ‘traditionele’ kerstliederen resoneren toch 
nog ergens. Voor anderen is ‘zelf nog zingen’ al net een brug te ver, maar de gezichten lichten 
op bij de overbekende kerstliederen uit de rooms-katholieke en de protestantse traditie; ze 
worden blij bij het horen van het orgel, de koorzang en het zingen van zoveel mensen samen. 
Ze worden blij van het overweldigende geluid van de muziekinstrumenten van PJB. Het 
voorste stuk van de kerk wordt helemaal leeg gemaakt, plaats voor de rolstoelen. 
Na afloop moet alles weer op z’n plek. Heel wat mensen zijn in de weer voor dit uur, waar veel 
tehuisbewoners lang op teren. 

U wordt als dorpsbewoners van harte uitgenodigd dit dankbare en warme, traditionele 
gebeuren mee inhoud te geven door de kerk binnen te lopen en mee te vieren en te zingen, 
ook dit jaar weer. 

 “Comité Volkskerstzang Beekbergen” 

Medewerking verlenen: 
Ds. Chr. van Dijk lezingen en kerstboodschap 
“His Voice” koor 
De heer Jaap Ouwehand organist  
Koperkwartet "P.J.B." muzikale begeleiding 
Rode Kruis medewerkers assistentie bewoners 

Dinsdag, 10 december 2019 om 19.30 uur, Dorpskerk Beekbergen 



 
 

 5 

 

Mini-camping De Bosrand valt in de prijzen 

De Eropuit in Eigen Land Prijs is een prijs die jaarlijks 
wordt uitgereikt aan de, door het publiek gekozen, meest favoriete bedrijven. Bezoekers van de 
website kunnen dan stemmen op hun favoriete accommodatie, dagje uit of restaurant. 
De winnaar per rubriek ontvangt een trofee, een certificaat, een toppositie op de website en 
natuurlijk de nodige media-aandacht! 

Dit jaar is in de categorie “Kamperen” de prijs gevallen op Minicamping De Bosrand in 
Lieren. Op de tweede en derde plaats eindigden Camping het Horstmannsbos te Gasselte 
(Drenthe) en Camping de Breede te Warffum (Groningen). 

       
Foto’s: De Bosrand 

Krista Meeuwsen en medewerkers van De Bosrand van Harte Gefeliciteerd met deze Prijs ! 

https://www.debosrand.nl/  

Gerrit van Engeland “Tien over Rood Toernooi” 

   

   
Weer een geslaagde avond in De Boerderij in Beekbergen! En Tien over Rood is zeker niet alleen voor mannen! 

Wegwerkzaamheden in Beekbergen 

   
 Keizersmantel Koningspage 
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Loenenseweg 

Kort nieuws 

   
Op de Loenenseweg werd het struikgewas dat te dicht langs het Nieuwbouwwoningen bij De Hoeven bijna voltooid. 
fietspad groeide verwijderd. 

   
Volop genieten van een herfstwandeling, hier bij de Loenense Ook deze poes uit de Hietveldweg genoot van het najaars- 
Waterval. zonnetje! 
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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 ! 

 
 

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. 

 
 

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 2013 

Sinterklaasintocht 16 november 2013 

 
Op 16 november 2013 werd Sinterklaas feestelijk ingehaald door vele kinderen uit Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen 

en omstreken. De Sint en de Pieten werden verwelkomt door burgemeester John Berends van Apeldoorn 
en Pieter de Mos, secretaris van de dorpsraad. 

Varia 

Ontmoetingsbijeenkomst vrouwen met borstkanker 

Inloophuis Stichting ‘kLEEF! - voor iedereen die met kanker wordt 
geconfronteerd - organiseert een ontmoetingsbijeenkomst voor vrouwen 
met borstkanker op donderdag 28 november 2019 van 13.30 tot 15.00 uur 
met als thema: uitwendige prothese. 
 

