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Nieuwsbrief 20 Januari 2020 

Van de bestuurstafel 

Nota “actieve informatieplicht 2020 – 2023” 

In de vorige Nieuwsbrief werd de mededeling opgenomen dat de gemeenteraad tijdens de 
Politieke Markt van 9 januari 2020 - ter voorbereiding op het besluitvormingsproces tijdens de 
Raadsvergadering - de nota Actieve informatieplicht zou bespreken. Gelet op de agenda van de 
Raadsvergadering aangegeven procedure kan worden geconcludeerd dat de nota “besluitrijp” 
is. 
In heldere taal en nog eens extra verduidelijkt door de in de nota opgenomen stroomdiagram-
men en schema’s, is het een goed leesbaar document. 
In de nota wordt het besluitvormingsproces vorm gegeven door toepassing van de bij kwaliteits-
kunde bekende Deming-cirkel. 
In de nota wordt onderscheid gemaakt tussen actieve en passieve informatie. Er is sprake van 
actieve informatie wanneer het college van B&W eigener beweging de raad informeert en er is 
sprake van passieve informatie wanneer het college van B&W antwoord geeft op vragen van de 
raad. 
Aandacht wordt ook besteed aan het aspect “vertrouwelijk”. Men moet, zo staat in de nota, er 
van op aan kunnen dat zorgvuldig wordt omgegaan met de wet openbaarheid van bestuur. 
Openheid waar dat kan, geheimhouding waar dat moet en dat vereist wederzijds vertrouwen 
dat zorgvuldig moet worden afgewogen en niet mag worden beschaamd. 

In en om de dorpen 

RepairCafé – donderdag 30 januari 
Kapot, maar nog te goed om weg te gooien!? 

Het gebeurt ons allemaal wel eens. Een huishoudelijk apparaat dat er na vele jaren trouwe 
dienst ineens mee stopt. Wat meewarig kijken, hier en daar eens (zachtjes) kloppen of schud-
den, het blijkt allemaal niet te helpen. Conclusie: kapot! Of toch niet? 
Dat weet u wanneer u op de laatste donderdag van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur 
(tijdens de Stamtafel) met het bewuste apparaat naar de Hoge Weye komt en de heren 
Ben Linssen en Harrie Kleinleugenmors hun vakkennis op het apparaat mogen loslaten. En 
dan vaak kunnen zorgen dat het apparaat weer gaat functioneren zoals verwacht mag worden. 

Er zijn een paar voorwaarden: 
- maximale omvang van het apparaat, u moet het “onder de arm” mee kunnen nemen naar 

de Hoge Weye 
- kosten van eventueel te vervangen onderdelen worden in rekening gebracht (vakkennis en 

handigheid zijn gratis) 

Dus: iedere laatste donderdagmiddag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur in 
 de Hoge Weye (niet in juli en augustus). 
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Wegwerkzaamheden in Beekbergen 

De werkzaamheden aan de Koningspage en Achterste Kerkweg zijn afgerond. De honden-
uitlaatplaats is ook voltooid aan de Wolterbeeklaan is ook voltooid. De werkzaamheden aan de 
Keizersmantel duren nog voort. 
Binnenkort gaat men starten met de aanleg van een wadi in het park aan de Wolterbeeklaan. 
  Bij een moderne wadi worden in stedelijke gebieden straten en daken van huizen afgekoppeld van de riolering. 

Het hemelwater dat op deze verharde oppervlakken valt, wordt via een hemelwaterriolering of over maaiveld 
afgevoerd naar een wadi waar het kan infiltreren in de bodem, of vertraagd kan worden afgevoerd naar opper-
vlaktewater. Op deze manier wordt voorkomen dat schoon water naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie gaat en 
wordt tevens bereikt dat het grondwater wordt aangevuld. 

   
Koningspage. 

   
Achterste Kerkweg. 

   
Keizersmantel. 

     
Hondenuitlaatplaats in het park aan de Wolterbeeklaan. 
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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.  

 

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. 

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. 
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’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. 
 

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 

 
 
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 
 
 


