Nieuwsbrief 18 november 2019
Van de bestuurstafel
Archeologisch grondonderzoek Beekvallei
Wij ontvingen het bericht dat bij archeologisch grondonderzoek bij het project Beekvallei - de
locatie waar de woningen van het project van BWiBL (betaalbaar wonen in Beekbergen en
Lieren) zijn gepland, mogelijk wat historische vondsten zijn gedaan. Wij zullen contact opnemen
met het bestuur van BWiBL en met de archeologische dienst van de gemeente Apeldoorn en u
nader informeren.

Voorgenomen intrekkingsbesluit parkeerverbodszone Kerk-Allee Beekbergen
Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij het
bericht dat zij een verkeersbesluit voor verkeersmaatregelen gaan nemen. Het betreft een
intrekkingsbesluit uitbreiding parkeerverbodszone
Kerk-Allee Beekbergen.
In de toelichting wordt aangegeven:
• reden voor dit voorgenomen besluit - eerste
deel van de Kerk-Allee betrekken bij parkeerverbodszone in de Dorpstraat - was de hinder
die marktkooplui ondervonden van geparkeerde auto’s op dat deel van de Kerk-Allee
• handhaving van een parkeerverbod was niet mogelijk omdat er geen parkeerverbod was.
Enige optie voor handhaving was betrekken van dat deel van de Kerk-Allee bij de parkeerverbodszone Dorpstraat
• tegen dit voornemen zijn bezwaren ingediend die met name betrekking hadden op de zorg
die omwonenden en ondernemers hadden van verplaatsing van de parkeerproblematiek
• nader onderzoek en overleg heeft geleid tot een andere opstelling van de marktkramen.
In plaats van haaks op de Kerk-Allee, evenwijdig aan de Kerk-Allee.
• (Hoe simpel kan een oplossing zijn).
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Motie vreemd
Geruime tijd geleden heb ik, omdat op de agenda van de toenmalige gemeenteraadsvergadering “motie vreemd” stond, aan een oud gemeenteambtenaar gevraagd: “wat is dat?”.
Er kwam een niet al te duidelijk antwoord. Toen verder geen actie ondernomen. Nu op de
agenda voor de raadsvergadering van donderdag 14 november 2019 ik de term weer tegen
kwam toch maar eens wat nader speurwerk verricht. Er circuleren tijdens behandeling van
raadsstukken en nota’s van het college van B&W een drietal termen die vaak bij het grote
publiek voor enige verwarring zorgen.
Het gaat daarbij dan om motie, amendement en (daar komt het) motie vreemd.
Amendement
Een amendement is een voorstel tot wijziging van de tekst van een voorstel zoals het door het
college van B&W aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Indien een dergelijk wijzigingsvoorstel door de raad wordt overgenomen, heeft het daarmee kracht van besluit en is het collegevoorstel aangepast zoals verwoord in het amendement.
Motie
Een motie wordt ingediend door een of meer leden van de gemeenteraad. De motie wordt
tijdens een raadsvergadering besproken en vervolgens wordt hierover gestemd. De motie krijgt
pas betekenis als een meerderheid van de gemeenteraad voor de motie stemt. Hierbij moet
bedacht worden dat een verworpen motie een tegengesteld effect kan hebben.
Een motie kan ook een verzoek of opdracht aan bijvoorbeeld het presidium of de rekenkamer
zijn. Een bijzondere motie is de motie van wantrouwen. Wanneer een motie van wantrouwen
wordt aangenomen dient de bewindspersoon af te treden. Een minder zware motie is de motie
van treurnis.
Motie vreemd
Tenslotte is er nog de motie vreemd. Deze motie kan een uitspraak inhouden over een onderwerp dat niet op de betreffende raadsagenda staat. Deze motie wordt aan het einde van de
raadsvergadering behandeld.

Beekbergen is enorm ijzeren paard rijker
Dat staat in grote letters in de Stentor van zaterdag 16 november 2019. Wij, bestuur Dorpsraad
Beekbergen-Lieren, hebben enkele dagen daarvoor bericht ontvangen van de gemeente dat het
kunstwerk - een ijzeren paard - gemaakt door de kunstenaar Patrick Visser geplaatst is aan de
Bruggelerweg (bij Riant). Het bestuur van de dorpsraad heeft de gemeente laten weten het
juister te vinden wanneer het paard bij de ingang van het dorp (op de rugbybal) zou worden
geplaatst. Een aandachtstrekker voor iedereen die ons dorp binnen rijdt of een laatste indruk
wanneer het dorp wordt verlaten. Bijgaande foto’s geven een goede indruk van de gewenste
locatie en de huidige locatie.

