Nieuwsbrief 13 Januari 2020
Van de bestuurstafel
Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen en Lieren wenst de leden en de
abonnees op de Nieuwsbrief een gezond en voorspoedig 2020.
N.B. Anders dan u de afgelopen jaren van ons gewend was hebben we dit jaar geen
Nieuwjaarsbijeenkomst gepland. Op dinsdag 14 april 2020 zal de jaarvergadering worden
gehouden en daar is alle gelegenheid om elkaar, onder het genot van een drankje en
een hapje, te ontmoeten.
Bestuur Vereniging Dorpsraad Beekbergen en Lieren

Najaarsoverleg (een impressie)
Op de laatste dag van het najaar van 2019 hadden wij - een delegatie van het bestuur van de
Dorpsraad Beekbergen Lieren - een gesprek met de vertegenwoordigers van de gemeente
Apeldoorn. Aan tafel zaten de wethouder voor de dorpen, de stadsdeelmanager voor de dorpen
en het buitengebied, de stadsdeelmanager voor Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen, de
coördinator jeugdcriminaliteit en veiligheid thuis, de wijkbeheerder dorpen en buitengebied en
namens Stimenz de maatschappelijk werker voor de dorpen. Daarmee was het mogelijk om
een breed scala aan onderwerpen te bespreken. Het begon met de (on)mogelijkheid van een
openbaar toilet in Beekbergen. Een zichzelf respecterend vakantiedorp zou, naar de wens van
de dorpsraad, een openbare toiletvoorziening - comfortabeler en discreter en toegankelijk voor
vrouwen - moeten hebben dan de op de Kerk-Allee geplaatste GreenPee.
Duidelijk was en werd het dat - mede door de algehele bezuinigingsronde bij de gemeente
Apeldoorn - een toiletvoorziening niet realiseerbaar is.
De dorpsraad meldt dat van dorpsbewoners meerdere klachten zijn ontvangen over ervaren
overlast. Het gaat daarbij over overlast ten gevolge van overmatig alcohol gebruik in de openbare ruimte als ook overlast door overmatig geluid vanuit de locaties De Smittenberg en
Engelanderhof. Daarbij gaat het om arbeidsmigranten die vanuit genoemde locaties voor overlast en gevoel van onveiligheid zorgen. De dorpsraad heeft in een aantal gesprekken met de
gemeente met klem aandacht gevraagd voor maatregelen die de sfeer en leefbaarheid van het
toeristendorp Beekbergen verbeteren. Door de vertegenwoordigers van de gemeente
Apeldoorn wordt gereageerd met de opmerking dat gesprekken gaande zijn, dat nauwlettend
gekeken wordt of de huidige en de beoogde situatie van deze locaties passend is binnen de
geldende bestemming maar dat geen nadere mededelingen kunnen worden gedaan. Dat geldt
eveneens voor het pand Dorpstaat 56C. De vertegenwoordigers van de dorpsraad betreuren
het dat zij het, voor dit moment, moeten doen met deze vage mededelingen. In een eerder
gesprek met vertegenwoordigers van de gemeente Apeldoorn is geadviseerd bij ervaren overlast of bij gevoel van onveiligheid daar melding van te doen.
Een volgend onderwerp dat ter tafel kwam was de “verplaatsing” van “intramuraal” naar
“extramuraal”. Dat heeft tot gevolg dat een groep door het dorp zwerft al dan niet met respectievelijk onder invloed van alcohol. De dorpsraad is al een aantal jaren bezig om in de APV
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(Algemeen Plaatselijke Verordening) opgenomen te krijgen een verbod op nuttigen van alcohol
in de openbare ruimte. Tot op heden niet gelukt waardoor handhaven moeilijk zo niet onmogelijk is.
In het kader van mobiliteit (bereikbaarheid en onveilige verkeerssituaties) worden als knelpunten besproken de Arnhemseweg (gedeelte tussen A50 en centrum Beekbergen) en de
Loenenseweg (gedeelte kombord en Dorpstraat;). Voor wat betreft de Arnhemseweg komen
aan de orde de aansluiting van de Holleweg op de Arnhemseweg en de eventuele aanpassingsmogelijkheden zoals die ook tijdens een bewonersavond zijn besproken. Ook worden
genoemd de aansluiting van de Amerikaweg op de Arnhemseweg en de toename van het sluipverkeer. Gedurende het overleg werd het steeds duidelijker dat de vertegenwoordigers van de
gemeente Apeldoorn zich bewust zijn van de negatieve ontwikkelingen in het dorp. Door de
dorpsraad werden de signalen van bewoners kort weergegeven met de melding dat er de
laatste tijd een verpaupering van het dorp plaatsvindt. En dat dit zorgwekkend is. Reden waarom de vertegenwoordigers van de dorpsraad met klem bij de gemeente hebben aangedrongen
op handhaving van de orde.
Door de stadsdeelmanager voor de dorpen en het buitengebied wordt toegezegd dat aan de
dorpsraad een exemplaar van het bestemmingsplan Dorpstraat 5A t/m 5F Beekbergen zal
worden verzonden.
Veel werd er besproken, veel vragen van bewoners met betrekking tot de eerder genoemde
verpaupering zijn aan de orde geweest maar daarop is nog geen concreet antwoord ontvangen.
Tijdens het “werkoverleg” met de gemeente zullen deze onderwerpen daarom aan de orde
worden gesteld. Wel werd tijdens het najaarsoverleg duidelijk dat alleen een gezamenlijke
aanpak noodzakelijk is en die intentie is er.

