
 

Nieu

De e
Vanaf

Van d

Najaar

Binnenk
Apeldoo

Binnen 

 

Willem

Op vrijd
de groe
kennen
lijke bijd

Wij wen

 

uwsbrie

Maanda

erstvolgen
f maandag 6 ja

de best

rsoverleg 

kort heeft he
orn. Dat is e

de ruimte d

m Altena m

dag 13 dece
epsleider va
. Gedurend

drage gelev

nsen de hee

 

ef 16 de

ag 23 dec

nde Nieuw
anuari 2019 is h

uurstaf

et bestuur v
een overleg

Aanwe
stadsd
manag
dorpen
tevens
van St

die er is in v

met pré-pe

ember 2019
n Pluryn “H

de ongeveer
verd aan het

er Altena ve

ecemb

cember 2

wsbrief in 
het kantoor van

fel 

van de dorp
g dat verder 

ezig zijn dan
deelmanage
ger Beekber
n en buiteng
s zijn bij het 
timenz en d

verband met

nsioen 

9 hebben we
Het Hietveld
r acht jaar h
t opruimen 

ele goede ja

ber 201

2019 versc

2020 vers
n de Dorpsraad

psraad het “
(dieper) ga

n de wethou
er voor de d
rgen, Lieren
gebied, de r
overleg be
e wijkagent

t privacy za

e als bestuu
”, de heer W
heeft hij met
van zwerfaf

aren in deze

9 

chijnt er g

schijnt op 
d weer open, ie

najaarsove
aat dan de v

uder die de 
dorpen en h
n en Ooster
regisseur zo
trokken de 
t. 

al verslag w

ur van de do
Willem Alten
t een aanta
fval (denk d

ring bij
de sch
schoon
Hoge W
gezien
werd u
inbreng
zonder
opgeru
verliez
 
 
 
 

e nieuwe lev

geen Nie

maandag
edere werkdag

rleg” met de
vragen van 

dorpen in p
et buitenge
rhuizen, de 
org, de regi
sociaal ma

orden geda

orpsraad af
na. Velen va
al cliënten va
daarbij aan 
 de landelij
oonste wink

nhouden va
Weye. Wij h
 hoe aanstu

uitgevoerd e
g van de ma
r de doelste
uimd dorp) u
en. 

vensfase. 

uwsbrief.

g 13 januar
g van 09.00 tot 

e gemeente
de dag. 

portefeuille 
ebied, de sta

wijkbeheer
sseur bedri
atschappel

aan van dit o

fscheid gen
an u zullen 
an Pluryn e
de zeer hog
ke onderzo
kelcentra) e

an het terrei
hebben van 
uring van de
en er ruimte
annen en v

elling (een s
uit het oog t

1

 

f. 

ri 2020. 
12.00 uur 

e 

heeft, de 
adsdeel-
rder 
ijven en 
ijk werker 

overleg. 

omen van 
hem 

een wezen-
ge klasse-
eken naar 

en het 
n voor de 
nabij 

e groep 
 was voor 
rouwen 

schoon en 
te 

 



 

 2 

In en om de dorpen 
Veldbrugweg dicht wegens rioolwerkzaamheden 

     
De Veldbrugweg in Lieren was tot en met vrijdag eind van de middag afgesloten in beide richtingen. De gemeente 
Apeldoorn voerde onderhoudswerkzaamheden uit aan de riolering. Het gaat om het weggedeelte tussen de 
Tullekensmolenweg en de Nieuwe Voorweg. 

De kortste weg is niet altijd de snelste weg 

   

   
Donderdagnamiddag 12 december kon de chauffeur van deze vrachtwagen niet meer op tijd corrigeren en reed zo 
de middenberm in van de ‘rugbybal’ aan de Arnhemseweg in Beekbergen. Chauffeur en bijrijder kwamen met de 

schrik vrij en bleken gelukkig niets aan het ongeval over gehouden te hebben. 

Dat is duidelijk! 

