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Nieuwsbrief 17 februari 2020 

Van de bestuurstafel 

Burgerparticipatie 

Bij de een klinkt het als muziek in de oren, de ander krijgt acuut hoofdpijn bij het horen van dit 
woord. Een woord (begrip) dat de afgelopen maanden de overlegstructuur van de gemeente 
Apeldoorn met de dorps- en wijkraden sterk heeft beïnvloed en op scherp heeft gezet. Een 
onderwerp ook dat gedurende een paar jaar sluimerend aanwezig was en tijdens de door de 
gemeente georganiseerde workshops deed horen. Dan op heftige weerstand van de dorps- en 
wijkraden kon rekenen, maar naar nu blijkt onverstoorbaar op de eigen weg is doorgegaan. 

Even wat feiten op een rijtje 
In 2016 heeft het bestuur van de dorpsraad in een brief aan de gemeente laten weten dat naar 
haar oordeel ongewenste aanpassingen in de verordening voor de dorps- en wijkraden zijn 
voorzien. De dorpsraad heeft in de brief een voorstel voor een vervangende tekst gegeven. 
Onze reactie heeft geen bevredigend antwoord gekregen. 

In december 2017 verscheen de door de raadswerkgroep opgestelde nota met de titel “Samen 
voor Apeldoorn” In die nota schetst de raadswerkgroep een aantal mogelijke ontwikkelingen op 
het gebied van participatie en de relatie gemeente  dorps- en wijkraden en de relatie dorps- 
en wijkraden  bewoners. Dorpsraden hebben in gezamenlijkheid gereageerd op deze nota en 
kenbaar gemaakt dat zij zich niet kunnen vinden in de voorstellen genoemd in de nota. Een 
zeer groot bezwaar is naar het oordeel van de voorzitters van de dorps- en wijkraden dat het 
onderdeel “voorinformatie” uit de verordening is gehaald. 

Op 13 februari 2020 is tijdens de raadsvergadering de motie van de SGP besproken waarin 
werd gepleit om klaarheid te verschaffen omtrent de noodkreet van dorps- en wijkraden die te 
kennen hebben gegeven het gevoel te hebben dat ze niet serieus worden genomen en worden 
gelijk geschakeld met elk willekeurig actiegroepje. 

De voorzitters van de dorpsraden (Joop van der Meer neemt daaraan deel) beraden zich over 
de nu ontstane situatie maar de donkere wolken hangen nog steeds boven de verhouding 
gemeente  dorpsraden 

In en om de dorpen 

Aanleg parkeerterrein bij “De Akker” 

Bij verenigingsgebouw “De Akker” van de Eben-Haëzerkerk in Beekbergen is men begonnen 
met het aanleggen van 18 parkeerplaatsen. Aan de kant van “De Boerderij” is al een betonnen 
trap geplaatst en er zal een flauwere helling naar “De Akker” worden gemaakt voor de auto’s. 

Ook wordt er nog een fietsenhok gebouwd tegenover “De Akker”. 
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“Koningsmast” A1 

Eind december vorig jaar waren de werkzaamheden al afgerond aan de “Koningsmast” bij de 
carpoolplaats langs de Kayersdijk en A1-viaduct. De mast rust op drie pijlers van gepolijst rvs. 
Hierdoor komt bovenin de bekende gele M van het nabij gelegen McDonald’s filiaal van 
franchise-ondernemer Henk Koning prominent in beeld bij het verkeer op de snelweg A1, maar 
ook in Beekbergen is de “koningsmast” goed zichtbaar. Aan de constructie hangen grote led-
schermen die wisselende boodschappen gaan vertonen. De led-schermen zullen in de late 
avond en ‘s nachts uit staan. 

   
Ook in Beekbergen is de `koningsmast´ goed zichtbaar. 
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Wegwerkzaamheden Keizersmantel 

 
Regelmatig worden Mark en Teunis en andere collega’s van Pannekoek B.V. door de aanwonenden van de 
Keizersmantel en Koningspage rijkelijk voorzien van koffie, koeken, hartige hapjes. Hier staan ze op de foto met 
Evert Eikema die voor koffie met wat lekkers zorgde. Hun laatste klus zal zijn het aanleggen van de wadi (Water 
Afvoer Drainage Infiltratie) en over 3 weken moet het project afgerond zijn. 