Aan tafel zaten de wethouder voor de dorpen, de stadsdeelmanager voor de dorpen en het buitengebied, de stadsdeelmanager voor Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen, de coördinator jeugdcriminaliteit en veiligheid thuis, de wijkbeheerder dorpen en buitengebied en namens Stimenz de maatschappelijk werker voor de dorpen.

Afwegingskader zonneparken
Tijdens de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) van donderdag
9 januari 2020 wordt door de gemeenteraad de nota
”Afwegingskader voor initiatieven om nieuwe zonneparken te
ontwikkelen binnen de gemeente Apeldoorn.”
In de nota wordt een overzicht gegeven van de stappen die tot
nu toe zijn gezet en op de korte en langere termijn zullen
(moeten) worden gezet om de doelstellingen zoals die zijn
geformuleerd te behalen. Aan de door de gemeente in de afgelopen maanden georganiseerde
informatie bijeenkomsten werd deelgenomen door de dorpsraad en door de werkgroep Bloem
(Beekbergen Lieren Oosterhuizen energieneutraal maken). In enkele Nieuwsbrieven werd
verslag gedaan van de bijeenkomsten. De nota is te raadplegen via de website van de
gemeente Apeldoorn.
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Naar een betere openbare ruimte
Dat is de titel van de nota die wij kregen toegestuurd en die wordt besproken in de Politieke
Markt Apeldoorn (PMA) van 9 januari 2020. In deze nota wordt het beheerprogramma voor de
openbare ruimte 2020-2021 besproken.
Het beheerprogramma is te raadplegen op de website van de gemeente Apeldoorn en is in te
zien op kantoor dorpsraad.

In en om de dorpen
Ons schoolplein rookvrij met ingang van 1 januari
De Rijksoverheid heeft in het Nationaal Preventieakkoord met verschillende organisaties
afspraken gemaakt over het terugdringen van roken. De ambitie is dat er in 2040 een rookvrije
generatie is. Een van de afspraken in het akkoord is dat per 1 augustus 2020 alle schoolterreinen rookvrij zijn. De basisscholen van Leerplein055 willen hier niet op wachten.
Wij vinden het belangrijk nu werk te maken van rookvrije schoolterreinen en daarom wordt er vanaf 1 januari niet meer gerookt op de
schoolpleinen van de Leerplein055-basisscholen.
Sinds 1 januari 2020 is het schoolplein van de Openbare Basischool Beekbergen
rookvrij, de bordjes zijn in de kerstvakantie ophangen.