Bijgaande foto’s geven een goede indruk van de gewenste locatie en de huidige locatie.
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In en om de dorpen
Bericht van het Repair Café
In verband met het 10-jarig Jubileum van de Stamtafel op 28 november 2019 is het
Repair Café verschoven naar donderdag 21 november 2019. Het daarop volgende
Repair Café is dan weer op donderdag 30 januari 2020.

SCHUURVERKOOP WINTERSTOP

Zaterdag 14 december 2019 om 15.00 uur sluiten we
“De Schuur” tot donderdag 6 februari 2020 om 13.00 uur
De medewerkers van “De Schuur” wensen u een Gezegend Kerstfeest en een Goed Nieuwjaar

Hij kwam, hij kwam de goede Sint
Wat later dan voorgaande jaren (de Sint had eerst wat verplichtingen in Apeldoorn) maar de
stoomtrein bracht hem en zijn Pieten veilig naar Lieren en Beekbergen. En wat een leuke
optocht met Pieten in verlichte pakken en kinderen met lampionnen, de Sint hoog te paard,
vooraf gegaan door een fanfarekorps een mooiere intocht kan je je als kind in het schemerdonker niet wensen. Heel bijzonder en hulde aan de “intocht-commissie” die zo goed heeft
ingespeeld op het late tijdstip van aankomst. Na de ontvangst op station Beekbergen, een
warm welkom door Detlev Cziesso (Wethouder van Apeldoorn), Nico Willemsen (voorzitter van
Bemivo) en Joop van der Meer (voorzitter van de dorpsraad) en de vele kinderen en hun
(groot-) ouders ging het richting Beekbergen (Kerk-Allee). Daar was er voor de kinderen alle
gelegenheid om met Sinterklaas op de foto te gaan, deel te nemen aan spelletjes en te
genieten van versnaperingen.
Een mooie, originele intocht van de Sint. Veel bezoekers langs de route, veel bezoekers van
buiten Beekbergen. Het was heel bijzonder.
Op pagina 4 en 5 vindt u een fotocollage van de intocht in Apeldoorn en Beekbergen die
gemaakt zijn door John Tanasale.
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FOTOCOLLAGE SINTERKLAAS INTOCHT IN APELDOORN

Foto’s: John Tanasale
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FOTOCOLLAGE SINTERKLAAS INTOCHT IN BEEKBERGEN

Foto’s: John Tanasale
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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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Varia
Hij komt, hij komt…de nieuwe fietsenstalling!
In de binnenstad kan je al op 5 plekken je fiets gratis,
veilig en droog stallen. Vanaf vrijdag komt daar een
zesde plek bij. In de Paslaan opent de fietsenstalling
in het voormalige Kijkshop-pand. Deze stalling ligt
lekker centraal en dus ideaal voor de intocht van
Sinterklaas en de inkopen voor de feestdagen.
De afgelopen jaren is hard gewerkt om de capaciteit
in de fietsenstallingen op orde te krijgen. De Serre, De
Oranjerie, de Markstraat, Het Caterplein en Stadhuis en dan nu deze stalling middenin de stad.
In totaal is er nu ruimte voor meer dan 3000 fietsen. En daar wordt goed gebruik van gemaakt.
Dit jaar werden er al bijna 400.000 fietsen gestald in de stallingen in de binnenstad.
De stallingen worden beheerd door een team van 23 beheerders van Lucrato. Zij staan dag en
nacht, want veel stallingen zijn ook ’s nachts open, klaar voor Apeldoorn op de fiets.
Win-win-win
Op de fiets naar de binnenstad is een goed idee. Het is goed voor het milieu en je bespaart
benzine- en parkeerkosten. Om het fietsen naar de binnenstad nog aantrekkelijker te maken,
zijn er zes fietsenstallingen. In deze stallingen staat je fiets veilig en droog, en dat voor niets!
De stallingen zorgen voor een opgeruimde binnenstad, doordat er minder fietsen op straat
geparkeerd staan. Win-win-win dus!
Snel bij winkels en horeca
De stalling aan de Paslaan ligt op een ideale locatie.
De Paslaan is een belangrijke toegangsweg naar de binnenstad. Vanuit de stalling ben je snel bij winkels en horeca. De
ideale plek dus om je fiets te stallen als je naar de intocht
van Sinterklaas gaat, of inkopen gaat doen voor de feestdagen.
Je vindt alle fietsenstallingen en de openingstijden op
www.apeldoorn.nl/fietsenstalling. Wil je meer weten over de binnenstad, of op de hoogte
blijven van het laatste nieuws? Kijk dan op www.apeldoorn.nl/binnenstad.