Start infrastructuur Landgoed Engelanderholt 

Half januari werd er al gestart met het bouwrijp maken van de gehele locatie. Deze werkzaam-
heden worden uitgevoerd door de firma Dostal. Hierna zullen de nutsbedrijven aan de slag 
gaan voor de aanleg van gas, water, elektra en glasvezel. 

Ondanks het feit dat Nederland kampt met de stikstofcrisis en PFAS zal dit de voortgang van de 
werkzaamheden in dit project niet in de weg staan, omdat dit project volledig is vergund. 
Hierdoor zal er geen stagnatie optreden. 

Toekenning straatnamen  

De gemeente Apeldoorn heeft al straatnamen toegekend voor Landgoed Engelanderholt: 
Leonard Springerlaan, Kitty van Schrevenlaan, Haitsma Mullerlaan. 

Bron: Nieuwsbrief Landgoed Engelanderholt 
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De Schuur is wéér ópen ! 

Op donderdag 6 februari heeft. De Schuur haar deuren weer geopend. Gedurende de winter-
stop is met man/vrouw en macht weer gewerkt om het assortiment op te schonen en nieuwe 
spullen weer uit te stallen. In de opstelling binnen de winkel zijn enkele veranderingen aan-
gebracht, waardoor u een nog beter overzicht krijgt van wat wij u te bieden hebben. 

Naast veranderingen in de opstelling is ook de samenstelling van de leiding veranderd. 
Mariët heeft ons in verband met haar verhuizing verlaten en Kitty en Hans hebben haar plaats 
ingenomen. 

Verder hebben wij de openingstijd van de zaterdag aangepast aan de wensen van onze 
klanten. Deze is voor de zaterdag nu van 10.00 - 16.00 uur. Dus een uur langer. Daarmee 
hebben wij de sluitingstijd gelijk getrokken met de donderdagmiddag, die loopt van  
13.00 - 16.00 uur. 

Voor telefonische contacten en afspraken kunt u voortaan terecht bij: 

Ans (055 541 0389) en Kitty (06 23511999). 

   

   

De beperking voor wat betreft de inlevering van spullen blijft gelden: alleen klein goed, geen 
grote spullen zoals meubels en witgoed en alleen aanleveren tijdens de openingstijden. 
Aanlevering buiten die tijden en ophalen van spullen aan huis kan in telefonisch overleg. 

Wij zien u graag in De Schuur, achter Molenvaart 5, in Lieren. U weet: de koffie/thee staat klaar, 
altijd met een kuukske. 

 

Rijbewijskeuringen in Beekbergen 

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen in Dorpshuis de Hoge Weye, 
Dorpstraat 34 in Beekbergen, medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs op de 
volgende data: 

 Woensdag 26 februari 
 Vrijdag 13 maart 
 Dinsdag 24 maart 
 Dinsdag 7 april 
 Dinsdag 21 april 

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00. 
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 60,00. 

Plan zelf makkelijk en snel een afspraak in via www.regelzorg.nl. Of bel de afsprakenlijn op  
088 23 23 300. 

De Procedure: 
Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een Gezondheidsverklaring. Aangeraden wordt dit 
digitaal te kopen met behulp van uw DigiD met SMS code op www.mijn.cbr.nl.  
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Een papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten, het CBR of 
Regelzorg. Deze verklaring moet u eerst invullen en opsturen naar het CBR. Het kan een paar 
weken duren alvorens u de papieren die de arts moet invullen, het Keuringsverslag, thuis-
gestuurd krijgt. Op dat moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring. 
Aangeraden wordt een afspraak te maken bij een arts die uw formulier op de computer (digitaal) 
kan invullen. 