Rijbewijskeuringen in Beekbergen
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen in Dorpshuis de Hoge Weye,
Dorpstraat 34 in Beekbergen, medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs op de
volgende data:
 Woensdag 29 januari
 Woensdag 12 februari
 Woensdag 26 februari
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 € 50,00.
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, ondanks de coulanceregeling adviseert
Regelzorg toch een gezondheidsverklaring te kopen minimaal 4 maanden voor einddatum van
Uw rijbewijs. Deze regeling maakt het 75 plussers mogelijk om een jaar met een verlopen
rijbewijs te rijden. Meer informatie over de regeling vindt u op www.regelzorg.nl.
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, het Keuringsverslag,
thuisgestuurd krijgt. Op dat moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring.
Aangeraden wordt een afspraak te maken bij een arts die uw formulier op de computer (digitaal)
kan invullen.
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Gratis ad
dvies van vrijwillligers
Wilt
W u duurzam
me energie, m
maar u weet nie
et goed hoe
te
t beginnen? Vraag dan de
e vrijwilligers va
an bLoEm.
Stuur
S
een e-m
mail.
internet:
i
e-mail:
e

www.duurzaambloem.nl
w
info@duurzaa
ambloem.nl

Energ
giek wonen
n doe je zo
o!

Uw
w voorbee
eld

M
Meer
vrijwillligers gevraagd

Help de wereld
w
en uw portemonnee.
Kom een
ns langs om te bespreken
b
wat u
aan uw huis
h
kunt (laten)) verbeteren.

We
e maken graag
foto’svan uw huis voor
de website

He
eeft u leuke idee
eën of wilt u helpen?
Ne
eem dan contacct op, want we willen
w
gra
aag meer bLoEm-vrijwilligers
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Varia
a
Ruimte
e voor Erfgo
oed in Ape
eldoorn
IIn de gemeente Apeldo
oorn is de StichtingErfg
S
goedplatforrm
A
Apeldoorn(E
EPA) de verbindende schakel
s
tussen 17 Ape
eldoornse
E
Erfgoed-org
ganisaties. Iedere
I
orga
anisatie is op
p een specifiek
e
erfgoed
ond
derdeel actief met het levend
l
houd
den en prom
moten van
d Apeldoornse cultuurhistorie en
de
n bouwkunst voor hun eigen
e
l
leden
en an
ndere belangstellenden
n.
D stichting
De
g EPA organ
niseert, steu
unt en brengt organisa
aties en
activiteiten samen zoals het Historisch
H
Café, de Ope
en
Monumenten Dage
en, expositie
es, lezingen
n en
wandel//fietsroutes langs het erfgoed
e
in de gemeente
e.
Via de facebookpa
f
agina en de (gratis)digittale nieuwsbrief
Ruimte voor Erfgoe
ed worden de
d abonnee
es op de ho
oogte
gehouden van activviteiten en nieuws
n
over het Apeldoornse
erfgoed.
Begin 2018
2
nam he
et Erfgoed Platform
P
Ap
peldoorn de
e nieuwsbrie
ef over van de afdeling Cultuur
van de Gemeente Apeldoorn. Inmiddels is
i het aanta
al abonneess bijna verdrrievoudigd tot
t ruim
1100.
In Ruimte voor Erfgoed word
dt niet allee
en
nieuw
ws en de acttiviteitenage
enda
besch
hreven, ook wordt aand
dacht bestee
ed
aan (A
Apeldoorns)) erfgoed via de rubriekk
Uit het Geheugen
n van Apeld
doorn en in
2020 in
i de nieuw
we rubrieken
n Apeldoorn
ns
poque en 75 jaar vrijhe
eid in Apeldoorn. Laats
stgenoemde
e rubriek laa
at
Belle Ep
zien wa
at er 75 jaar geleden in de Apeldoo
ornse Coura
ant stond.
Iederee
en kan zich gratis
g
abonneren op Ruimte
R
voor Erfgoed via
a
www.errfgoedplatfo
ormapeldoorrn.nl (menu
u Nieuwsbrie
ef).