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 21 november 2019

Tijd

Omschrijving
Raadzaal

19.00 uur

Visie en Strategie Smart City Apeldoorn

21.00 uur

Pauze

21.15 uur

Woningmarktmonitor 2019

22.15 uur

Sluiting
De Moriaen

19.00 uur

11e Wijziging APV 2014

20.00 uur

Verordening cliëntenparticipatie Sociaal Domein Apeldoorn

21.00 uur

Pauze

21.15 uur

Presentatie Factorwerk

22.15 uur

Sluiting
Het Rode Hert

19.00 uur

Scenario's Ondernemen door Accres en aandeelhouderschap Gemeente Apeldoorn

21.00 uur

Pauze

21.15 uur

Bestemmingsplan Gemzenstraat 9

22.15 uur

Sluiting

Aangevraagde omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Kanaal Zuid 186, 7364, AH Lieren

het plaatsen van een garage

11-11-2019

Keizersmantel 7, 7361 ZL Beekbergen

het vergroten van een woning (dakkapellen)

12-11-2019

Molenvaart 10, 7364 BR, Lieren

het plaatsen van een stal

12-11-2019

Engelanderweg 22A, 7361 CT Beekbergen

het kappen van 3 bomen

12-11-2019

Tullekensmolenweg 38, 7361 EN
Beekbergen

het vergroten van een woning

13-11-2019

Arnhemseweg 576-7, 7361 CP,
Beekbergen

het veranderen van een pand

13-11-2019

Engelanderweg 22, 7361 CT Beekbergen

het kappen van bomen

13-11-2019

Tullekensmolenweg 54A , 7361 EP
Beekbergen

het kappen van 2 bomen

15-11-2019
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Locatie

Omschrijving

Datum

Spelderholt 13C, 7361 DA, Beekbergen

het veranderen van een woning (wijzigen
verleende vergunning 10/21306)

15-11-2019

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.

Verleende omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Bruggelerweg 4, 7361 CX Beekbergen

het tijdelijke plaatsen van een kunstwerk
voor een periode van 5 jaar
het kappen van een boom
Beekbergen, het vergroten van een woning

14-11-2019

Heideroosweg 2, 7361 GG Beekbergen
Tullekensmolenweg 32, 7361 EN,
Beekbergen

14-11-2019
15-11-2019

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).

Verleende evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Kerkallee en Dorpstraat in Beekbergen

Veluwse Wintermarkt 2019 d.d. 22 november
2019

11-11-2019

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. 14055 of via apvvergunningen@apeldoorn.nl.
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Sociaal maatschappelijk werker
Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van Stimenz is iedere dinsdagochtend van 10.00 tot
12.00 uur aanwezig in Gezondheidscentrum Papenberg (Loenenseweg 1) om u te helpen wanneer u
hulp nodig heeft op gebieden die vallen binnen het sociaal maatschappelijk kader. Of het nu gaat om
vragen op het gebied van hulp die uw leefomstandigheden kunnen veraangenamen of om welke
activiteiten voor u geschikt zouden zijn om uw sociaal welzijn te vergroten of welke mogelijkheden er voor
u zijn om deel te nemen aan vrijwilligerswerk? Loopt u eens binnen, er is vaak meer mogelijk dan u denkt
en Hélène Mook helpt u graag op weg.

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
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Kent u mensen die onze digitale Nieuwsbrief nog niet ontvangen, maar wel betrokken zijn bij
hetgeen in Beekbergen en Lieren gebeurt, laat het ons weten (post@dorpsraadbeekbergen.nl)
en er wordt voor gezorgd dat ze de Nieuwsbrief ontvangen.
Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren
Dorpstraat 34, 7361 AV Beekbergen
Telefoon: 055 506 10 10
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl
Internet: www.dorpsraadbeekbergen.nl
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