   
De bewoners van de Amerikaweg laten aan elke passant weten het sluipverkeer zat te zijn. 
Wij en zij hebben de verkeerssituatie onder de aandacht van de gemeente gebracht. 
Daarbij gaat het zowel om het aantal automobilisten die van de sluiproute gebruik maken als de 
snelheid waarmee gereden wordt op een weg die niet is ingericht voor een dergelijke intensieve 
benutting. Het is er allemaal niet beter op geworden door de vestiging van een sorteercentrum, 
dat geeft een sterke toename van het aantal auto’s. 
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Aansluiting van de Amerikaweg op de Arnhemseweg is ook verre van optimaal. Auto’s die de 
Arnhemseweg richting Beekbergen op willen moeten tenminste op het fietspad van de 
Arnhemseweg gaan staan, wat gevaar oplevert voor de fietsers. 

Bewoners en dorpsraad hebben de gemeente Apeldoorn gewezen op deze situatie. Maar dat 
heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. 

Typisch een geval voor “stug doorgaan met aandacht vragen” en in dat kader past het 
spandoek. 

 

Reconstructie Loenenseweg 

 
De reconstructie van de Loenenseweg is gereed, 
maar wie mag eerst? 

Even wennen aan de nieuwe verkeerssituatie 
bij de wegversmalling, vlak voor de ingang van 
Verzorgingshuis De Vier Dorpen. 
 
 

Lieren in Kerstsfeer 

   
Op het grasveldje aan de Lierderstraat in Lieren staan een negental lampionnen die ’s avonds verlicht worden en 

naarmate de avond vordert omhoog gehesen worden. Spectaculair om te zien ! 

Nieuws vanuit de Huiskamer van Lieren 

Workshop Kerststukjes maken 
Afgelopen woensdag, 11 december, hebben we in onze Huiskamer een workshop georgani-
seerd, Kerststukjes maken. Het werd een heel gezellige morgen. Koffie, met wat extra lekkers, 
heel erg veel meegebracht groen uit allerlei tuinen. Zelfs de tuinen uit de buurt waren, met 
goedvinden van de buren, niet veilig voor de snoeischaar! 

Onder leiding van een aantal ervaren dames togen we aan het werk, en bij wie het om wat voor 
reden niet helemaal lukken wilde werd de helpende hand toegestoken. 
Zo ging iedereen blij, om de gezellige morgen, en met een mooi Kerststuk naar huis. 

Komende woensdag, 18 december, is de laatste keer, voor dit jaar 2019, dat we weer bijeen 
komen voor een praatje en een spelletje. 

Woensdag 25 december 2019 en woensdag 1 januari 2020 zijn we gesloten, maar vanaf 
woensdag 8 januari 2020 bent u weer van harte welkom bij de Huiskamer van Lieren. 
Vanaf 10 uur staat de koffie klaar! 

Anja de Graaf, namens De Huiskamer van Lieren 
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Maaltijd rond Kerst! 

Op dinsdag17 december 2019 zal in het 
Verenigingsgebouw ‘De Akker’ van de 
Gereformeerde Gemeente in Beekbergen weer 
een maaltijd worden georganiseerd rond het 
thema ‘Kerst’. Dit is alweer het vijfde jaar dat de 
maaltijd wordt georganiseerd door vrijwilligers 
voor dorpsgenoten en wij hopen dat het ook dit 
jaar weer een goed en gezellig samenzijn mag 
zijn. Verenigingsgebouw ‘De Akker’ 

Wij nodigen u (iedereen is welkom!) van harte uit om aan deze maaltijd deel te nemen. 
Bent u minder mobiel of heeft u geen vervoer? Onze vrijwilligers verzorgen graag het vervoer 
voor u van- en naar huis. 

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Neem dan even contact met ons op. 
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Contactpersoon: 

Naam : Cornelis van Kralingen 
Adres : Zwarte Bergweg 10 
Telefoon : 06-553 48 982 
Mail : Cornelis@Control4MKB.nl 
Locatie : Gereformeerde Gemeente te Beekbergen 
  Ruitersmolenweg 29 in Beekbergen 
Datum en tijd : Dinsdag17 december 2019, aanvang 17:00 uur 
Kosten : Er zijn voor u geen kosten aan verbonden. 
 
 

   
 
 

Nieuwjaarsconcert PJB in sfeer van André Rieu 
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Varia 

“Koningsmast” prominent in beeld 

   

     
Eind vorige week zijn de werkzaamheden afgerond aan de ‘Koningsmast’ bij de carpoolplaats langs de Kayersdijk en 
A1-viaduct. De mast rust op drie pijlers van gepolijst rvs. Hierdoor komt bovenin 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. Aan de constructie hangen grote led-schermen die wisselende boodschappen gaan vertonen. De led-schermen 
zullen in de late avond en ‘s nachts uit staan. 