Café Doodgewo
D
on
Datum
Thema
Locatie
Tijd

:
:
:
:

Dinsdag 28 januari 2020
Complem
mentaire ( aanvullende
a
e) zorg
Wilde Pieters, Hooffdstraat 175
5, 7311 AZ Apeldoorn
A
gramma beg
gint om 19.3
30 uur en eindigt rond 21.00 uur
Het prog
Vanaf 19
9.15 uur sttaan de kofffie en thee
e klaar en bent
b
u van harte welkom
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Compleme
entaire zorg betekent le
etterlijk 'aan
nvullende zo
org'. Deze
zorg komt dus niet in plaats van de
d gangbarre medische
e zorg,
maar voegt daar iets aan
a toe. He
et doel ervan
n is bijdrage
en aan
kwaliteit va
an leven op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied.
Voor so
ommige vorm
men van co
omplementa
aire zorg be
estaat weten
nschappelijkk bewijs datt ze
bepaald
de klachten (bijvoorbee
eld angst) kunnen verlichten. Op deze
d
avond maakt u ke
ennis met
de vele verschillende vormen van aanvulllende zorg en wat ze kunnen
k
bete
ekenen in de
d
palliatie
eve fase van
n een ziekte
e.
Gastsprreker: Made
eleine Kerkh
hof, specialist & docen
nt compleme
entaire zorg
g
Wat is Café
C
Doodgewoon?
Café Doodgewoon
D
n is dé ontm
moetingsplek in Oost Veluwe
e waar inforrmatieve the
ema’s over palliatieve
zorg be
esproken wo
orden. Men
nsen met ee
en levensbedreig
gende ziekte, hun familie, vrienden en
andere
e belangstellendenvoorr dit thema zijn
z van
harte welkom.
w
Hett netwerk pa
alliatieve zo
org Oost
Veluwe organiseerrt deze avon
nden in de gemeente
g
Apeldoorn.E
A
Er zijn altijd meerdere ervaren
e
hulpverleners en vrijwilligers aanwezig
a
va
an de Kap en
e hospice Apeldoorn.
A
Deze avvond wordt financieel mogelijk
m
gem
maakt doorr de gemeen
nte Apeldoo
orn.
Meer in
nformatie
Aanmelden is niet nodig en toegang is
s gratis.
Website
e: www.netw
werkpalliatie
evezorg.nl/o
oostveluwe
Telefoon: 06 3658 1651
Bijeenk
komsten in
n 2020
 24
2 maart: Emotionele
E
d
dilemma’s
 26
2 mei: Palliatieve sed
datie en euthanasie
 28
2 juli: Rituelen
 22
2 septemb
ber: Film me
et nabespre
eking bij Gig
gant
 24
2 november: Rouw na
a overlijden
n

M
Mannen
koken bij
b ‘kLEEF!
Sa
amen kokken, same
en eten. Mannen onder elkkaar.
Praten
n over alles wat u bezig
g houdt, aandacht voor elkaar en aandacht
voor het
h bereiden
n van een le
ekkere maaltijd. En nattuurlijk met elkaar
aan ta
afel.
Donde
erdag 16 ja
anuari 2020
0 start de nieuwe kookg
groep voor mannen
onder leiding van een bevlog
gen, enthou
usiaste kok. Onder toez
ziend oog
van on
nze kok worrdt er gehak
kt en gesne
eden, gebakkken en geb
braden.
Ervaring
g is niet nod
dig. De kok leert u graa
ag de kneep
pjes van he
et vak!
Er is no
og plaats.
Spreektt u dit aan, meldt
m
u zich
h dan aan voor
v
deze bijeenkomste
en. Mail aan
n
info@sttichtingkleeff.nl of bel 05
55 576 26 76.
7 U kunt ook
o binnenlo
open aan V
Vosselmans
straat 4 in
Apeldoo
orn. Er word
dt 6 donderdagen geko
ookt en de totale
t
kosten zijn € 25,-.
Samenv
vatting:
: man
Wat
nnenkookgro
oep
Wie
: voorr mannen met
m kanker, naasten en
n nabestaan
nden
Wannee
er
: dond
derdag 16 ja
anuari, 27 februari,
f
19 maart, 16 april,
a
28 me
ei en 18 junii 2020
van 11.30 tot 14
4.00 uur
Waar
: Inloo
ophuis Stich
hting 'kLEEF
F! voor men
nsen die me
et kanker w
worden
geco
onfronteerd
d, Vosselma
anstraat 4, Apeldoorn
A
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Kosten
: € 25
5,Aanmelden : binn
nenlopen in het inlooph
huis (Vossellmanstraat 4 in Apeldo
oorn), mailen
n aan
info@
@stichtingkkleef.nl of be
ellen met te
elefoonnummer 055 57
76 26 76.

