Nieuwsbrief 27 Januari 2020
Van de bestuurstafel
Welstand, ruimtelijke kwaliteit en omgevingskwaliteit
Begrippen die vaak als synoniem worden gebruikt, het onderscheid soms onduidelijk is en vaak
voor verwarring zorgen. Goed dat recent in een notitie van de gemeente deze begrippen, de
verschillen en de samenhang heeft toegelicht. De notitie heeft als titel “Waar willen we een
hogere omgevingskwaliteit in de gemeente?”.
Wat is welstand, ruimtelijke kwaliteit en omgevingskwaliteit?
Onderstaand een gedeelte van de tekst van de notitie.
De begrippen welstand, ruimtelijke kwaliteit en omgevingskwaliteit worden vaak als synoniem
gebruikt; maar deze begrippen hebben wel degelijk een andere betekenis. Omgevingskwaliteit
is een optelsom van welstand, ruimtelijke kwaliteit en nieuwe onderwerpen die de omgevingswet voorschrijft.
Welstand
Al lange tijd wordt in de ruimtelijke ordening gesproken over welstand. Een onafhankelijke
commissie toetst of een bouwplan past binnen de redelijke eisen van welstand. Welstand gaat
primair over architectuur en hoe de architectuur binnen de omgeving past. Daarnaast is er voor
monumenten ook een wettelijke taak om aanpassingen aan monumenten te toetsen. Deze twee
onderwerpen gaan vaak samen en worden welstand genoemd.
Ruimtelijke kwaliteit
vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw was ruimtelijke kwaliteit het centrale doel van
nationaal ruimtelijk beleid. Het begrip ruimtelijke kwaliteit is breed en er zijn veel rapporten
verschenen over wat het begrip nu precies betekent. Kern van die discussies is dat ruimtelijke
kwaliteit meer is dan mooi of lelijk, maar gaat over “gebruikswaarden”, belevingswaarden en
toekomstwaarden. Een goed gebouw op een slechte plek heeft immers geen ruimtelijke
kwaliteit. Ruimtelijke kwaliteit gaat niet alleen over gebouwen (zoals welstand), maar gaat ook
over bijvoorbeeld de openbare ruimte, het gebruik van een plek, verkeer, water en groen.
In Apeldoorn hebben we een onafhankelijke commissie die adviseert op ruimtelijke kwaliteit
(CRK).
Omgevingskwaliteit
De omgevingswet verruimt het begrip ruimtelijke kwaliteit en heeft het over omgevingskwaliteit.
Omgevingskwaliteit duidt op de integrale kwaliteit van ruimtes. Integraal dus niets uitsluitend.
De ondergrond noch de sterrenhemel. De lokale inbedding, noch de internationale aansluiting.
Schoonheid noch functionaliteit. Omgevingskwaliteit voegt onderdelen aan ruimtelijke kwaliteit
toe die je niet direct kunt zien, bijvoorbeeld veiligheid, luchtkwaliteit en bodemkwaliteit, maar wel
kunt beïnvloeden met ruimtelijke kwaliteit.
Omgevingskwaliteit is een optelsom van alle elementen.
Bij bestemmingsplannen zal toetsing plaatsvinden met als richtsnoer “omgevingskwaliteit”.
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Publieksbalies maandag
m
w
weer
open
n in stadhuis
Inwoners van
v Apeldoo
orn zijn maa
andag 27 Ja
anuari vana
af
12.30 uur weer
w
welkom in het sta
adhuis aan het Marktplein voor
de productten en diens
sten van de
e gemeente. De publiek
ksbalies in
het Werrkplein Activverium aan de Devente
erstraat warren vrijdag gesloten en
n zijn ook maandagm
morgen nog dicht in verband met
m de verh
huizing naarr het stadhu
uis. Spoeda
aanvragen die
d
afgelope
en donderd
dag zijn aan
ngemeld, ku
unnen maan
ndagmiddag
g vanaf 12.3
30 uur afgehaald
worden. In februarii of maart wordt
w
een op
pen huis ge
eorganiseerd
d waarbij allle inwoners
s van
Apeldoo
orn welkom zijn.

In en
n om de dorp
pen
Huldig
ging jubilarissen bij PJB
Tijdenss de Algeme
ene ledenve
ergadering
van hett harmonieo
orkest Prins
ses Juliana
Beekbe
ergen zijn de
d zussen Pauline
P
Vissche
er-van Leeu
uwenkamp (klarinet)
en Inge van Leeuw
wenkamp (a
alt-saxofoon
n) door voorrzitter Gerritt
Wouden
nberg in hett zonnetje gezet
g
vanwe
ege hun 25-jarig
lidmaatsschap.
De beid
de jubilerend
de dames werden
w
verrrast met een
n oorkonde
en een zilveren spe
eld van de Koninklijke
K
Nederlands
se Muziek
Organissatie, en nattuurlijk een fraaie bos bloemen.
Van harrte proficiat!!

