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 stroomdiagrammen en schema’s, is het een goed leesbaar document.
In de nota wordt het besluitvormingsproces vorm gegeven door toepassing van de bij kwaliteitskunde 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 schudden, 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).

1

1945
5-2020:: 75 jaa
ar Vrijheid
Het Besstuur van de
e Stichting 4 en 5 mei Beekbergen
B
n is samen met de werrkgroep 202
20 in volle
g
gang
met de
e voorbereid
dingen voorr de herdenking en viering van
7 jaar vrijhe
75
eid in 2020..
Met een pro
M
ogramma va
an 4 dagen boordevol e
evenemente
en staan
w stil bij de
we
e oorlog en vieren we in
n Beekberg
gen dat we samen
s
7 jaar in vrijheid leven.
75
Houd 2,
2 3, 4 en 5 mei VRIJ!!
Vrijwilliigers
Voor de
e evenemen
nten in mei is de Stichting 4 en 5 mei
m op zoekk naar
vrijwilligerrs. Lijkt het je
j leuk om met je tijd e
en enthousia
asme bij
te dragen aan het sla
agen van de
e evenemen
nten van 75
5 jaar
Vrijheid Beekbergen?
B
?
Meld je dan
d aan:
Graag via
a mail: info@
@4en5meib
beekbergen..nl.
Of bel Rémon Mulde
er: 06 - 4671
1 4409 (bij vvoorkeur ’s avonds!)
Muzikaal Herdenkin
ngsmomen
nt
Harmonie
eorkest Prinses Juliana
a
Beekbe
ergen onderr leiding van
n dirigent Marten van der
d Wal geeft het
startsch
hot met een muzikaal Herdenkings
H
smoment in
n aanloop na
aar het
vieren van
v 75 jaar Bevrijding op
o vrijdag 6 maart om
m 20.00 uur in de
Hervorm
mde Kerk in
n Beekberge
en. Centraa
al staat het speciaal
s
gecomp
poneerde muziekwerk
m
“The Story of Anne Fra
ank”.

2

Varia
a
Cultuu
ur bij je Bu
uur – 18 en
n 19 april 2020
2
In deze zevende editie van “C
Cultuur bij de
e Buur” stelllen dit jaar weer veel inwoners hu
un
mer en/of tuin beschikb
baar voor de
e artiesten om
o op te tre
eden of te e
exposeren. Op
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b
staat open voor alle soo
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n 18 en 19 april op, op plaatsen die de inwoners van Apeldoorn
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Gratis ad
dvies van vrijwillligers
Wilt
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M
Meer
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Help de wereld en uw portemonnee.
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wat u
aan uw huis
h
kunt (laten)) verbeteren.

We
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fotto’svan uw huis voor
de
e website

He
eeft u leuke idee
eën of wilt u helpen?
Ne
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aag meer bLoEm-vrijwilligers
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Wegwerkzaamheden in Beekbergen
De werkzaamheden aan de Koningspage en Achterste Kerkweg zijn afgerond. De hondenuitlaatplaats 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 oppervlaktewater. 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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Geme
eenteniieuws

Politiieke Marktt Apeldoorn (Stadhu
uis) Donderdag 23 jjanuari 20
020

Tijd

Oms
schrijving
Raad
dzaal

19.00 uur

Parkkeren Apeld
doorn West

21.00 uur

Sluitting

Aangevraagde omgevings
o
svergunniing
Locatie

Omsc
chrijving

Datum
D

Wolterbe
eeklaan t.o. nr.
n 53, Beekb
bergen

het ka
appen van ee
en boom

15-01-2020
1

Solleweg
g 50, 7361 TH,
T Beekberg
gen

het ve
erplaatsen va
an een bijgeb
bouw

17-01-2020
1

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.

Verleende omge
evingsverg
gunning
Locatie

Omsc
chrijving

Datum

Tulleken
nsmolenweg 38, 7361 EN
N Beekbergen

het ka
appen van ee
en boom

16-01-2020

Tulleken
nsmolenweg 22B, 7361 EN,
E Beekberg
gen

het ka
appen van 2 bomen
b

17-01-2020

Het bessluit en bijbe
ehorende te
ekeningen liiggen ter inz
zage in het stadhuis, u kunt het be
esluit
inzien na
n het make
en van een afspraak met het Omg
gevingslokett of kan op vverzoek dig
gitaal
worden toegezonden door een
n mail te stu
uren aan inffoomgeving
gsloket@ap
peldoorn.nl. De
opening
gstijden van
n het stadhu
uis en het Omgevingslo
O
oket vindt u op www.ap
peldoorn.nl//stadhuis.
Belangh
hebbenden kunnen op grond van de Algemene wet besttuursrecht ttegen dit be
esluit
bezwaa
ar maken.
Een bezzwaarschrifft dient binnen zes wekken na verze
ending van het besluit (zie datum
verzend
ding) gestuu
urd te worde
en naar hett college van
n burgemee
ester en we
ethouders va
an
Apeldoo
orn, t.a.v. de
e eenheid Veiligheid
V
& Recht, pos
stbus 9033, 7300 ES in
n Apeldoorn
n.
Een bezzwaarschrifft kan ook digitaal inged
diend worde
en via het fo
ormulier op www.apeld
doorn.nl
(digitaal loket).

Verleende evene
ementenvergunning
g
Locatie
e

Omschrijv
ving

Datum

Oude Arrnhemseweg
g 292 in Beekkbergen

Herdenking
g executie Woeste
W
Hoeve
e
d.d. 7 maart 2020

16-01-2020

U en evventuele and
dere belang
ghebbenden
n kunnen op
p grond van
n de Algeme
ene wet bes
stuursrecht
tegen dit besluit be
ezwaar makken. Een be
ezwaarschrifft dient binn
nen 6 weken
n na verzen
nding van
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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 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.
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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
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