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Nieuwsbrief 20 april 2020 

Van de bestuurstafel 

Provinciale subsidie voor activiteiten in verband met “lock down” vanwege 
coronavirus 

Het coronavirus heeft ons allemaal in meer of mindere mate “in de tang”. Het houdt ons tegen 
activiteiten te ontplooien, het heeft invloed op de dagelijkse gang van activiteiten en de ouderen 
onder ons ervaren de lock down van het verzorgings- of verpleeghuis. In dat kader moet de 
onderstaande berichtgeving die wij van de stadsdeelmanager voor de dorpen en het buiten-
gebied worden geplaatst. In onderstaande mailbericht wordt nadere informatie gegeven over 
“waarvoor bedoeld” en “hoe aan te vragen”. 

Sociale initiatieven COVID-19 

Wilt u juist nu de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 (het coronavirus) van 
kracht zijn, activiteiten organiseren die sociale verbinding bevorderen? Dan kunt u subsidie 
aanvragen. 

Voor wie 

Rechtspersonen (bijvoorbeeld verenigingen, stichtingen, instellingen) en inwoners van 
Gelderland die met minimaal 2 andere personen samenwerken om activiteiten te organiseren 
die sociale verbinding bevorderen, kunnen subsidie aanvragen. 

Waarvoor 

De maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 raken onze Gelderse samenleving diep. 
Hoewel we 1,5 meter afstand moeten houden van elkaar, stimuleren we initiatieven om toch 
met elkaar in contact te komen of te blijven, onder het motto #zorgvoorelkaar. U kunt subsidie 
aanvragen voor initiatieven die zorgen voor sociale verbinding in de periode dat de COVID-19 
maatregelen gelden. Denk aan digitale voorleesactiviteiten, activiteiten voor inwoners van 
zorginstellingen, het opzetten van een digitaal platform of site om verbinding te creëren, 
opzetten van thuishulp. 

Voorwaarden 

U kunt deze subsidie aanvragen als: 
• de activiteit plaatsvindt in de periode waarin de COVID-19-maatregelen gelden (en dus niet 

vóór 11 maart 2020) en de activiteit direct verband houdt met deze maatregelen. 
• er bij de uitvoering van de activiteit 1 of meer vrijwilligers betrokken zijn. 
• de uitvoering van de activiteit binnen 2 weken start nadat wij de subsidiebeschikking hebben 

verstuurd. 
• bij de uitvoering van de activiteit de COVID-19-maatregelen in acht worden genomen. 
• de uitvoering van de activiteit niet gericht is op het maken van winst of op persoonlijk belang. 

Als u subsidie heeft ontvangen, vragen we u een foto van de uitvoering van de activiteit te 
plaatsen op www.sprekend.gelderland.nl/zorgvoorelkaar.  
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Kunt u als vrijwilliger(sorganisatie) advies gebruiken bij het opstarten van initiatieven. De Leef-
baarheidsalliantie Gelderland kan u hierbij helpen. Op de pagina van Leefbaarheid vindt u meer 
informatie. 

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor 
Gelderland 2016, paragraaf 2.15 Sociale Initiatieven COVID-19. 

Maximale bijdrage en subsidiabele kosten 

De subsidie bedraagt ten hoogste 100% van de kosten met een maximum van € 10.000. 
• Alleen de kosten die worden gemaakt op of ná 11 maart 2020 tot de einddatum van de 

COVID-19-maatregelen, komen in aanmerking voor subsidie. 
• Kosten voor het beheer en onderhoud van onroerende goederen of aanpassingen die niet 

noodzakelijk zijn voor het realiseren van de activiteiten worden niet vergoed. 

Subsidie aanvragen 

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning 
niveau EH2+ nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier Sociale initiatieven 
COVID-19. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder ‘mijn 
subsidies’ op een later moment weer openen. 

In deze checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag (PDF 154 kB) Open this document with 
ReadSpeaker docReader leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden 
u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal 
beschikbaar te hebben. 