Medewerkers van Pavette en Qup prothese zullen uitleg geven en verschillende mogelijkheden 
laten zien. Mammacare verpleegkundige Jeannet Ramaker is hierbij aanwezig. 

Veel vrouwen worden met borstkanker geconfronteerd en hebben in deze periode behoefte om 
ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen en te beantwoorden. Bij Stichting ‘kLEEF! is dat 
mogelijk, onder andere tijdens deze ontmoetingsbijeenkomst. 

U bent van harte uitgenodigd. Graag aanmelden via info@stichtingkleef.nl of telefoonnummer 
055 576 26 76 van Stichting ‘kLEEF! 
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Gemeentenieuws 

 

 

Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis) donderdag 14 november 2019 

Raadsvergadering met besluitvorming + Meerjaren Programma Begroting 

Tijd Omschrijving 

 Raadzaal 

 1. Vaststelling raadsagenda 

Besluiten Raad: 

2. Rechtstreeks:  

 a. Wijziging GR GGD en aansluiting bij werkgeversvereniging (102-2019) 

 b. Ruimen niet gesprongen explosieven (97-2019) 

 c. Bestemmingsplan Woudhuizerweg 64 (98-2019) 

 d. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Staverhul 25-27 Uddel (99-2019) 

3. Vaststellen “De Ondernemende Stad” (93-2019) 

4. Koersdocument Omgevingsvisie Apeldoorn 2030 (94-2019) 

5. Eindconcept startnotitie RES Cleantech Regio 2020-2030 (95-2019) 

6. Motie vreemd aan de orde van de dag VVD: Flexwoningen 

7. Vaststelling Meerjarenprogrammabegroting (MPB) 2020-2023 (101-2019) 

17.30 uur Schorsing 

19.00 uur Heropening 

8. Benoeming fractievertegenwoordiger (A. Alkas – D66) (96-2019) 

9. Vervolg behandeling Vaststelling Meerjarenprogrammabegroting (MPB) 2020-2023 

 (101-2019) 

23.00 uur Sluiting met drankje in Burgerzaal 

Aangevraagde omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Hietveldweg (schuin tegenover nr. 54), 
Beekbergen 

het verbouwen van een schuur en het 
leggen van stelconplaten 

07-11-2019 

Arnhemseweg 615, Beekbergen het vergroten van een woning 07-11-2019 

De Hoeven, Beekbergen, het oprichten van 
een woning 

De Hoeven, Beekbergen, het oprichten van 
een woning 

08-11-2019 

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. 
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Verleende omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Berg en Dalweg 10, Beekbergen het vergroten van een bijgebouw en het 
kappen van een eik 

04-11-2019 

Zomeroord 3, Beekbergen het kappen van een berk 06-11-2019 

Kaapbergweg 1-5, Beekbergen het kappen van een boom 07-11-2019 

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 

Bruggelerweg 4, Beekbergen Paardenspektakel Beekbergen d.d. 23 t/m 
28 juni 2020 

06-11-2019 

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. 

Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Liedererf te Lieren 

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een ontheffing op grond van de Wet 
natuurbescherming verleend voor groot onderhoud en energetische upgrade woningen. 

Mogelijkheid van inzien 
Het besluit en bijbehorende stukken zijn gedurende zes weken na de publicatiedatum in te zien. 
Opverzoek sturen wij u kopieën van de stukken toe. Neem hiervoor contact op met het 
Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. 

U kunt de stukken ook op afspraak inzien in het Provinciehuis. Ook hiervoor neemt u contact op 
met het Provincieloket. In alle gevallen vermeldt u het zaaknummer 2019-007034. 

Beroep 
Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn beroep instellen tegen het besluit. 
Vermeld hierbij het zaaknummer 2019-007034. Onderaan het besluit leest u hier meer over. 

Wilt u meer weten? 
Bel het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99. 