Ontmo
oetingsbije
eenkomst vrouwen met borsttkanker
Inloophuiss Stichting ‘kLEEF! - vo
oor iederee
en die met kkanker word
dt
geconfron
nteerd - org
ganiseert ee
en ontmoetin
ngsbijeenko
omst voor vrouwen
v
met borsttkanker op donderdag
d
23 januari 2020
2
van 13
3.30 tot 15.00 uur.
Veel vrou
uwen worde
en met borsttkanker gecconfronteerd
d en hebben in deze
periode behoefte om
o ervaringen uit te wissselen, vrag
gen te stelle
en en te bea
antwoorden
n.
Bij Stich
hting ‘kLEEF
F! is dat mo
ogelijk, onde
er andere tijjdens deze ontmoeting
gsbijeenkom
mst.
Mamma
acare verple
eegkundige
e Jeannet Ramaker
R
en raadsvrouw
w Helene En
nthoven zijn
n hierbij
aanwezzig.
U bent van
v harte uitgenodigd. Graag aan
nmelden via
a info@stich
htingkleef.nl of telefoon
nnummer
055 576
6 26 76 van
n Stichting ‘kkLEEF!
Samenvvatting:
Wat: on
ntmoetingsb
bijeenkomstt
Wie: voor vrouwen
n met borstkkanker
Wannee
er: donderd
dag 23 janua
ari 2020 van
n 13.30 tot 15.00 uur
Waar: in
nloophuis Stichting
S
'kLEEF!, Vossselmanstraa
at 4, Apeldo
oorn
Kosten: geen, een vrijwillige bijdrage
b
worrdt op prijs gesteld
g
Aanmelden: binnen
nlopen in he
et inloophuiis (Vosselm
manstraat 4 in Apeldoorrn), mailen aan
a
n met telefo
oonnummerr 055 576 26
6 76.
info@sttichtingkleeff.nl of bellen

Interna
ationale Sttichting Masterclas
M
ss Apeldoo
orn: 30 jaa
ar!
2020 is een bijzond
der jaar voo
or de Interna
ationale Stichting Mastterclass Apeldoorn: de
e stichting
bestaat 30 jaar! Ditt jubileum willen
w
we vie
eren met ma
asterclasse
es en concerten het helle jaar
door!
asses met violist
v
Philip
ppe Graffin in
i Theater O
Orpheus wa
aren al
De eersste openbarre mastercla
van 3 t/m 6 januari 2020.
Verder kunt u in he
et jubileumja
aar in ieder geval verw
wachten:
Woensdag 1 t/m zaterdag
z
4 april 2020::
Mastercclass Klarine
et, Piano en
n Zang door Charles Neidich,
N
Marrietta Petkova en Manu
uela
Ochako
ovski | Gigan
nt & ACEC
Donderd
dag 2 april: Mastersconcert | Giga
ant
Zaterda
ag 4 april: Deelnemersc
D
concert | Gigant
Juni: Zomerconcert door het Pelargos sttrijkkwartet
ag 21 t/m woensdag
w
2 septemb
23
ber:
Maanda
Mastercclass Kamermuziek me
et Philippe Graffin,
G
Garry Hoffman
en Clairre Désert | Orpheus
O
Maanda
ag 21 septe
ember: Masttersconcert | Orpheus
Woensd
dag 23 septtember: Dee
elnemersco
oncert | Orpheus
Donderrdag 3 dece
ember: Jub
bileumconc
cert
Strijkkw
wartet Anima
ato & Jelme
er de Moed, klarinet | Orpheus
O
De conccerten zijn vrij
v toegankkelijk, een vrrijwillige bijd
drage wordtt op prijs ge
esteld.
Voor me
eer informa
atie:
www.ma
asterclass-a
apeldoorn.n
nl
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Geme
eenteniieuws