Extra informatie en tips 

Lees ook: 
• de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 1 (algemene bepalingen) 
• de algemene subsidieverordening Gelderland 2016 
• de handleiding indienen en beheren subsidieaanvraag (PDF 1,2 MB) 

Contact 
Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op met het provincieloket via 
026 359 99 99. 

https://www.gelderland.nl/Subsidies/Sociale-initiatieven-COVID-19  

Regionale Energie Strategie (RES) 

In voorgaande Nieuwsbrieven hebben we bericht over de bijeenkomsten in het kader van RES. 
Bijeenkomsten waar uitleg werd gegeven over de noodzaak van een regionale aanpak, de 
stappen die voorzien zijn in het project en wie daar een rol in spelen. Dorpsraden hebben deel-
genomen aan de bijeenkomsten en (voor een deel) de resultaten van de bijeenkomsten 
gecommuniceerd met de achterban. Recent heeft de gemeente Apeldoorn het concept RES 
rapport besproken en een tijdpad voor de volgende stappen in het project afgegeven. Met name 
de dorpsraden van Klarenbeek en Loenen hebben (mede namens een aantal andere dorps-
raden) bezwaar gemaakt tegen dit stappenplan. 
Reden: bespreken van het concept rapport met bewoners kan vanwege de beperkingen in 
verband met het coronavirus niet worden georganiseerd binnen de voorgestelde termijn. 
Inmiddels is bericht ontvangen dat er uitstel is tot 1 juni 2020. 

Reactie dorpsraden op openbaarmaking Concept RES 

Vorige week hebben we als gemeente de brief ontvangen die namens 
een groot deel van u is geschreven over de openbaarmaking van de 
Concept RES. Hoe staat het met de reactie van gemeentewege? De 

brief is maandag besproken met wethouder Maarten van Vierssen. De wethouder heeft hierover 
vervolgens zelf contact gehad met de voorzitters van Klarenbeeks Belang en Dorpsraad 
Loenen. Gisteravond is de brief aan de orde geweest in het raadspresidium. Ook is er inmiddels 
afstemming geweest met de regio, gemeente Voorst en de provincie. Komende dinsdag volgt 
de bespreking in het college over de reactie van de gemeente. Inhoudelijk kan ik er daarom nu 
nog niet over berichten, maar dan weet u dat het eraan komt. 
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Recent landelijk nieuws over uitstel 

Afgelopen woensdag kwam het landelijke bericht van het Nationaal Programma RES over 
uitstel voor de Concept RES en de definitieve RES. Bijgevoegd treft u de brief aan die wij 
ontvangen hebben. Onder andere onze regio heeft gepleit voor de vier maanden extra tijd die 
nu gegeven wordt. Vanuit de regio komt hierover ook nog nader bericht. 

 

Groot onderhoud aan openbare verlichting in Beekbergen 

De onderstaande wegen gaan in onderhoud: 

Voorste Kerkweg, Papenberg, Bosjeslaan, Van Limburg 
Stirumweg (niet de kleine masten), Tullekensmolenweg, 
Hansengraaf, Het Witteveen, De Els, Oude Apeldooornseweg 
(alleen Zuidzijde A1), Amerikaweg, Kruisweg. 

Alle lichtmasten (exclusief de masten die enige tijd geleden al in onderhoud zijn gegaan) en 
armaturen op deze wegen gaan in onderhoud. 

Dit wil zeggen dat we overgaan naar LED verlichting in dit gebied en de sterk verouderde licht-
masten vervangen gaan worden en de minder verouderde lichtmasten (armaturen worden dan 
wel gewisseld voor LED) geschilderd gaan worden. 

De huidige posities van de lichtmasten verandert dus niet. 

Geschatte uitvoering van het project zal zijn medio zomerperiode 2020 (afhankelijk van het 
binnenkomen van de bestelde materialen / Coronacrisis). 