Het Lie
erderholt winnaar
w
“
“Camping
van het Ja
aar 2020”
Vaka
antiepark Het Lierderho
olt is
verkozen tot ‘Camping van
het Jaar
J
2020′. Begin
dece
ember werd
d al bekend
gemaakt dat zij tot één van
n de
nege
en genomin
neerde
camping
gs behoorde tijdens de
e jaarlijkse
verkieziing van de ANWB.
A
Tijdens de afgelopen zomerva
akantie hebben
camping
ggasten hun stem uit kunnen
k
bren
ngen
ten behoeve van de ANWB-ve
erkiezing
‘Campin
ng van het Jaar
J
2020’. Dit is een publieksverk
p
kiezing en de
d camping
gs zijn voor 100%
beoorde
eeld door de
e Nederland
dse kampee
erder.
De beke
endmaking van de winnaars van een
e ANWB--award vond
d plaats tijd
dens de Vak
kantiebeurs
in Utreccht. De kwaliteit van de
e verhuuraccommodaties, faciliteitten, de hygiëne en de prijsp
kwaliteittverhouding
g waren belangrijke voorwaarden. De woorde
en luxe, goe
ed onderhouden en
dicht bijj de natuur werden
w
ond
der andere door de cam
mpinggaste
en genoemd
d.
Wijij willen we nogmaals iedereen
i
be
edanken die
e op ons gesstemd heefft!
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“De toekomst graaft in het verleden”
Zoals u misschien weet vindt er nieuwbouw plaats aan De Beekvallei in Lieren, vlak bij onze
school. Onlangs zijn onze leerlingen, na een presentatie op school, met archeoloog Peter van
onderzoeksbureau Econsultancy, op zoek gegaan naar historisch materiaal wat daar in de
grond zit. Er zijn sporen van waterputten en boerderijplattegronden aangetroffen uit de middeleeuwen en zelfs de vroege ijzertijd. Dat is zo'n 2800 jaar geleden!
Voor onze leerlingen erg leuk en interessant omdat ze er zo achter kwamen wat zich vroeger al
in Lieren afspeelde. En dat ze op deze actieve manier lekker buiten bezig waren met natuur en
geschiedenis.

De kinderen vinden het reuze-interessant.

Er zijn sporen van waterputten en boerderijplattegronden aangetroffen uit de middeleeuwen en zelfs de vroege
ijzertijd. Dat is zo'n 2800 jaar geleden! (Foto’s de Stentor)

Onze juf Marion over de opgravingen: "We proberen veel dingen buiten te doen. Maar dat dit in
de achtertuin van school ligt, is echt gaaf. De kinderen vinden het reuze-interessant. Ook de
uitleg. Ik zou dit elke dag wel willen doen.”
Martin Kooijmans
PJB ontvangt bijdrage uit het Rabobank Donatiefonds
Harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen heeft een
bijdrage van €2.895,= ontvangen uit het Donatiefonds van
Rabobank Apeldoorn en omgeving voor de aanschaf van een
mooie occasion bes bas. Tijdens de algemene ledenvergadering overhandigde Financieel adviseur Jeroen te Riele van de
Rabobank de cheque aan voorzitter Gerrit Woudenberg. Hiermee kan de aanschaf van een bes bas worden bekostigd.
Bij PJB is men erg blij met deze gift uit het Donatiefonds.
De Rabobank steunt via het Donatiefonds lokale
projecten die de leef- en woonomgeving verbeteren
én waarvan inwoners in de regio Apeldoorn lang-
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durig kunnen profiteren. De leden van de Rabobank denken mee over de toezeggingen uit het
fonds. De donatiecommissie bestaat uit vier ledenraadsleden. Ze komt vier keer per jaar bij
elkaar en beoordeelt aanvragen voor een bijdrage uit het fonds en adviseert de directie hierover. De bank zet o.a. in op leefbaarheid in de kernen.

Gedaanteverwisseling pinautomaat
Het wordt even wennen, maar over anderhalf jaar zijn alle pinautomaten in Nederland felgeel.
Maandagochtend 20 januari is de ‘Geldmaat’, de nieuwe gezamenlijke felgele pinautomaat van
ABN, ING en Rabobank, in Beekbergen vervangen. Eind volgend jaar zijn alle pinautomaten
omgebouwd.
Doordat Nederlanders steeds minder met contant geld betalen, wordt het voor banken kostbaar om een netwerk van
duizenden pinautomaten in de straten in stand te houden. Hoewel ABN, ING en Rabobank afgelopen jaren op veel
locaties automaten hebben weggehaald, telt Nederland nog steeds zevenduizend pinautomaten. Op 3.200 locaties,
vaak in drukke winkelgebieden, staan er bovendien meerdere van verschillende banken vlak naast elkaar.