Gedeputeerde Staten van Gelderland, 4 november 2019 (Nr. 7112) 

Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Waterjufferstraat, 
Beekbergen 

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een ontheffing op grond van de Wet 
natuurbescherming verleend voor groot onderhoud en energetische upgrade woningen. 

Mogelijkheid van inzien 
Het besluit en bijbehorende stukken zijn gedurende zes weken na de publicatiedatum in te zien. 
Op verzoek sturen wij u kopieën van de stukken toe. Neem hiervoor contact op met het 
Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. 



 
 

 12 

U kunt de stukken ook op afspraak inzien in het Provinciehuis. Ook hiervoor neemt u contact op 
met het Provincieloket. In alle gevallen vermeldt u het zaaknummer 2019-007042 

Beroep 
Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn beroep instellen tegen het besluit. 
Vermeld hierbij het zaaknummer 2019-007042. Onderaan het besluit leest u hier meer over. 

Wilt u meer weten? 
Bel het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99. 

Gedeputeerde Staten van Gelderland, 4 november 2019 (Nr. 7116) 

3e subsidieronde “Gelderland Herdenkt” 

Bekendmaking van het besluit van 29 oktober 2019 - zaaknummer 2016-001601 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 
Gelet op artikel 6.9.6 tweede lid en artikel 6.9.5, derde lid, van de Regels ruimte voor 
Gelderland 

Besluiten 

Artikel I 
1. Het maximale subsidiebedrag dat in de derde subsidieronde Gelderland Herdenkt 

beschikbaar is als volgt vast te stellen: 
a. Airborneregio: € 0 
b. Regio Veluwe: € 136.865 
c. Rijk van Nijmegen: € 67.804 
d. Regio Achterhoek/Liemers: € 147.208 
e. Regio Rivierengebied: € 122.453 
f. Erfgoed Gelderland: € 73.681 
2. De openingsdatum van de derde subsidieronde te bepalen op 8 november 2019 en de 

sluitingsdatum op 30 november 2019. 
 

Artikel II 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal 
Blad waarin het wordt geplaatst. 

Gedeputeerde Staten voornoemd 
Gepubliceerd te Arnhem 
Gedeputeerde Staten van Gelderland 
J.C.G.M. Berends - Commissaris van de Koning 
P.G.G. Hilhorst - secretaris 

Meer informatie 
Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99, mailadres: post@gelderland.nl.  

Rechtsmiddelen 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. 
Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechts-
bescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag ‘bezwaarschrift’ vermelden op de 
envelop en op de brief. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaar en bij het 
Provincieloket 026 359 99 99. Als u een bezwaarschrift indient, kunt u bij de rechter een 
verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl. 

Gedeputeerde Staten van Gelderland, 4 november 2019 (Nr. 7195) 

Inspraak Wijziging Verzamelbeleidsregels 2018 Participatiewet, IOAW, IOAZ 
en Bbz 

Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn maakt bekend dat het voor-
nemens is de Verzamelbeleidsregels 2018 Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz te wijzigen. 
De wijzigingen gelden vanaf 1 januari 2020 en zijn opgenomen in het “Verzamelbesluit nadere 
regels en beleidsregels Participatiewet, aanverwante regelingen en Sociaal Vangnet”. 
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Op 17 oktober j.l. heeft de gemeenteraad ingestemd met de Beleidsnota Sociaal Vangnet 
“Met het oog op de toekomst, 2020 – 2024” en de voorgestelde wijziging van de Verzamel-
verordening. 
Hieruit volgt dat de huidige verzamelbeleidsregels gewijzigd dienen te worden. Het gaat hierbij 
vooral om de participatievoorzieningen Sociaal Vangnet. Naast een naamswijziging is sprake 
van een aantal technisch/juridische aanpassingen en zijn andere verbeteringen aangebracht. 
Een wijziging van het Besluit bijstandverlening 2004 (Bbz 2004) per 1 januari 2020 heeft onder 
meer tot gevolg dat de terugvordering van verleende bijstand in een aantal situaties tot de 
bevoegdheid van het college behoort. Ook die wijzigingen zijn hierbij meegenomen. Inspraak 
wordt verleend op de onderwerpen die (inhoudelijk) zijn gewijzigd. 

