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In eerder overleg heeft de raad laten blijken de noodzaak van een ruimhartige benadering van 
de Wmo te onderkennen en te onderschrijven maar ziet zich ook geplaatst voor de noodzaak 
om de omvang van de Wmo aan strenge budgettaire regels te onderwerpen. Daar wringt de 
schoen en zal - met maatschappelijke verantwoordelijkheid als basis - een besluit moeten 
worden genomen. 
De discussie in de PMA is openbaar en kan dus worden bijgewoond (zie elders in deze 
Nieuwsbrief). De discussie is ook te volgen via de website van de gemeente Apeldoorn. 
 
 

Herdenking Woeste Hoeve 

Dit jaar wordt - omdat 8 maart een zondag is - de herdenking bij de Woeste Hoeve gehouden 
op zaterdag 7 maart 2020. We herdenken dan dat op 8 maart 1945 bij de Woeste Hoeve als 
vergelding voor de aanslag op Rauter (Hitlers hoogste politiebaas in Nederland) 117 mannen 
werden gefusilleerd. De aanslag op Rauter was niet gepland. Bedoeling was een Duits 
voedseltransport (vlees voor de Duitse troepen die bij Arnhem aan de noordkant van de Rijn 
waren gelegerd) te onderscheppen. Namens de vereniging dorpsraad Beekbergen Lieren zal 
op 7 maart een bloemstuk bij het monument worden gelegd. 

   
Laten wij niet vergeten welk offer velen hebben moeten brengen voor onze vrijheid! 

De herdenkingsplechtigheid voor nabestaanden en genodigden is om 12.00 uur en omstreeks 
12.45 uur is er bij het monument gelegenheid om bloemen te leggen. 

In en om de dorpen 

Sloop kerkgebouw Gereformeerde Gemeente Beekbergen (Ruitersmolenweg) 
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De Eben-Haëzerkerk is de kerk van de Gereformeerde Gemeente Beekbergen. De gemeente werd gesticht in 1905. 

Het kerkgebouw werd in 1960 gebouwd en werd op 1 december van dat jaar in gebruik genomen.  
Na de bouw werd de kerk twee keer grondig verbouwd, in 1975 en in 1989. 
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Keizersmantel 

   
De bestrating van de Keizersmantel in Beekbergen is vorige week voltooid. Deze week wordt er begonnen met het 

aanleggen van de wadi (Water Afvoer Drainage Infiltratie) naast het volleybalveld. 

Onderhoud plansoenen 

   
 Freule Hartsenpark Vlinderstraat 

De gemeente is op verschillende plekken in Beekbergen bezig geweest met het verwijderen van struiken en andere 
begroeingen, die plaats moeten maken voor nieuwe aanplant. 

Insectenhotel Park Wolterbeeklaan 

   
Deze grindbak is de fundering waar binnenkort het insectenhotel op komt te staan. 
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Voorjaar 

     
 Voor de flora en fauna is het al voorjaar. 

   
Medewerkers van IJssalon de IJstijd in Beekbergen waren vorige week al bezig met het schoonspuiten van het 

terras. De terrastafels- en stoelen staan er inmiddels ook al. 

 
 

 

Het onderstaande is een indicatie wanneer welke 
straat wordt bezocht. 

Tussen 9.00 en 12.30 uur: 

Veldhofweg – Holleweg – Loenenseweg -  
Evert-jan Boksweg – de Hoeven – Kerkeveld 

Arnhemseweg (bebouwde kom Beekbergen) – De Els – 
Kruisweg – Dorpstraat 

Tussen 11.00 en 15.30 uur: 

Tullekensmolenweg (Lieren) – Zwarte Bergweg – 
Lierderstraat – Lierdererf – Pastoriestraat –  
Nieuwe Voorweg - Veldbrugweg – Wolfskuilen –  
de Brink – Lage Haar 

Molenakker – het Haselt – Molenvaart – Kalverwei – 
Voshuizen 

Ruitersmolenweg – Doktor Ponthof – Willem Kolffweg – 
Jan hendrik Persijnweg – Stichtingsweg – Klein Canada 
– Papenberg – Kerkallee – Tullekensmolenweg (tot aan 
spoor) 

Vlinderstraat – Wolterbeeklaan – Atalanta – 
Keizersmantel – Notaris Feithpad – v. Schaffelaarweg – 
Juffrouw Oosterweg – Hietveldweg –  
Meester v.d Kampweg – Dominee van Grevelenweg 

Tussen 12.00 en 16.00 uur: 

Henrick Minnekenweg – Koningspage – J.A Bumaweg – 
Freule Hartseplein – Herman Coertsweg –Libellestraat – 
Kerkweg – Waterjufferstraat – Hagenweg 

Het Pompje – Veendijk – Het Zand – Achterste Kerkweg 
– Witte Kruisweg – Het Oude Veen 
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Varia 

Pannenkoeken voor bewoners Sainte Marie 

Op 31 januari heeft de Apeldoornse 
CDA-fractie, in samenwerking met 
stichting Present Apeldoorn, samen 
met de bewoners van Sainte Marie 
pannenkoeken gebakken en deze 
samen opgegeten. 

Het was een gezellig samenzijn. 
 
 
 
 
 

 
 

Sloop Americahal 

 

   
Het geraamte van de Americahal aan de Voorwaarts in Apeldoorn is al helemaal zichtbaar. 

 

   
De aanleg van de Marktstroom in de Marktstraat is in volle gang! Er wordt namelijk veel onder de grond aangelegd, 
zoals opvangplekken en zuiveringsbakken. Deze systemen zorgen ervoor dat het water in de Marktstroom duurzaam 
wordt gebruikt en beheert. Dit water komt dus niet meer in het riool terecht, waardoor dat minder snel overstroomt, 
maar wordt opgevangen in een cisterne, een ondergrondse wateropslag. Als het lange tijd droog is, krijgen bomen en 
planten in de binnenstad water uit deze opslag. De eerste fonteintjes zijn al aangelegd onder de grond en liggen te 
wachten op de eerste waterstromen. De Marktstraat wordt een nieuwe plek om lekker af te koelen en te spelen in het 
water. 
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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). 

Aangevraag evenementenvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Tullekensmolenweg 22a, Beekbergen Koningsdag activiteiten en vogelschieten  
d.d. 27 april 2020 

25-02-2020

Tullekensmolenweg 22a, Beekbergen Paasvuur d.d. 12 april 2020 25-02-2020

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

Verleende evenementenvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

in de omgeving van het Kerkeveld in 
Beekbergen 

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

24-02-2020 

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.  

Verleende omgevingsvergunning Ruitersmolenweg 29, 7361 CB, Beekbergen,het 
oprichten van een kerkgebouw 

Datum verzending: 26-02-2020 

Wabonummer: D19/021286 

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). 
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Daarnaast kunnen belanghebbenden bij een spoedeisend belang een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Dit betekent dat 
de rechtbank wordt gevraagd om de werking van het besluit op korte termijn tegen te houden. 
Informatie over het indienen van een voorlopige voorziening vindt u op 
www.apeldoorn.nl/voorlopigevoorziening.  

 

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. 

 

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 
 
 