Begin op tijd 
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten, ondanks de coulanceregeling adviseert 
Regelzorg toch een gezondheidsverklaring te kopen minimaal 4 maanden voor einddatum van 
Uw rijbewijs. Deze regeling maakt het 75 plussers mogelijk om een jaar met een verlopen 
rijbewijs te rijden. Meer informatie over de regeling vindt u op www.regelzorg.nl.  

 

Zaterdag 14 maart 2020: FUSE 

Voor kijkers van het tv-programma Podium Witteman behoeft Fuse vrijwel geen introductie 
meer. Het Amsterdamse zestal is een vaste toevoeging aan het format en laat al jaren hun 
veelzijdigheid zien in de muzikale liveshow over klassieke muziek en verwante genres. 

In 2017 trad Fuse ook al op bij Beekbergen Klassiek. Het concert was toen uitverkocht. 

Op 14 maart 2020 brengen ze het programma: 
Fuse Live 
Grenzeloze topformatie in eigen muzikale wereld 

Een energiek concert door een eigenzinnige 
topformatie. In Fuse Live speelt Fuse hun favoriete 
muziek, delen ze de persoonlijke verhalen achter hun 
werkwijze en maakt het publiek op een originele 
manier verder kennis met de groep en hun grenzeloze 
muzikale wereld. 
Fuse brak door dankzij hun rol als huisband in het  
tv-programma Podium Witteman, maar minder bekend is de route die ze sinds 2012 hebben 
afgelegd: honderden optredens, van dampende clubs en serene kerken, tot festivalweides en 
concertgebouwen. De vele uren op het podium, onder de televisielampen en experimenterend 
in hun repetitiehok zitten ingesleten in het DNA van Fuse. Het maakt de zes vrienden 
aanstekelijk op elkaar ingespeeld en live onovertroffen. 
Fuse is de winnaar van de Edison Klassiek Publieksprijs 2019, voor hun album Studio 2. 

In de pers: 
NRC: ‘Fuse heeft dat geheimzinnige meer dat je niet kunt zien.' 
Haarlems Dagblad: ‘Virtuoos, technisch begaafd en vooral tot op het merg muzikaal.’ 
Het Concertgebouw: ‘Nederlands meest veelzijdige ensemble.’ 
Klassieke Zaken: 'Fuse staat synoniem voor muzikaal avontuur.' 

Fuse bestaat uit: 
Adriaan Breunis, altviool 
Daniel van Dalen, percussie 
Emma van der Schalie, viool 
Julia Philippens, viool 
Mascha van Nieuwkerk, cello 
Tobias Nijboer, contrabas 

Zaterdag 14 maart 2020 
van15.30 tot ca. 17.00 uur (geen pauze) 
Entree: € 25,-- volwassenen, € 10,-- jeugd tot 19 jaar 

Oude Kerk, Dorpstraat 35, Beekbergen 

U kunt kaarten bestellen via de website: 
www.beekbergenklassiek.nl  

Foto: Andreas Terlaak 

Foto: Merlijn Doomernik 
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Kaarten zijn ook verkrijgbaar bij: 
Primera De Damper, Dorpstraat 54, Beekbergen 
Boekhandel Mooiboek, Dorpstraat 84, Beekbergen 

In de kerk: vanaf een uur vóór aanvang van het concert, mits niet uitverkocht. 

   
 
 
 
 

 

Namens het Bemivo bestuur bericht ik u het volgende: 

De Ondernemersvereniging Bemivo Beekbergen-Lieren geeft jaarlijks de 
toeristische folder-plattegrond uit. 

 

Dit jaar komt deze zelfs een week voor Pasen uit ! 

De oplage bedraagt 20.000 stuks en wordt op 135 plekken 
verspreid. 

Om de jaaragenda daarin met zoveel mogelijk evenementen 
te kunnen vermelden verzoek ik u alle verenigingen en 
instanties om alle informatie van evenementen in te zenden. 

De volgende gegevens zijn van belang: 

 datum 
 aanvangstijd 
 plek 
 wat is er te doen 
 informatieadres 

 

De agenda 2020 loopt van april tot en met december. 

De berichten worden gratis geplaatst. 