De belangrijkste wijzigingen zijn: 

• Artikel 2.2: in dit artikel zijn de voorwaarden waaraan in ieder geval moet worden voldaan om 
voor toekenning van een werkvoorziening in aanmerking te komen. Het gaat hierbij onder 
meer om de meeneembare voorziening en de werkplekaanpassing, bedoeld voor mensen 
met een structurele arbeidsbeperking. 

• Artikel 3.1 bevat een ruimere definitie van woonlasten. Vanaf 1 januari 2020 worden ook de 
verschuldigde vergoeding bij anti-kraakbewoning en tijdelijke huur bij leegstand als woon-
lasten aangemerkt. 

• In artikel 4.4 is een aantal uitgangspunten toegevoegd ten aanzien van het verlenen van 
bijzondere bijstand. 

• In artikel 4.10 tot en met 4.18 zijn de participatievoorzieningen Sociaal Vangnet beschreven 
zoals die vanaf 1 januari 2020 gelden. Er is sprake van vijf participatievoorzieningen. Een 
belangrijke wijziging is dat de gemeente vanaf genoemde datum geen collectieve aanvul-
lende verzekeringmeer kan aanbieden. Mede hierdoor zijn er twee nieuwe participatie-
voorzieningen: een tegemoetkoming in de zorgkosten die binnen het verplicht eigen risico 
zijn gemaakt (artikel 4.16) en een tegemoetkoming voor verschuldigde leges bij toekenning 
van een gehandicaptenparkeerkaart (artikel 4.17). Daarnaast zijn alle tegoeden per 1 januari 
2020 geïndexeerd. 

• Door de wijziging van het Bbz 2004 per 1 januari 2020 wordt de terugvordering van 
verleende bijstand o.g.v. het Bbz 2004 een bevoegdheid van het college, tenzij sprake is van 
een schending van de inlichtingenplicht of ander nalatig handelen. Hiermee sluit het Bbz 
2024 beter aan bij de Participatiewet waarbij deze bepalingen al gelden. Deze wijziging is in 
de artikelen 6.6 tot en met 6.10 verwerkt. 

Het (nieuw vast te stellen) Verzamelbesluit nadere regels en beleidsregels Participatiewet, 
aanverwante regelingen en Sociaal Vangnet ligt tot en met 4 december 2019 ter inzage bij de 
receptie in het Werkplein Activerium, Deventerstraat 46 in Apeldoorn. 

Inwoners en andere belanghebbenden kunnen in deze termijn schriftelijk een zienswijze op de 
wijzigingen sturen aan: 

College van burgemeester en wethouders 
Eenheid Activering en Inkomen, t.a.v. mevrouw M. Postma 
Postbus 9033 
7300 ES Apeldoorn 

Reageren per e-mail is mogelijk via InspraakVerzamelbesluitAI@apeldoorn.nl. 

Verkeersbesluit instellen geslotenverklaring vrachtwagens en reserveren 
parkeerplaatsen t.b.v. standplaatsen parkeerterrein Loenense waterval 

Nr. 2019-543567 

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn; 

gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) en het Besluit Administratieve 
Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW). 
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Overwegende: 

dat het parkeerterrein Loenense waterval gelegen is buiten de bebouwde kom van Apeldoorn; 

dat het parkeerterrein Loenense waterval in beheer is bij de gemeente Apeldoorn; 

dat de bovengenoemde weg, een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 
1994; 