In en om de dorpen 

Supermaan 

 
Foto John Tanasale 

De supermaan was in de nacht van dinsdag 6 april op woensdag 7 april goed te zien aan de 
hemel boven Gelderland. Rond 04.30 uur was de maan op z'n best te zien. Op dat tijdstip was 
de afstand tussen de maan en de aarde exact 363.595 kilometer. Toch was de maan ook 
dinsdagavond al met het blote oog goed zichtbaar. De maan die te zien was, was de grootste 
maan van 2020. Op geen enkele andere dag is de maan op deze manier waarneembaar. 
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Wat is een supermaan? 
Een supermaan is een volle maan die veel groter lijkt dan normaal. Ook is het maanlicht feller 
dan bij een gebruikelijke volle maan. Dat komt omdat de afstand tussen de maan en de aarde 
een beetje kleiner is dan normaal. 

De afstand tussen de maan en de aarde verandert gedurende het jaar. Dat komt doordat de 
maan geen cirkelvormige, maar een elliptische baan om de aarde heeft. Om de 29 dagen 
bereikt de maan een minimale afstand tot de aarde. Als dat moment samenvalt met een volle 
maan, spreken we van een ‘supermaan’. 

Vanuit Nederland is zo’n maan maar drie à vier keer per jaar te zien. De volgende kans 
om de supermaan te bewonderen, als de bewolking geen roet in het eten gooit, is op 
7 mei 2020. 

Noodkreet ‘Strandtenten in het NOW!’ 

Langs de gehele Nederlandse kustlijn was op 8 april vanuit de lucht de slogan ‘Strandtenten in 
het NOW’ te lezen. De woorden waren gevormd door strandbedden-, meubels en zelfs surf-
boards. Met deze noodkreet willen badplaatsen en strandexploitanten aandacht vragen voor het 
gat in de NOW-regeling, waardoor veel strandpaviljoens nu al op het punt van omvallen staan. 

Boven de Veluwe vloog ook een vliegtuig met deze slogan. 

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) krijgen onder-
nemers financiële ondersteuning tijdens de coronacrisis. 

   
 Foto’s Misset Horeca 

 
Boven het grondgebied van Beekbergen op de Veluwe vloog op 8 april ook een vliegtuig met deze slogan. 

Foto John Tanasale 

Corona maatregelen 

     
 Dit mag …  … maar dit mag niet. 
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Voor deze lammetjes, aan de Nieuwe Voorweg in Lieren en de geitjes op Engeland in Beekbergen, gelden de corona 

maatregelen niet!  Foto’s John Tanasale 

 
 

17 april: Beekbergen en Lieren vierden Vrijheid 

Bij het monument in Beekbergen werd bij zonsopgang de vlag 
gehesen. 
Bij het monument in Lieren zijn door twee leden van de 48th 

Highlanders of Holland Pipes and Drums de vlaggen gehesen en 
werd “Het Wilhelmus” en “Oh Canada” gespeeld. 

In beide dorpen werd uitgebreid gevlagd door de inwoners. 

Een vrolijk gezicht op een stralende dag. 
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Ooievaarsnest Tullekensbocht 

 

     
Op het ooievaarsnest aan de Tullekensbocht in Beekbergen heeft zich een ooievaarsechtpaar gevestigd. Qua geluid 
moeten ooievaars het ook echt doen met klepperen van de snavel want een ooievaar kan geen stemgeluid maken, 

dus niet roepen of zingen alleen de jonge vogels kunnen wat geluid voortbrengen. Ooievaars leggen gemiddeld 3 tot 
5 eieren, welke 33 dagen worden bebroed. Ze beginnen echter veelal bij het tweede ei al met broeden en daardoor 

komen de jongen dan ook met tussenperiodes van 1 of 2 dagen uit het ei. 
Foto’s John Tanasale 
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Nieuwbouw “De Beekvallei” in Lieren van start 

Na veel strijd die door BWiBL*) gestreden is met de gemeente, is er eindelijk na heel veel jaren 
akkoord van het CRK en de Gemeente Apeldoorn met de toezegging dat het project aan de 
Beekvallei in Lieren er komen gaat. Sinds kort is Nikkels Bouwbedrijf gestart met de bouw. 