De uiterlijke inzenddatum is 2 maart aan het adres W.Hali@upcmail.nl. 
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De Americahal werd in 1987 als Ericahal gebouwd. Twee jaar later werd die naam omgedoopt 
tot Americahal. Het pand was jarenlang in gebruik voor evenementen, congressen en sport-
wedstrijden. De hal heeft in 2015 ook tijdelijk dienst gedaan voor de opvang van asielzoekers. 

   
Om verkeersinfarcten te voorkomen, worden extra opstelstroken bij de verkeerslichten op de 
Laan van Erica en De Voorwaarts aangelegd. Als alles verder volgens plan verloopt, opent de 
bouwmarkt in 2021 zijn deuren. Bij de Hornbach komen 460 parkeerplaatsen. 

Voor het eind van dit jaar moeten de ‘circulaire sloop’ afgerond zijn. 

 

Workshop Mindfulness bij Stichting ‘kLEEF! 

Wanneer u met kanker wordt geconfronteerd, kan wat voorheen 
vanzelfsprekend en zeker was, de vanzelfsprekendheid verliezen. U staat 
voor een onzekere periode die allerlei gevoelens en vragen met zich mee 
brengt: angst, piekeren, onrust, pijn, nieuwe grenzen, hoe ben ik daar altijd 

mee om gegaan en helpt dat nu ook? Mindfulness neemt de vragen en gevoelens niet weg 
maar kan u helpen anders om te gaan met dingen die er zijn. 

De workshop van 6 bijeenkomsten van een uur, wordt u door een gekwalificeerde en ervaren 
trainer mindfulness aangeboden. De trainer heeft ervaring in het begeleiden van mindfulness 
bij mensen die met kanker worden geconfronteerd. De training is een verkorte afgeleide van de 
originele 8 weekse mindfulness training. De belangrijkste aspecten uit de training komen aan 
bod. 

Voor meer informatie of opgave kunt u bij het inloophuis binnenlopen (Vosselmanstraat 4 in 
Apeldoorn), mailen aan info@stichtingkleef.nl of bellen via telefoonnummer 055 576 26 76. 

Voor wie : voor mensen die kanker hebben en naasten. 
Wanneer : maandag 2, 9, 16, 23 maart en 6, 20 april 2020. 
Tijd : 09.30 - 10.30 uur 
Docent : Suzan Biezeman 
Kosten : € 24,- 

Aanmelden: Voor meer informatie of opgave kunt u bij ons langskomen in het huis 
(Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn), mailen aan info@stichtingkleef.nl of ons bellen via 
telefoonnummer 055 576 26 76. 
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Verleende evenementenvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

terrein aan de kruising Kattekuule 
Achterste Kerkweg in Oosterhuizen 

Pinksterkermis Oosterhuizen d.d. 29 en 
30 mei en 1 juni 2020 

14-02-2020 

U en eventuele andere belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na verzending van 
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. 14 055 of via 
apvvergunningen@apeldoorn.nl.  

Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Spelderholt ongenummerd 
te Beekbergen 

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn voornemens het ontvangen verzoek om intrekking 
van de op 20 december 2012 en 9 april 2013 verleende vergunningen Wet natuurbescherming 
voor de verplaatsing van de manege naar de locatie Spelderholt ongenummerd te Beekbergen 
te weigeren. 

Mogelijkheid van inzien 
Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken zijn gedurende zes weken na de publicatiedatum in 
te zien. Op verzoek sturen wij u kopieën van de stukken toe. Neem hiervoor contact op met het 
Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. 

U kunt de stukken ook op afspraak inzien in het Provinciehuis. Ook hiervoor neemt u contact op 
met het Provincieloket. In alle gevallen vermeldt u het zaaknummer 2012-012587. 

Zienswijze indienen? 
Belanghebbenden kunnen tijdens de inzage termijn een zienswijze indienen. Vermeld bij een 
zienswijze het zaaknummer 2012-012587. Onderaan het ontwerpbesluit leest u hier meer over. 

Wilt u meer weten? 
Bel het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99. 
Gedeputeerde Staten van Gelderland 
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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. 

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. 

 

RepairCafé – donderdag 27 februari 
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). 

 

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 
 
 