 

Apeldoorn reanimeert 2019 

Op 19, 20 en 21 december houdt het Rode Kruis, 
afdeling Apeldoorn weer een Reanimatiemarathon. Dit 
jaar alweer voor de zesde keer. In de afgelopen vijf jaar 
hebben we honderden mensen geleerd hoe zij moeten 
reanimeren, om moeten gaan met de AED en hoe te 
handelen bij (ernstige) verslikking. 

Ook dit jaar willen we weer zoveel mogelijk mensen 
bewust maken van het belang van snelle reanimatie. In 
Nederland zijn er 7.000 - 8.000 reanimaties per jaar 
buiten het ziekenhuis. Dat zijn er dus gemiddeld 20 per dag. In Nederland kunnen nu al zo’n 
170.000 mensen reanimeren. Dat is een aardig aantal, maar nog lang niet genoeg. 

Binnen Apeldoorn Reanimeert, bieden we iedereen een cursus aan voor € 35,- per persoon, de 
normale prijs ligt rond de € 55,-. De opbrengst hiervan gaat naar 3FM SeriousRequest:  
De Lifeline. Hierbij is inbegrepen 4 uur les, een cursusboek en een certificaat welke twee jaar 
geldig blijft. 
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Internationale Stichting Masterclass Apeldoorn: 30 jaar! 

2020 is een bijzonder jaar voor de Internationale Stichting 
Masterclass Apeldoorn: de stichting bestaat 30 jaar!Dit 
jubileum willen we vieren met masterclasses en concerten 
het hele jaar door! 

De eerste masterclass is al in januari 2020: van 3 t/m 6 
januari met violist Philippe Graffin.   
De openbare masterclasses (in Orpheus) zijn op 3 januari 
van 16 tot 18 uur en op 4,5 en 6 januari van 10 tot 17 uur. 

De concerten zijn op 5 en 6 januari, 20.00 uur, in Theater Orpheus, Altioszaal. 
De concerten zijn vrij toegankelijk, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 

Verder kunt u in het jubileumjaar in ieder geval verwachten: 

Woensdag 1 t/m zaterdag 4 april 2020: 
Masterclass Klarinet, Piano en Zang door Charles Neidich, Marietta Petkova en Manuela 
Ochakovski | Gigant & ACEC 
Donderdag 2 april: Mastersconcert | Gigant 
Zaterdag 4 april: Deelnemersconcert | Gigant 

Juni: Zomerconcert door het Pelargos strijkkwartet 

Maandag 21 t/m woensdag 23 september: 
Masterclass Kamermuziek met Philippe Graffin, Gary 
Hoffman en Claire Désert | Orpheus 
Maandag 21 september: Mastersconcert | Orpheus 
Woensdag 23 september: Deelnemersconcert | Orpheus  

Donderdag 3 december: Jubileumconcert 
Strijkkwartet Animato & Jelmer de Moed, klarinet | Orpheus 

Voor meer informatie: 
www.masterclass-apeldoorn.nl  

Gemeentenieuws 

 

Woensdag 18 december 2019 

Bijzondere raadsvergadering installatie burgemeester A.J.M. Heerts 

Tijd Omschrijving 

 Raadszaal 

19.00 uur 

 

20.00 uur 

1. Opening 

2. Diverse toespraken 

3. Sluiting 
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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 

Tullekensmolenweg 54A , 7361 EP Beekbergen het kappen van 2 bomen 09-12-2019 

Engelanderweg 22, 7361 CT Beekbergen het kappen van bomen 09-12-2019 

Arnhemseweg 576-7, 7361 CP Beekbergen het veranderen van een pand 10-12-2019 

Lierdererf 1, Lieren het oprichten van een woning 13-12-2019 

Dorpstraat 5A,B,C,D,E,F in Beekbergen het oprichten van zes appartementen 13-12-2019 

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). 

 

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 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. 
 

In de periode van 27 december 2019 tot en met 1 januari 2020 is er géén spreekuur. 
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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! 

 

 
 

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 

Donderdag 19 december en donderdag 26 december 2019 is er géén spreekuur. 
Vanaf donderdag 9 januari 2020 is er gewoon weer spreekuur. 

 
 

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 
 