   

   
Foto’s John Tanasale 

 

*) 
BWiBL = Betaalbaar wonen in Beekbergen en Lieren Impressiefoto Nikkels Bouwbedrijf B.V. 
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Welkom in De Brillenkamer 

‘Mijn naam is Kirsten du Breuil – ter Horst en ik ben al meer 
dan 20 jaar ‘thuis in brilmode en maatwerk’.  
Ik ben gediplomeerd opticien en heb jarenlang ervaring 
opgedaan bij een zelfstandige opticien. 

Vanaf 1 mei draai ik mijn eigen winkel; 

‘De Brillenkamer’, aan de Dorpstraat 46a in Beekbergen. 

U bent van harte welkom.’ 
 
Wat kunnen we in De Brillenkamer voor u betekenen? 

Allereerst kunnen we u een professionele oogmeting aanbieden en een montuur en glas 
advies op maat geven. Glazen bieden we aan in verschillende kwaliteiten en prijsklassen, van 
eenvoudige glazen tot de hypermoderne B.I.G. Vision glazen. Dit kan dankzij onze moderne 
apparatuur en de DNEye scanner van Rodenstock. Wat betreft monturen gaan we werken 
met verschillende merken van hypermodern en kleurrijk tot minimalistisch en/of klassiek. 
Ook sportbrillen en zonnebrillen behoren tot het assortiment, met of zonder sterkte.  

Service en aftersales vinden we erg belangrijk. Kleine reparaties en probleempjes los ik graag 
vlot voor u op. Als u aanvullend verzekerd bent, kunnen wij de brilvergoeding voor u 
declareren. Parkeren kan voor de deur en de winkel en de refractie ruimte is 
rolstoelvriendelijk. Bent u niet in staat om naar de winkel te komen? Dan maken we een 
afspraak bij u thuis! We denken graag met u mee. 

Het is natuurlijk een vreemde tijd om te starten. Dat deze coronacrisis er zou komen wist 
niemand toen wij al begonnen waren met De Brillenkamer. Maar we laten ons niet 
tegenhouden, maar denken in oplossingen. Dat betekent dat we hebben gekozen voor 
meetapparatuur die we op afstand kunnen bedienen. We hebben ook plexiglas schermen 
geplaatst en zullen natuurlijk hygiënisch werken. We mogen maar een beperkt aantal mensen 
tegelijk in de winkel laten. Daarom hebben we besloten eerst voor halve dagen de winkel open 
te doen en de uren daarbuiten privé-afspraken aan te bieden voor oogmetingen en/of brillen 
uitzoeken. U heeft dan de winkel en aandacht voor u alleen, we kunnen veilig werken en de tijd 
voor u nemen. 

We zijn vanaf 1 mei elke dinsdag t/m zaterdag geopend van 9.00 tot 12.30 uur. 

Privé-afspraken draaien we op dinsdag-, donderdag- en zaterdagmiddag en op vrijdag-
avond. 

U kunt gemakkelijk uw (privé)afspraak reserveren via onze online agenda op de website (eind 
april). Maar bellen mag natuurlijk ook altijd op 06 – 14 66 66 01. 

U bent van harte welkom! 

 

 
 

BLOEDPRIKKEN – alle prikposten tot nader order gesloten 

Alle prikposten en het GDC zijn tot nader order gesloten! 
Patiënten kunnen voor bloedafname alleen nog terecht op de beide ziekenhuis 
locaties:  Gelre Apeldoorn, Albert Schweitzerlaan 31, ma t/m vr, 8.00 - 16.30 uur 

 Gelre Zutphen, Den Elterweg 77, ma t/m vr, 8.00 - 16.30 uur 
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Natuurgebied bij Bruggelen en Het Leesten favoriet bij veel Apeldoorners 

 
De afgelopen twee weken waren veel mensen te vinden in de natuurgebieden, maar ze liepen elkaar niet in de weg. 