Politiieke Marktt Apeldoorn (Stadhu
uis) Donderdag 16 jjanuari 20
020

Tijd

Oms
schrijving
Raad
dzaal
Agenda van de
e Raadsverrgadering van
v 16 janu
uari 2020

19.00 uur

1. Opening
g raadsagenda
2. Vaststelling
Beslluiten raad:
3. Rechtstree
eks:
a. Bestemmingsplan Beemte
B
Noord (4-2020
0)
enstellen van de digitale
e weg voor het indiene
en van
b. Het ope
Wob-verzoeken (5--2020)
4. Benoeming
g voorzitter Rekenkamercommissie (i.a.v. VO
OG)
eparken (1--2020)
5. Afwegingskkader zonne
6. Nota algem
mene voorziieningen (2--2020)
7. Nota actievve informatieplicht (3-2
2020)
8. Vragenuurttje
9. Actualiteitssvragen
a. Ingedien
nd door Gemeentebela
angen “vuurrwerkverbod
d Apeldoorn
n”

21.00 uur

10. Sluiting
S
mett drankje in Burgerzaal

Aangevraagde omgevings
o
svergunniing
Locatie

Omsc
chrijving

Datum
D

Tulleken
nsmolenweg 38, 7361 EN
N Beekbergen

het ka
appen van ee
en boom

18-12-2019
1

Stoppelb
bergweg 10, 7361 TE Be
eekbergen

het pla
aatsen van een
e verplaatssbare
zorgun
nit

27-12-2019
2

Loenensseweg 50, 73
361 GD, Bee
ekbergen

het ren
noveren van het hoofdge
ebouw

27-12-2019
2

Tulleken
nsmolenweg 80, 7364 BC
C Lieren

het ve
ergroten van het Theehuiss Huize
bloem
m

27-12-2019
2

Ruitersm
molenweg 15
52, 7361 HC Beekbergen
n

het pla
aatsen van een
e erfafsche
eiding

09-01-2020
0

Veldbrug
gweg 13, 736
64 AE Lieren
n

het ve
ergroten van een woning

09-01-2020
0

Het gaa
at hier om een ingedien
nde aanvraa
ag. Deze ke
ennisgeving
g is bedoeld
d om u te infformeren.
Als er een
e besluit iss genomen wordt dit opnieuw gep
publiceerd en
e kunt u ditt besluit inz
zien.
Pas dan
n kunt u eve
entueel een
n bezwaarscchrift indienen. Nadere
e informatie hierover vin
ndt u t.z.t.
bij de pu
ublicatie van de verlee
ende vergun
nning.
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Verleende omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Leonard Springerlaan 17, 7361 DK Beekbergen

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

17-12-2019

Lierderstraat 14, 7364 BH Lieren

het starten van een koffiehuis

19-12-2019

Freule Hartsenplein 6, 7361 BV Beekbergen

het plaatsen van een dakkapel

27-12-2019

Keizersmantel 7, 7361 ZL Beekbergen

het vergroten van een woning
(dakkapellen)

08-01-2020

Lage Bergweg 31D6, 7361 GT Beekbergen

het kappen van een boom

10-01-2020

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).

