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 ogenschijnlijk 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 onderstaande 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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Honde
enuitlaatplaatsen (HUP’s)
Binnen de bebouwde
B
b
kommen
k
van Apeldoorn geldt
e aanlijnp
een
plicht: u moet de hond aan de lijn uitlaten.
D
Deze
regel is opgenom
men in de Algemene Pllaatselijk
Verorde
ening. Wann
neer u zich hier niet aa
an houdt kunt u beboett worden.
Uitgezo
onderd zijn de
d hondenu
uitlaatplaatssen (HUP's)) die hiervoo
or speciaal zijn
aangew
wezen.
Wat zijn
n de regels?
?
In Apeld
doorn geldt een opruim
mplicht. Dit houdt
h
in datt je op open
nbare plekke
en in Apeldoorn
verplich
ht bent de po
oep van je hond op te ruimen. De
e gemeente heeft onge
eveer 140 pllaatsen
aangele
egd waar u uw hond(en
n) onaangelijnd mag uiitlaten en de
e hondenpo
oep niet hoe
eft op te
ruimen. Dat opruim
men doet de
e gemeente. Zo’n plek noemen we
e een honde
enuitlaatplaats (HUP).
De gem
meente reinig
gt alleen de
e grasvelden en niet tussen de strruiken, hier geldt ook geen
opruimp
plicht.

De
e pas aangelegde HUP in het Park aan he
et Wolterbeekklaan in Beekb
bergen.

Boetes
Het lo
oont de mo
oeite om de regels even
n door te
neme
en, want de
e boetes zijn
n niet mild. Word
W
je
betra
apt met een loslopende
e hond waar dit niet
mag,, dan betaal je €90. Ru
uim je de ho
ondenpoep
(buite
en de honde
enuitlaatpla
aats en struiken om)
niet meteen
m
op?
? Dan riskee
er je een bo
oete van
€140
0.
De ge
emeente reinig
gt alleen de grrasvelden en niet
n tussen de
struike
en, hier geldt ook
o geen opru
uimplicht.

Gratis advies
a
v
van vrijwiilligers
Wilt u duurzzame energie,, maar u weet niet goed
hoe te begin
nnen? Vraag d
dan de vrijwilligers van
bLoEm. Stu
uur een e-mail.
www.duurza
internet:
aambloem.nl
e-mail:
info@duurzzaambloem.nl

Energ
giek wonen
n doe je zo
o!

Uw
w voorbee
eld

M
Meer
vrijwillligers gevraagd

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

We
e maken graag
foto’svan uw huis voor
de 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
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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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Jan Terlou
uw bijj Bevriijdings
sfestiv
val 4 m
mei
Vanaf 7 februari kunt u tijdens de acttie ‘Geef een BOEK cadeau’ vvoor slechts
s €2,het jeug
gdboek ‘Koning van
n Katoren’ van Jan Terlouw
T
in
n de boekhandel kope
en.
Jan Terlouw is maandagav
m
vond 4 me
ei om 21.00
0 uur in de
e NH-Kerk in Beekbe
ergen.
Hij verttelt in de muzikale
m
vo
oorstelling ‘Herdenke
en’ van The
eater Na de
e Dam hoe
e prachtig
vrijheid
d is en hoe belangrijkk het is die niet te mis
sbruiken, hoe
h mooi vrede is en hoe
moeilijkk het is die
e te beware
en. Toegan
ng gratis.
Als u als (groot-)o
ouders hett boek nu koopt,
k
wil Jan
J Terlouw
w er die avvond vast wel
w een
z
handtekening in zetten!
Meer
M
informa
atie over de
e boekactie op
www.geefee
w
enboekcade
eau.nl

In
nformatie over
o
het Be
evrijdingsfe
estival op
www.4en5m
w
meibeekbe
ergen.nl