Op de foto’s het natuurgebied bij Bruggelen en Het Leesten.  Foto’s John Tanasale 

Herstelwerkzaamheden wandelpad Park Wolterbeeklaan 

   
Op 9 april zijn er herstelwerkzaamheden verricht aan het wandelpad in het park van de Wolterbeeklaan. 
Een asfalteermachine heeft een stukje asfalt vanaf de Keizersmantel weer glad gestreken die tijdens de 

werkzaamheden beschadigd werden.  Foto’s John Tanasale 
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Muzikale verrassing voor bewoners De Vier Dorpen en Het Zonnehuis 

Wat zijn we als locaties van Zorggroep 
Apeldoorn; Het Zonnehuis en De Vier 
Dorpen, blij onderdeel te zijn van het 
dorp Beekbergen. Wat is er vanuit het 
dorp veel belangstelling voor het wel 
en wee van onze cliënten in deze 
moeilijke Corona crisistijd. We voelen 
de warmte en aandacht doordat er 
kaarten worden gestuurd, acties op 
touw worden gezet of gewoon even 
vanaf de straat naar ons gezwaaid 
wordt. 

Afgelopen zaterdagmiddag ook zo'n 
lieve actie. Op beide locaties stond 
een half uur een draaiorgel voor de 

deur! Green Village Park Beekbergen had de BEMIVO bereid gevonden de kosten hiervoor op 
zich te nemen. Geweldig attent van deze ondernemers in Beekbergen en Lieren. Het werd een 
fijne middag waarbij cliënten zichtbaar ontroerd waren. Velen waren in gedachten weer even 
terug in hun jongere jaren. 

Namens iedereen van Het Zonnehuis en De Vier Dorpen, dank jullie wel allemaal! 

 
 

 
Zaterdag 18 april werden de bewoners van De Vier Dorpen en Het Zonnehuis in Beekbergen muzikaal verrast door 
orgelman Robin Hendriks met zijn draaiorgel “De Scala”. Robin is een bekend gezicht in Apeldoorn, omdat hij bijna 

iedere zaterdag te zien en te horen is in de Apeldoornse winkelstraten. 
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Fleurig boeket bloemen voor bewoners van de Vier Dorpen 

De bewoners van Zorgcentrum De Vier Dorpen zijn zaterdag verrast met een fraaie bos 
bloemen. De Stichting Vrienden van de Vier Dorpen vond het op zijn plaats om de bewoners, in 
deze moeilijke tijd zonder bezoek van familie, vrienden en bekenden, een bloemetje ter 
opvrolijking aan te bieden. De boeketten stonden op een mooie vaas voorzien van water, zodat 
de medewerkers van de Vier Dorpen het alleen maar op de kamers van de bewoners hoefden 
te zetten. Ook aan de medewerkers zelf hadden de Vrienden gedacht. Zij ontvingen een 
bloemenbon om zelf een boeket naar eigen smaak op een door hen zelf gewenst tijdstip te 
kopen. Dit als dank voor de liefdevolle verzorging van de bewoners in deze hectische periode. 
Zowel bewoners als medewerkers waren blij verrast met deze fleurige, maar zeer zeker ook de 
welverdiende geste. 

     

Vrijwillige “Brandbeer” van Beekbergen 

 

   
De Vrijwillige Brandweer van Beekbergen heeft sinds kort een nieuwe vrijwilliger!? 
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Oefenvlucht Koninklijke Luchtmacht boven de Veluwe 

     
Op 16 april maakte een vliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht een reeks oefenvluchten boven de Veluwe. 

Foto’s John Tanasale 

 

Keuringsafspraak Rijbewijs 

De keuringsartsen nemen zoveel mogelijk maatregelen om de verspreiding van COVID-19 
(coronavirus) tegen te gaan. Zo lang het verantwoord is zal de keuring doorgaan, wij zullen 
contact met u opnemen mocht er iets aan uw afspraak wijzigen. 088 23 23 300, www.regelzorg.nl. 

 

DORPSKERK BEEKBERGEN 

De dorpskerk is al eeuwen een huis van God in het hart 
van ons dorp. Het is een huis van God voor iedereen in 
Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen of waar dan ook 
vandaan. 

