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Nieuwsbrief 10 februari 2020 

Van de bestuurstafel 

Concept van de nota “Samen tegen huiselijk geweld” 

Op de website van de gemeente Apeldoorn staat het concept van de 
regiovisie “Samen tegen huiselijk geweld” (aanpak 2020 – 2023). 
Het is een nota die gedragen wordt door de gemeenten: Apeldoorn, 

Brummen, Epe, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem, Nunspeet, Oldebroek, 
Putten, Voorst en Zutphen. 

Bovengenoemde gemeenten hebben zich in de afgelopen jaren, zo staat in het voorwoord, 
ingespannen om een helder beeld te krijgen van de problematiek en de mogelijke oplossingen. 
Maar, zo is de constatering, de waargenomen problematiek is weerbarstiger dan de ogenschijn-
lijk logische oplossingen. 

In de (concept) nota wordt - met als vertrekpunt voor een omschrijving “Wat is huiselijk 
geweld?”- gekozen voor de nationaal en internationaal erkende definitie “alle vormen van 
geweld waarbij er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie tussen slachtoffer en pleger”. 
De nota - en dat maakt het overzichtelijk en goed leesbaar - is opgebouwd rond de onder-
staande thema’s: 

- de omvang en impact van huiselijk geweld 
- waar staan we nu? 
- waar gaan we voor? 
- hoe doen we dat? 
- huiselijk geweld eerder en beter in beeld brengen 
- waargenomen huiselijk geweld stoppen en duurzaam oplossen 
- extra aandacht voor specifieke doelgroepen 
- zijn de ambities betaalbaar 
- communicatie 

Veel volwassenen en kinderen in Nederland zijn thuis niet veilig. De kans dat iemand te maken 
krijgt met huiselijk geweld is groter dan de kans op welke andere vorm van geweld. Huiselijk 
geweld is in omvang en impact daarmee een van de grootste geweldsvraagstukken van de 
samenleving. Alle gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de ketenaanpak van huiselijk 
geweld. Om dat doelgericht, doeltreffend en doelmatig (dus efficiënt en effectief) aan te pakken 
is een regionale aanpak belangrijk. 

Aandacht wordt ook gegeven aan de rol van Apeldoorn als centrumgemeente. Dit betekent dat 
Apeldoorn verantwoordelijk is om voor de veertien gemeenten in de regio te zorgen voor: 

- afstemming en coördinatie van het beleid 
- financiering van de regionale voorzieningen (budgethouder) 
- centraal advies en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling 
- opvang van slachtoffers van huiselijk geweld 

De concept nota is te raadplegen op de website van de gemeente Apeldoorn. 
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In en om de dorpen 

Wegwerkzaamheden in Beekbergen en Lieren 

   

   
Werkzaamheden aan de Keizersmantel in Beekbergen. 

   
Aan de Veldbrugweg in Lieren worden de gasleidingen aangelegd. 

   
Ook de KPN-monteur is hier druk bezig met het aanleggen van kabels. 
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Terugblik 
Januari storm 2018 

Op 18 januari 2018 kwamen er in de gemeente Apeldoorn veel meldingen binnen van 
omgewaaide bomen, dakpannen, zonnepanelen etc. 

   
 Arnhemseweg Engeland 

   
 Engelanderweg Van Limburg Stirumweg 

   
 Begraafplaats Beekbergen Molenvaart, Lieren 

   

   
Wolterbeeklaan 

De storm van afgelopen weekend heeft tot zover bekend weinig overlast bezorgd. 
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Varia 

Voortgang nieuwbouwwijk Ugchelen Buiten, Apeldoorn 

Ook in 2020 wordt er weer volop gebouwd in Ugchelen Buiten, het voormalige TNO-terrein aan 
de Laan van Westenenk. Ugchelen Buiten ligt op de grens van Apeldoorn, Beekbergen en 
Ugchelen in een bosrijke omgeving met alle voorzieningen in de buurt. De fundering van veld G 
is gereed en er is gestart met het leggen van de begane grondvloeren. Verder wordt de 
komende periode het tweede deel van de woningen in veld C opgeleverd. In totaal worden er 
275 woningen gebouwd, variërend van rijenwoningen tot bosvilla’s. 
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Ook aan speelvoorzieningen voor de kinderen is gedacht. 

   
In de binnenstad van Apeldoorn lieten politieke partijen Bij de hogedrukgasleiding aan de Arnhemseweg nabij  
zich weer zien. Hier bij de Kapelstraat in gesprek met de A1-viaduct heeft men onlangs jonge dennebomen 
voor- en tegenstanders van fietsen door de Kapelstraat. geplant. 

 
Er zijn deze januari en februari al veel waarnemingen van bloeiende krokussen gedaan. 
Dit is zeer vroeg vergeleken met de normale eerste bloei, die meestal pas in maart is. 
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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 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. 

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 
 
 


