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Nieuwsbrief 30 maart 2020 

Van de bestuurstafel 

Digitale vergadering gemeenteraad PMA 

Donderdag 2 april zal de gemeenteraad Apeldoorn voor het eerst digitaal vergaderen. 
Als gemeentelijk bestuur, politiek en organisatie volgen we daarmee de richtlijnen van 
het RIVM om geen bijeenkomsten te organiseren en thuis te blijven. De vergadering 

is voor iedereen live te volgen via www.apeldoorn.parlaeus.nl.  

Op deze wijze wil de raad van Apeldoorn ook in deze periode invulling geven aan haar taak als 
volksvertegenwoordiger en politieke verantwoordelijkheid. 

 
 

RES-rapport in de wachtkamer 

Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij het concept van het rapport 
regionale energiestrategie (RES) maar wel vergezeld met de mededeling 
dat, in verband met het coronavirus, bespreking op een later tijdstip zal 
plaatsvinden. 

Het rapport is tot stand gekomen door een samenwerking van de onderstaande instanties: 
- gemeente Apeldoorn 
- gemeente Brummen 
- gemeente Epe 
- gemeente Heerde 
- gemeente Lochem 
- gemeente Voorst 
- gemeente Zutphen 
- provincie Gelderland 
- waterschap Vallei en Veluwe 
- waterschap Rijn en IJssel 
- netbeheerder Leander 
- strategische board van de Cleantech regio 
- gemeente Deventer (later aangehaakt) 

Aan tussentijdse besprekingen heeft de dorpsraad Beekbergen Lieren deelgenomen en in een 
voorgaande Nieuwsbrief daarover gerapporteerd. 

In het nu voorliggende rapport zijn de resultaten van de gevoerde discussies weergegeven en 
dan gaat het met name om overleg met inwoners over opwekken van schone energie. Dat blijft 
ook in de toekomst een belangrijk item. Het rapport kan worden gelezen via de website van de 
gemeente Apeldoorn (www.apeldoornres.nl). 
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Corona protocol 

     
Het Corona protocol heeft overal in Nederland z’n weerslag! Zaterdagmiddag stond er buiten zowel bij de supermarkt 

als bij de ijssalon in Beekbergen een lange rij met klanten. 

Vuurtje stoken 

   
Zaterdag werd de politie gebeld om een persoon tot de orde te roepen die een vuurtje aan het stoken was op het 

bankje onder de lindeboom. De politie was trouwens binnen enkele minuten in Beekbergen gearriveerd. 
 
 

Vandalisme bij kinderopvang Doomijn 

   
Sommige (‘volwassen’) personen kunnen niet van andermans spullen afblijven, ook al staan de spullen achter een 

afgesloten hek. In dit geval spullen van de peuters, 
kleuters en overblijvers van kinderopvang Doomijn. De 
dader(s) en ‘meelopers’ houden zich vaak ‘sneaky’ op 

op het ‘dealers’muurtje van de brandweerkazerne of op 
het OBS-schoolplein en laten dan een troep achter. 

Oproep aan de ouders om appèl te houden waar hun 
kroost zich mee bezig en/of ophouden. Deze 

‘aktiviteiten’ nemen met enige regelmaat plaats.  
Stimulerende middelen is daar ook vaak de oorzaak van! 
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De sloopklus is bijna geklaard. Alle puin is door de mobiele puinbreker verwerkt tot puingranulaat en daarna 

afgevoerd.  Foto’s John Tanasale 

Voortzetting infrastructuur Landgoed Engelanderholt in Beekbergen 

Half januari werd er al gestart met het bouwrijp maken van Landgoed Engelanderholt in 
Beekbergen. Momenteel is men bezig met het aanbrengen en doortrekken van kabels en 
buizen, o.a. voor de nutsvoorzieningen zoals gas, water, elektra en glasvezel. Een grote 
operatie die veel precisie vergt. Ook zijn de wegen op het landgoed geasfalteerd. 

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. 