Corona zet helaas alles op zijn kop. Scholen dicht. Kerk dicht. 
Thuis werken. Of thuis blijven vanwege ouderdom of kwetsbaarheid. Onzekerheid. 
Vragen. 

Misschien zou je net in deze tijd behoefte hebben om eens naar dit huis van God te 
gaan. Dat gaat helaas nu niet fysiek. Maar het kan wel digitaal! 

Elke zondag is er om 9.30 uur en 19.00 uur een live uitzending. 
Op www.kerkdienstgemist.nl kan je zoeken op ‘dorpskerk Beekbergen’ en de 
diensten live of later bekijken en meebeleven. 

Elke woensdagmiddag is er om 15.00 uur een live uitzending. Om de eenzaam-
heid en de lange week te onderbreken. De ene keer zal er orgelspel klinken, de 
andere keer een bemoediging vanuit de Bijbel door ds. Lammers of ds. Theunisse, 
dan weer een CD met geestelijke liederen. De uitzendingen zijn te volgen via de 
kerkradio of via www.kerkdienstgemist.nl.  

Ben je eenzaam, heb je behoefte aan een gesprek of aan praktische hulp? 
Neem gerust contact met ons op. We bieden graag een luisterend oor of schakelen 
ons netwerk in. 

 

Ds. Adriaan Theunisse 

awjtheunisse@kliksafe.nl 

055 843 69 88 

 

Ds. Jan Lammers 
jan@jrlammers.nl 

055 844 16 79 

Meer info: www.pknbeekbergen.nl  
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De Geschiedenis van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen 

De schrijver van onderstaande 24 artikelen is Gerrit Muller. 

Wilt u reageren op een artikel stuur dan een e-mail naar: g.j.muller@upcmail.nl.  

Al een aantal jaren is onder auspiciën van de Dorpsraad Beekbergen-Lieren de Werkgroep Oud Beekbergen-Lieren 
(WOBL) bezig met informatie over de historie van deze dorpen en de omgeving. Op de website van de dorpsraad is 
nu een publicatie beschikbaar over de geschiedenis van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen. De publicatie is tot 
stand gekomen door een samenwerking van de WOBL en de auteur Gerrit Muller. 

De volgende onderwerpen zijn via onderstaande link beschikbaar op de website van de dorpsraad: 

1. De Veluwe  2. IJzerwinning op de Veluwe  3. Het leven in de Middeleeuwen  4. De oude kerk van Beekbergen 
5. De Oude Beek en de sprengen  6. Het kerspel Beekbergen en de marken  7. Molens in Beekbergen en Lieren 
8. Beekbergen in de 16e eeuw  9. De reformatie  10. Beekbergen in de 17

e
 eeuw  11. Beekbergen in de Franse tijd 

12. Herbergen in Beekbergen  13. Beekbergen in de 19
e
 eeuw  14. Christelijk onderwijs in Lieren  15. Ontginning 

van het Beekbergerwoud  16. Het Hoogeland, een kolonie voor bedelaars en landlopers  17. Het Spelderholt en 
Teixeira de Mattos  18. De Uniehuizen  19. Het Heethuys en Rauwenhul  20. Eerste wereldoorlog en mobilisatie 
21. Ziekenzorg in Beekbergen  22. Boerenleven in vorige eeuw  23. Tweede Wereldoorlog  24. Veranderend 
straatbeeld begin 20

e
 eeuw

 

https://www.dorpsraadbeekbergen.nl/wobl.html 

Varia 

Informatie Militaire oefening 25 mei t/m 5 juni 2020 

Oorspronkelijk zou een militaire oefening worden gehouden van 11 t/m 20 mei 2020, en die zich 
afspeelt in het gebied tussen Arnhem, Apeldoorn, Hengelo, Groenlo (zie kaart), in de provincies 
Gelderland en Overijssel. Deze oefening wordt twee weken verschoven. 

 

Deze oefening is verschoven naar 25 mei t/m 5 juni 2020. 