Rijbew
wijskeuring
gen in Bee
ekbergen
Automo
obilisten kun
nnen zich viia Regelzorrg Rijbewijsk
keuringen in
n Dorpshuiss de Hoge Weye,
W
Dorpstra
aat 34 in Be
eekbergen, medisch la
aten keuren voor de verlenging van hun rijbew
wijs op de
volgend
de data:
 Woensdag
W
26 februari
 Vrijdag
V
13 maart
m
 Dinsdag 24
4 maart
 Dinsdag 7 april
a
 Dinsdag 21 april
Automo
obilisten van
n 75 jaar en
n ouder beta
alen € 50,00
0.
Voor ho
ouders van rijbewijs C/D
D/E tot 75 jaar is het ta
arief € 60,00
0.
Plan zelf makkelijkk en snel een afspraak in via www.regelzorg.n
nl. Of bel de
e afspraken
nlijn op
088 23 23 300.
De Proc
cedure:
Voordatt u een afsp
praak maakkt koopt u ee
erst een Ge
ezondheidsvverklaring. A
Aangeraden
n wordt dit
digitaal te kopen met
m behulp van
v uw DigiD met SMS
S code op www.mijn.cb
w
br.nl.
Een pap
pieren gezo
ondheidsverrklaring is verkrijgbaar
v
bij de meesste gemeen
nten, het CB
BR of
Regelzo
org. Deze verklaring
v
m
moet
u eerst invullen en
n opsturen naar
n
het CB
BR. Het kan een paar
weken duren
d
alvore
ens u de pa
apieren die de arts moe
et invullen, het Keuring
gsverslag, thuisgestuurrd krijgt. Op dat momen
nt kunt u pa
as een afsprraak maken
n voor de ke
euring.
Aangera
aden wordt een afspra
aak te make
en bij een arrts die uw fo
ormulier op de compute
er (digitaal))
kan invu
ullen.
Begin op
o tijd
Houd ze
elf de eindd
datum van uw
u rijbewijs in de gaten
n, ondanks de
d coulance
eregeling ad
dviseert
Regelzo
org toch een
n gezondhe
eidsverklarin
ng te kopen
n minimaal 4 maanden voor einddatum van
Uw rijbe
ewijs. Deze regeling maakt het 75
5 plussers mogelijk
m
om een jaar met een verlo
open
rijbewijss te rijden. Meer
M
inform
matie over de regeling vindt
v
u op www.regelzo
w
org.nl.
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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
zich weer zien. Hier bij de Kapelstraat in gesprek met
voor- en tegenstanders van fietsen door de Kapelstraat.

Bij de hogedrukgasleiding aan de Arnhemseweg nabij
de A1-viaduct heeft men onlangs jonge dennebomen
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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Geme
eenteniieuws

Politiieke Marktt Apeldoorn (Stadhu
uis) Donderdag 13 ffebruari 2020

Tijd

Oms
schrijving
Het Rode
R
Hert

19.00 uu
ur

Prese
entatie Erfgo
oedplatform

19.45 uu
ur

Pauzze
De Moriaen
M

19.00 uu
ur

Posittie van menssen met een beperking

19.45 uu
ur

Pauzze
Raad
dzaal

20.15 uu
ur

dsvergaderiing
Raad
1. Opening
O
2. Vaststelling
V
ra
aadsagenda
Beslluiten raad:
3. Rechtstreeks:
R
:
a. Vaststelling
g bestemmin
ngsplan De Wellen
W
Zuid n.a.v.
n
tussenuitspraak Ra
aad van
State (9-20
020)
b. Vaststelling
g bestemmin
ngsplan Wind
dhoek 55-57 (10-2020)
c.. vaststellen bestemming
gsplan Oude Zwolseweg naast 37 We
enum Wiesel (11-2020)
d. Beantwoord
dingsbrief i.rr.t. Huis van de
d Stad (12--2020)
4. Benoeming fra
actievertegenwoordiger PvdD
P
(E.N. Havekes)
H
(7--2020)
5. Vaststelling
V
be
estemmingsplan Zuidbro
oek, woongeb
bied De Wing
gerd (8-2020
0)
6. Motie
M
vreemd aan de orde
e van de dag
g ingediend door
d
Gemeen
ntebelangen
“S
Stuitingsbrieff Lelystad Airrport”
7. Vragenuurtje
V
8. Actualiteitsvra
A
agen
a. ingediend door
d
Christen
nUnie inzake
e inzamelactie wapens
9. Sluiting met drankje in Burgerzaal
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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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