Zo zien alle pinautomaten er binnenkort uit

De Geschiedenis van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen
Al een aantal jaren is onder auspiciën van de Dorpsraad Beekbergen-Lieren de Werkgroep
Oud Beekbergen-Lieren (WOBL) bezig met informatie over de historie van deze dorpen en de
omgeving.
Op de website van de dorpsraad is nu een publicatie beschikbaar over de geschiedenis van
Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen.
De publicatie is tot stand gekomen door een samenwerking van de WOBL en de auteur
Gerrit Muller.
De volgende onderwerpen zijn via onderstaande link beschikbaar op de website van de
dorpsraad:
1. De Veluwe
2. IJzerwinning op de Veluwe
3. Het leven in de Middeleeuwen
4. De oude kerk van Beekbergen
5. De Oude Beek en de sprengen
6. Het kerspel Beekbergen en de marken
7. Molens in Beekbergen en Lieren
8. Beekbergen in de 16e eeuw
9. De reformatie
10. Beekbergen in de 17e eeuw
11. Beekbergen in de Franse tijd
12. Herbergen in Beekbergen

13. Beekbergen in de 19e eeuw
14. Christelijk onderwijs in Lieren
15. Ontginning van het Beekbergerwoud
16. Het Hoogeland, een kolonie voor bedelaars en landlopers
17. Het Spelderholt en Teixeira de Mattos
18. De Uniehuizen
19. Het Heethuys en Rauwenhul
20. Eerste wereldoorlog en mobilisatie
21. Ziekenzorg in Beekbergen
22. Boerenleven in vorige eeuw
23. Tweede Wereldoorlog
24. Veranderend straatbeeld begin 20e eeuw

https://www.dorpsraadbeekbergen.nl/wobl.html
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Speeltoestellen “Park Wolterbeeklaan” geplaatst en in gebruik genomen
In het afgelopen halfjaar werd tijdens een aantal gesprekken tussen gemeente Apeldoorn
(stadsdeelmanager, wijkbeheerder en een vertegenwoordiging van de bewoners rond het “park
Wolterbeeklaan” een voorstel uitgewerkt om een aantal speeltoestellen te plaatsen voor de
“jonge jeugd” en een jeu de boule baan voor de ouderen. Deelnemers aan het overleg waren
enthousiast over het voorstel en tijdens een presentatie waren ook de omwonenden in belangrijke mate tevreden. Waar dat mogelijk was werden enkele wensen ingepast in het ontwerp.
Bij het plaatsen van de speeltoestellen is rekening gehouden met de benodigde ruimte voor het
straatvolleybal toernooi. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt met betrekking tot aanplant
en dan zal blijken dat het een verrijking van het aanzien van het dorp is en de jeugd er naar
hartenlust kan spelen.
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RepaiirCafé – donderd
d
dag 30 januari
Kapot, maar
m
nog te goed
g
om weg
g te gooien!?
?
Het gebe
eurt ons allem
maal wel een
ns. Een huishoudelijk apparaat dat err na vele jare
en trouwe die
enst ineens
mee stop
pt. Wat meew
warig kijken, hier en daar eens (zach
htjes) kloppen
n of schudde
en, het blijkt allemaal
a
niet te he
elpen. Concllusie: kapot! Of toch niet?
?
Dat weet u wanneer u op de laatste donderda
ag van de maand tussen
n 14.00 en 16
6.00 uur (tijde
ens de
Stamtafe
el) met het bewuste appa
araat naar de
e Hoge Weye
e komt en de
e heren
Ben Linsssen en Harrrie Kleinleuge
enmors hun vakkennis op het appara
aat mogen lo
oslaten. En dan vaak
kunnen zorgen
z
dat het
h apparaat weer gaat fu
unctioneren zoals
z
verwaccht mag word
den.
Er zijn ee
en paar voorwa
aarden:
- maxima
ale omvang va
an het apparaa
at, u moet het “onder de arm
m” mee kunne
en nemen naar de Hoge We
eye
- kosten van
v eventueel te vervangen
n onderdelen worden
w
in reke
ening gebrach
ht (vakkennis e
en handigheid
d zijn gratis)

Dus:

ie
edere laatstte donderda
agmiddag va
an de maand
d van 14.00 tot 16.00 uu
ur in
de Hoge We
d
eye (niet in ju
uli en augus
stus).

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”.
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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
w
www.duurzaa
mbloem.nl
e-mail:
e
info@duurzaa
ambloem.nl

Energ
giek wonen
n doe je zo
o!