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn bevoegd is 
verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde weg; 

dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester 
en wethouders van Apeldoorn in het mandaat- en volmachtregister van de eenheid Beheer & 
Onderhoud d.d. 14 januari 2019 gemandateerd is aan de teammanager Regie en Beheer; 

dat het parkeerterrein Loenense waterval toegang geeft tot de Loenense waterval en het bos; 

dat het parkeerterrein dan ook met name bedoeld is voor bezoekers van de waterval en het 
bos; 

dat het regelmatig gebeurt dat er vrachtwagens geparkeerd staan en ’s nachts overnachten; 

dat de vrachtwagenchauffeurs parkeerplaatsen bezet houden voor het recreërende verkeer; 

dat het gewenst is om een geslotenverklaring in te stellen voor vrachtwagens op het parkeer-
terrein; 

dat er in verband met de toeristische functie van het parkeerterrein een drietal standplaatsen 
zijn om bezoekers van eten/drinken en ijs te voorzien; 

dat de locaties van deze standplaatsen zijn vastgelegd in standplaatsvergunningen; 

dat twee van de drie locaties op parkeervakken staan; 

dat deze locaties echter niet zijn gemarkeerd door bebording en iedereen in principe mag 
parkeren op deze locaties; 

dat deze locaties inmiddels wel voorzien zijn van een kruismarkering; 

dat het gewenst is om voor deze locaties aan te geven dat het standplaatsen zijn en geen 
algemene parkeerplaatsen; 

dat het niet noodzakelijk is om een tijdsvenster aan te geven omdat er voldoende parkeer-
plekken zijn wanneer de standplaatshouders er niet staan; 

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen van een geslotenverklaring en een 
gereserveerde parkeerplaats een verkeersbesluit is vereist; 

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de genoemde verkeersmaatregelen strekt tot het in 
stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid ervan; 

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de korps-
chef van de politie, Eenheid Oost Nederland; 

dat de politie een positief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit. 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn besluit: 

1. door het plaatsen van het bord C7 van Bijlage I van het RVV 1990 een geslotenverklaring 
voor vrachtwagens in te stellen voor het parkeerterrein Loenense waterval; 

2. door het plaatsen van de borden E4 van Bijlage I van het RVV 1990 en onderborden met de 
tekst “Standplaatshouder” een zevental parkeervakken te reserveren als standplaatsen voor 
twee standplaatshouders. 

Apeldoorn, 4 november 2019 
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn 
Namens deze, 
Erwin Knijnenburg 
Teammanager 
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Mededelingen 

Bezwaarclausule 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na 
bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders, t.a.v. de eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. U kunt ook digitaal 
een bezwaarschrift indienen via het formulier op www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift. Indien u uw 
bezwaarschrift per post verstuurt raden wij u aan een kopie van dit besluit mee te sturen. 

   

   

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Molenvaart 10 te Lieren 
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben op 30 oktober 2019 een melding op grond 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen van Slagerij G. ter Weele en Zoon B.V. voor 
het veranderen van een slachterij met een nieuwe stal aan Molenvaart 10 te Lieren. 

Zaaknummer: DOS-2019-088622 

Informatie 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Veluwe IJssel, bereikbaar via 
(055) 58017 05. 
Wilt u bij eventuele correspondentie, bij voorkeur digitaal (info@ovij.nl), het nummer van het 
zaakdossier "DOS-2019-088622" vermelden? 
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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 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. 

Seniorenbijeenkomsten 

DE STAMTAFEL 
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. Dorpshuis De Hoge Weye, Dorpstraat 34, Beekbergen. 

 
 

HUISKAMER van LIEREN 

Elke woensdagochtend van 10.00-12.00 uur. Iedereen die graag een praatje wil. Bij een 
kopje koffie/thee met wat lekkers. Vanuit Lieren of daar buiten. Gezelligheid, wat handwerken, 
een spelletje. Het Trefpunt, Lierderstraat 7, Lieren, achter de Kerk. 

 
 

’t Proathuus 

Elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, het gehele jaar door, bent u welkom in  
’t Proathuus. 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. Het Hoogepad, Papenberg 5, Beekbergen. 

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. 
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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 
 