   

   
Landgoed Engelanderholt 
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 Dorpstraat Engelanderweg 

   

Arnhemseweg 

Op andere plekken in Beekbergen is men ook bezig met het doortrekken van kabels en/of leidingen. Foto’s John Tanasale 

Knuffelberenjachtspel een 'Welkome afleiding voor kinderen' 

Op veel plekken in Nederland verschijnen de afgelopen dagen knuffelberen achter het raam,  
zo ook aan de Keizersmantel in Beekbergen. 
Waarschijnlijk kennen die plotselinge beren in je buurt hun oorsprong in de Facebook-groep 
'Berenjacht in NL'. Die pagina roept mensen op massaal teddyberen voor het raam te zetten. 
Kinderen kunnen zo in hun eigen buurt op speurtocht en zoveel mogelijk beren ontdekken. 
Het idee is dat iedereen met zijn eigen kind op deze manier leuk bezig kan zijn. Maar wel 
volgens de regels van het RIVM. 

     

     
Knuffelberen achter het raam aan de Keizersmantel in Beekbergen. 
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Ook een welkome afleiding voor de kinderen: rollerskaten met het hele gezin!?  Foto’s John Tanasale 

Weinig vliegverkeer boven de Veluwe! 

     
Opvallend was het weinige vliegverkeer boven de Veluwe. Op zaterdag om half elf toch nog een vliegtuig gespot.  

Op de app “Air Traffic” gekeken bleek het een Boeing 777-220 LR van Qatar Airways te zijn die onderweg was van 
Luik (België) naar Oslo (Noorwegen).  Foto’s John Tanasale 

“Geen poepjes laten op de stoep!” 

     
De kinderen maken met deze krijttekening duidelijk dat de eigenaar de poep van hun eigen hond moeten opruimen! 

Kinderboerderij Het Hoogeland 

     
Kinderboerderij Het Hoogeland zijn twee pony’s rijker. 
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Terugblik 

Herinrichting Dorpstraat in 2011 

   

   

   
In week 12 in maart 2011 was de herinrichting aan de Dorpstraat aan de gang. Er werd gewerkt met een machinale 

bestratingsmachine die een straatje als een tapijt kan leggen. Ook werden de nieuwe lantaarnpalen geplaatst.  
De groente/fruitboer en de kaasboer hadden hun tijdelijk standplaats bij de voormalige Rabobank-kantoor en de 

viskraam stond op de parkeerplaats bij Boekhandel Beekbergen.  Foto’s John Tanasale 
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1e elftal vv Beekbergen in 2011 kampioen 4e klasse G 

   

   
Op 27 maart 2011 werd het 1e elftal van vv Beekbergen kampioen in de 4e klasse G. 

Een rondtoer door het dorp was natuurlijk vanzelfsprekend. 
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Varia 

Veluwe Informatiecentrum’ t Leesten en De Ugchelse Berg 
Op “Het Leesten” was eind juli 2019 de eerste werkzaamheden gestart aan een nieuw project. 
In een splinternieuw gebouw komt onder meer een informatiecentrum van Staatsbosbeheer en 
de kiosk De Ugchelse Berg. 

In het informatiecentrum kunnen bezoekers, wandelaars en natuurliefhebbers straks terecht 
voor informatie over de Veluwe (in de vorm van een expositie) en voor souvenirs. Het gebouw 
wordt het start- en eindpunt van verschillende wandelingen en fietsroutes. Horecagelegenheid 
De Ugchelse Berg, een geliefde plek voor veel Apeldoorners, krijgt een mooie plek in het 
nieuwe pand.  

     

 

   
Volgens de planning zou het Veluwe Informatiecentrum’ t Leesten in het voorjaar van 2020 zijn deuren openen, maar 
ten gevolge van de corona crisis wordt deze planning natuurlijk op de lange baan geschoven. De Ugchelse Berg was 

gewoon open,maar je mocht het eten alleen nuttigen op een van de vele (picknick)bankjes.  Foto’s John Tanasale 
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De gemeenteraad biedt u daarom de mogelijkheid om uw wensen, bedenkingen en zorgen aan 
ons kenbaar te maken. Hiervoor is de mailbox DHG@apeldoorn.nl aangemaakt. U kunt hier tot 
22 april uw reactie naartoe sturen. Ook is het mogelijk om een filmpje in te sturen via deze 
mailbox. En u kunt uiteraard ook een brief sturen naar de gemeenteraad via het volgende 
adres: 

Gemeente Apeldoorn 
t.a.v. de Raadsgriffie 
Postbus 9033 
7300 ES Apeldoorn 

In het raadsinformatiesysteem is een dossier aangemaakt over De Hoenderloo Groep. Hierin 
vindt u alle relevante documenten over dit onderwerp. Ook zullen alle brieven, mails en video-
boodschappen hier (geanonimiseerd) geplaatst worden. U kunt dit dossier vinden via 
www.apeldoorn.parlaeus.nl – Menu – Themadossiers – De Hoenderloo Groep. 