Inrichten gehandicaptenparkeerplaats Vlinderstraat
Nr. 2019-621179
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn,
gelet op artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet,
overwegende:
- dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en
wethouders van Apeldoorn in het mandaat- en volmachtsregister van de eenheid Beheer & Onderhoud
d.d. 23 september 2016 gemandateerd is aan de teammanager Regie en Beheer;
- dat een verzoek is ontvangen om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te richten in de
nabijheid van de Vlinderstraat 7;
- dat na onafhankelijk medisch onderzoek is gebleken dat de aanvrager zodanige beperkingen heeft
- dat hij/zij recht heeft op een Europese gehandicaptenparkeerkaart;
- dat de aanvrager in het bezit is van een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart;
- dat de aanvrager niet beschikt over eigen parkeerruimte en daarom is aangewezen op openbare
parkeergelegenheden;
- dat inwilliging van het verzoek het algemeen verkeersbelang niet in de weg zal staan en dat het daarom
gewenst is aan het verzoek te voldoen;
- dat de weg waarop deze verkeersmaatregel wordt getroffen in beheer is bij de gemeente Apeldoorn;
- dat de ‘Uitvoeringsvoorschriften gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken gemeente Apeldoorn’ op
dit verkeersbesluit van toepassing zijn;
- dat, gelet op artikel 24 BABW, afstemming heeft plaatsgevonden op basis van een vooraf, met de
gemandateerde van de korpschef, vastgesteld werkproces ‘Verkeersbesluiten voor
gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken’, leidend tot een positief advies;
- gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990,

besluiten
door het plaatsen van een bord model E6 conform bijlage 1 van het RVV 1990, voorzien van
een onderbord met daarop het kenteken van het voertuig dat in gebruik is bij de aanvrager, een
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Vlinderstraat nabij huisnummer 7 aan te wijzen.
Namens burgemeester en wethouders van Apeldoorn,
Erwin Knijnenburg, Teammanager
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bezwaa
arclausule
Op gron
nd van de Algemene
A
w bestuurssrecht kunt u bezwaar maken tege
wet
en dit besluit. U dient
uw bezw
waarschrift binnen zes weken na publicatie te
e sturen naar de geme
eente Apeldoorn, t.a.v.
de eenh
heid Veiligheid en Rech
ht, Postbus 9033, 7300
0 ES Apeldoorn. U kun
nt ook digita
aal een
bezwaa
arschrift indiienen via he
et formulier op www.ap
peldoorn.nl//bezwaarsch
hrift. Indien u uw
bezwaa
arschrift per post verstu
uurt raden wij
w u aan ee
en kopie van
n dit besluit mee te sturen.
Staatsccourant 2020
0 nr. 14763
3 januari 202
20

Sociaa
al maatsch
happelijk werker
w
Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker
w
van Stimenz
S
is ie
edere dinsdagochten
nd van
10.00 to
ot 12.00 uu
ur aanwezig
g in Gezondheidscentrum Papenberg (Loe
enenseweg
g 1) om u
te helpe
en wanneerr u hulp nod
dig heeft op gebieden die
d vallen binnen het so
ociaal maattschappelijk kade
er. Of het nu
u gaat om vragen
v
op het
h gebied van
v hulp die
e uw leefomstandigheden kunnen
veraang
genamen off om welke activiteiten voor u gesc
chikt zoude
en zijn om uw sociaal welzijn
w
te
vergrote
en of welke mogelijkhe
eden er voor u zijn om deel
d
te nem
men aan vrijwilligerswerk? Loopt
u eens binnen, er is vaak mee
er mogelijk dan
d u denktt en Hélène
e Mook help
pt u graag op
o weg.

