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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 open-
bare ruimte als ook overlast door overmatig geluid vanuit de locaties De Smittenberg en 
Engelanderhof. Daarbij gaat het om arbeidsmigranten die vanuit genoemde locaties voor over-
last 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 over-
last 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 respectie-
velijk 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 onmoge-
lijk is. 

In het kader van mobiliteit (bereikbaarheid en onveilige verkeerssituaties) worden als knel-
punten 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 aanpas-
singsmogelijkheden zoals die ook tijdens een bewonersavond zijn besproken. Ook worden 
genoemd de aansluiting van de Amerikaweg op de Arnhemseweg en de toename van het sluip-
verkeer. 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 waar-
om 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 stads-
deelmanager voor Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen, de coördinator jeugdcriminaliteit en veiligheid thuis, de wijk-
beheerder 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 school-
terreinen rookvrij zijn. De basisscholen van Leerplein055 willen hier niet op wachten. 

Wij vinden het belangrijk nu werk te maken van rookvrije school-
terreinen 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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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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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 
 