De raadsfracties vinden het belangrijk om te horen wat u vindt en kijken dan ook uit naar alle 
reacties. De gemeenteraad zal het proces rondom de Hoenderloo Groep verder zorgvuldig 
blijven volgen en zodra de gelegenheid zich weer aandient er in het openbaar over spreken. 

Aangevraagde omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Zomeroord 18, 7361 GL Beekbergen het plaatsen van 2 inritten 26-03-2020

Het gaat hier om een ingediende aanvraag. Deze kennisgeving is bedoeld om u te informeren. 
Als er een besluit is genomen wordt dit opnieuw gepubliceerd en kunt u dit besluit inzien.  
Pas dan kunt u eventueel een bezwaarschrift indienen. Nadere informatie hierover vindt u t.z.t. 
bij de publicatie van de verleende vergunning. 

Verleende omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Engelanderkamp 7, 7361 CR Beekbergen het kappen van een els 26-03-2020

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). 

Gemeente Apeldoorn, Besluit lozen buiten inrichtingen, De Els 40 te Beekbergen 

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben op 5 maart 2020 een melding op grond 
van het Besluit lozen buiten inrichtingen ontvangen voor de installatie en ingebruikname van 
een gesloten bodemenergiesysteem, De Els 40 te Beekbergen. 

Zaaknummer: DOS-2020-019408 

Informatie 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Veluwe IJssel, bereikbaar via 
(055) 58017 05. 

Wilt u bij eventuele correspondentie, bij voorkeur digitaal (info@ovij.nl), het nummer van het 
zaakdossier" DOS-2020-019408" vermelden? 
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Terrasvergunning: Arnhemseweg 509 in Beekbergen 

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke 
verordening 2014 de volgende vergunning heeft verleend: 

Omschrijving : Terrasvergunning 

Naam onderneming : B&B Ber en Bas 

Locatie : Arnhemseweg 509 in Beekbergen 

Oppervlakte : 215 m2 

Reden vergunning : nieuwe ondernemer 

Datum vergunning : 10 maart 2020 

Vergunningnummer : te/62921 

Bezwaar 
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. 

Gemeente Apeldoorn, Melding Besluit mobiel breken en bouw- en 
sloopafval,Ruitersmolenweg 29 te Beekbergen 

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben op 31 januari 2020 een melding op grond 
vanhet Besluit mobiel breken en bouw- en sloopafval ontvangen voor het mobiel breken aan de 
Ruitersmolenweg 29 te Beekbergen. 

Zaaknummer: DOS-2020-009620 

Informatie 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Veluwe IJssel, bereikbaar via 
(055) 58017 05. 

Wilt u bij eventuele correspondentie, bij voorkeur digitaal (info@ovij.nl), het nummer van het 
zaakdossier DOS-2020-009620" vermelden? 

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 
26 maart 2020 

Bijzondere situaties rechtvaardigen bijzondere maatregelen. Zie onderstaande link. 
https://www.dorpsraadbeekbergen.nl/uploads/download/DR-
DIVERSEN/Noodverordening%20COVID-19%20VNOG%2026%20maart%202020.pdf 
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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 

In verband met de coronavirus gaan alle seniorenbijeenkomsten in Beekbergen 
en Lieren, tot nader order, niet door ! 

 
 

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. 
 

LET OP ! In verband met de coronavirus gaan vele ontmoetingen in Beekbergen en Lieren, 
tot nader order, niet door ! 

 

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! 

 
 

 

Mededeling van onze dorpsagent Theo Simmelink: 

Informatie i.v.m. mijn vertrek uit de wijk: 
Omdat er voorlopig nog geen nieuwe wijkagent zal zijn, zullen vanaf dat moment twee collega’s, 
een beetje ruimte krijgen voor de noodzakelijke opvang van terugbelnotities en verder contact 
met de wijk. 
Dit zijn Alex Meijer en Jaqueline Berkelder-Pol. 
Voor de instellingen is het eerste aanspreekpunt Frans Jan Derks, die al waarnam tijdens 
vakanties e.d. 
De definitieve vervanging zal naar alle waarschijnlijkheid niet eerder plaatsvinden dan  
juli/augustus. 

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 
 
 