Senio
orenbije
eenkom
msten

D ST
DE
TAMT
TAFE
EL

Dorpsh
huis De Hog
ge Weye – Dorpstraat 34, Beekb
bergen
Iedere donderdagm
d
middag van 14.00 tot 16.00 uur ve
erzorgen de
e vrijwilligerss van de Sta
amtafel
een inlo
oopmiddag voor
v
IEDER
REEN die een kopje ko
offie of thee wil komen drinken teg
gen
betaling
g van 1 euro
o voor 2 kop
pjes.
Voor de
e mannen/vrouwen die willen biljarrten is daarrnaast ook nog
n de gele
egenheid om
m dit op
dinsdag
gmorgen van 10.00 tot 12.00 uur te
t doen.
Er zijn diverse
d
mog
gelijkheden tot spellen zoals sjoele
en, kaarten, biljarten, rrummikub, maar
m
ook
voor het maken van een praattje met elka
aar.
Ook org
ganiseren we
w af en toe een lezing of demonstratie van diverse
d
onde
erwerpen, zoals
z
o.a.
een pre
esentatie van Zorgsaam
m, Beter Ho
oren, Brandp
preventie e.d.
De afge
elopen jaren
n hebben we zelfs nog enkele toch
htjes kunne
en maken, ssoms met ee
en
bezoekjje aan een tuin,
t
een tocht door de
e bossen in de herfstkle
euren. Het vvervoer worrdt dan
geregeld door de vrijwilligers
v
e de bezoe
en
ekers van de
d Stamtafe
el.
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Mocht ie
emand andere activiteiten willen ondernemen
o
n, neem dan even contact op mett één van
de vrijw
willigers, dan
n zullen wij zien
z
of dit te
e realiseren
n is.
Zelf vrijw
williger word
den ???, meld
m
je dan aan
a bij ons.
- dinssdagochten
nd, 10.00 to
ot 12.00 uur, biljarten
- don
nderdagmid
ddag, 14.00 tot 16.00 uur,
u stamtafe
el (inloopmiiddag, de vrrijwilligers ontvangen
o
u graag en de koffie staatt altijd klaarr en u kunt deelnemen
d
aan spellen
n)
Voor me
eer informatie
e kunt u conttact opnemen
n met Ton en
n Dinie Tijho
of,mailadres: a.tijhof9@up
pcmail.nl

nsdagmidda
ag, het geh
hele jaar do
oor bent u welkom
w
in
Elke din

’t Pro
oathuuss

Gelege
en aan de Papenberg
P
5 in Beekbe
ergen.

Een gro
oep vrijwilliigers heet u van harte
e welkom vo
oor een gez
zellig
samen zijn,
z
een ba
akkie doen,, lekker bijpraten en spelletjes
s
s
spelen
met elk
kaar. Een ha
apje en een
n drankje horen
h
daar natuurlijk ook
o bij.
Wij me
erken dat er een grote
e behoefte
e bestaat bij ouderen om
samen een
e fijne middag
m
te hebben en daar
d
willen wij ons gra
aag voor
inzettten.
Eén ke
eer in de maand
m
hebbe
en we met elkaar een uitgebreid
de warme
maaltijd, we beginnen dan een
e uur eerrder.
Op inittiatief van de bezoek
kers hebben
n we ook éé
én keer perr maand
een lun
nch ingevoe
erd waarvo
oor we een extra
e
bijdrrage vragen
n.
Men vindt het etten met elk
kaar zo ontz
zettend fijjn, ja thuis zit je
oren we dan
n.
alleen te eten ho
Wij zijn
n een ontm
moetingsplek
k waar een ieder zich thuis mag voelen.

n, ja maar ik ben niet meer zo mobiel, geen probleem, onze vrijw
willigers
U denktt misschien
halen en brengen u.
u
Dorpso
ontmoeting

’t PROAT
THUUS TEAM
T

BEEK
KBERGEN

Din
nsdagmidd
dag
14.0
00 – 16.00 uur

Graag tot dinsdagm
G
middag
ad
in Hett Hoogepa
Pape
enberg 5
Bee
ekbergen
055––5062608
06-2
29444582
2

Er zijn geen koste
en aan
verbonden maar een vrijwillige
v
bijdrage in
n de onkostten wordt
op prijs gestelld.
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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

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.

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!
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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
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