Uw voorbee
eld

M
Meer
vrijwillligers gevrraagd

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

We
e maken graag
fotto’svan uw huis voor
de
e 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

Varia
a
Zorggrroep Apeld
doorn doe
et oproep:: LIEVERD
DS GEZOC
CHT!
Het UIT
T-bureau van Zorggroep Apeldoorn wil cliënte
en van hun drie grote lo
ocaties, Randerode,
Het Zon
nnehuis en Casa Bonita, graag in de watten leggen voorr Valentijn op donderd
dag
13 februari. ‘We willen
w
cliënte
en nét dat beetje
b
extra aandacht geven
g
rondo
om deze rom
mantische
dag. Da
aarom zijn we
w op zoek naar lieve, enthousiaste mensen die ons daa
arbij willen helpen!”,
h
aldus ee
en medewe
erker van he
et UIT-burea
au.

Wil jij he
elpen met beautyb
of creatieve acttiviteiten, blloemschikke
en of gezelllig met een cliënt
langs de
e activiteiten lopen? Je
e bent van harte
h
welkom tussen 10:00-12:00 uur (en bij Casa
Bonita óók
ó tussen 13:00 en 15
5:00 uur). Je kunt je op
pgeven doo
or een mail tte sturen na
aar
UITbure
eau@zgape
eldoorn.nl.
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Geme
eenteniieuws

Politiieke Marktt Apeldoorn (Stadhu
uis) Donderdag 30 jjanuari 20
020

Tijd

Oms
schrijving
Raad
dzaal

19.00 uur

moede & sc
chulden
Arm
Voorzitter: mevvr. A. Fredrikks
Soort activiteit: De Ontmoe
eting
Toelichting:
moeting?
Watt is de ontm
De gemeentera
g
aad van Ape
eldoorn hou
udt met rege
elmaat them
matische on
ntmoetinge
en met inwo
oners. In de
eze editie va
an de Ontm
moeting gaatt het over Armoede
A
& Scchulden.
Waa
ar gaat het over?
De Raad
R
maakkt kennis me
et verschille
ende spelerss in het werrkveld van armoede
a
& scchulden in de
d gemeentte Apeldoorn. Medewerking wordt verleend door
dive
erse vrijwillig
ge initiatieve
en op het te
errein van Armoede
A
& sschulden en
n een
erva
aringsdesku
undige.
Watt is het prog
gramma?
• Inlo
oop (18.45 uur) stadhu
uis marktple
ein
• Op
pening (19.0
00 uur) door Alinda Fre
edriks
• Ervvaringsverh
haal over armoede & sc
chulden
• Ko
orte presentaties / pitch
hes van de vrijwillige
v
initiatieven
• Ro
ondetafelgessprekken

21.30 uur

s
Slottwoord en sluiting
Op locatie:
l
Velluws Colleg
ge Cortenb
bosch

19.00 uur

Passsend onderrwijs

22.00 uur

Sluitting

Aangevraagde omgevings
o
svergunniing
Locatie

Omsc
chrijving

Datum
D

Arnhemsseweg 725, 7361
7
TN Bee
ekbergen

het ka
appen van 30
0 bomen

23-01-2020
2

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

Hoge Bergweg 30-215, 30-401 t/m 410 in
Beekbergen

het oprichten van 11 recreatiewoningen

20-01-2020

De Hoeven 16, 7361 AL, Beekbergen

het plaatsen van een in-/uitrit

23-01-2020

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).

Aangevraagde evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

omgeving Kerkeveld in Beekbergen

Going Dutch Jeugdronde van Gelderland
d.d. 19 april 2020

20-01-2020

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement bij hem is ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen.
Indien de vergunning wordt verleend zal daarvan mededeling worden gedaan.

Activiteitenbesluit milieubeheer, Veendijk 20 te Lieren
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben op 3 januari 2020 een melding op grond
van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen van Domatrac voor het veranderen van de
indeling van het bedrijfspand aan Veendijk 20 te Lieren.
Zaaknummer: DOS-2020-001107.
Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Veluwe IJssel, bereikbaar via
(055) 580 17 05.
Wilt u bij eventuele correspondentie, bij voorkeur digitaal (info@ovij.nl), het nummer van het
zaakdossier "DOS-2020-001107" vermelden?
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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.
LET OP: Hélène Mook is afwezig van maandag 27 januari tot en met vrijdag 14 februari.
Voor vragen die niet kunnen wachten, kan contact opgenomen worden met Stimenz, tel. 088 784 64 64.
Dinsdag 18 februari ben ik weer op het spreekuur in Beekbergen van 10.00 tot 12.00 uur.

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.

’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.
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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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