In het weekend en op de tweede Pinksterdag wordt niet geoefend. 
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Eenheid : Opleidings- en Trainings Centrum Manoeuvre 
Aantal deelnemers : 29 
Aantal wielvoertuigen : 8 x Fennek, 5 x VW Amarok 
Aantal rupsvoertuigen : geen 
Aantal helikopters : geen 

   
 Fennek VW Amarok 

Doel / omschrijving van de oefening: 

De eenheid houdt in genoemde periode een oefening. De hieronder genoemde activiteiten 
vinden plaats: 

• In de aangegeven periode oefenen de militairen in het aangegeven gebied; 
• De eenheid gaat zowel bereden als te voet verkenningen uitvoeren in het gebied en zal bij 

duisternis verkeersknooppunten, overgangen en bruggen onder waarneming houden vanuit 
waarnemingsposten; 

• De oefening vangt aan op het militaire oefenterrein de Scherpenberg bij Apeldoorn. In het 
weekend wordt niet geoefend; 

• De militairen treden op met het wielvoertuig ‘Fennek’ en werken in ploegen van twee 
voertuigen met elk 3 personen aan boord; 

• De militairen verplaatsen bewapend door het gebied. Er wordt geen gebruik gemaakt van 
munitie of oefenmunitie.  

De oefenende eenheid zal: 
• In principe alleen gebruik maken van openbare wegen, paden en terreinen; 
• Vooraf toestemming vragen aan de rechtmatige eigenaar of beheerder van het terrein, indien 

niet openbare wegen, paden en terreinen gebruikt wordt; 
• Alles er aan doen om overlast en hinder aan derden te voorkomen; 
• Geen gebruik maken van oefenmunitie. 

Schaderegeling: 
Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit, 
onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: Eenheid, kenteken voertuig, datum en 
tijd, plaats, soort schade etc. melden aan: 

Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims 
Postbus 90004 
3509 AA Utrecht 
Telefoon 030 – 2180420 
Jdvclaims@mindef.nl  

Americahal is niet meer 

Nu de sloop van de Americahal in Apeldoorn is afgerond, begint de bouw van de Hornbach 
direct. Dat geldt ook voor de herinrichting van de Laan van Erica. 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. 
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Foto’s John Tanasale 

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 is het informatiecentrum van Staatsbosbeheer ondergebracht, 
maar momenteel nog niet toegankelijk voor bezoekers. 
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, heeft een mooie plek in het 
nieuwe pand gekregen en is nu al toegankelijk voor klanten om bestellingen, gedurende de 
corona periode, op te kunnen halen. Alles natuurlijk volgens de richtlijnen van het RIVM. 
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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 op 
de nieuwe locatie was gewoon open, maar je mocht het eten alleen nuttigen op een van de vele (picknick)bankjes. 

Herinneringsbollen bij Canada Monument 

De bloempotten met deze speciale herinneringsbollen zouden op het Stallenplein geplaatst 
worden. Dit is de plek waar Paleis Het Loo in 1944 geraakt is door een bombardement van de 
Engelse Luchtmacht. Door de huidige situatie rondom het Coronavirus is Paleis Het Loo helaas 
gesloten voor publiek en is het niet mogelijk om de potten deze bestemming te geven. Toch 
wilde Paleis Het Loo deze bloemen op een mooie symbolische plek in Apeldoorn plaatsen, om 
zo de slachtoffers van oorlogsgeweld tijdens de Tweede Wereldoorlog te herdenken. 

 
De herinneringsbollen, geplant voor het themajaar 75 jaar Vrijheid, hebben een nieuwe bestemming gekregen.  

De potten met herinneringsbollen zijn geplaatst bij het Nationaal Canadees Bevrijdingsmonument 'De man met Twee 
Hoeden' tegenover Paleis Het Loo, aan de kop van de Koning Lodewijklaan.  Foto John Tanasale 
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Gemeentenieuws 

 
 

 

Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis) donderdag 23 april 2020 

 

Tijd Omschrijving 

 Raadzaal 

19.00 uur   1. Opening 

  2. Vaststelling raadsagenda 

Besluiten raad: 

  3. Rechtstreeks: 

 a. Inzet onvoorzien 2020 tbv de Coronacrisis (i.a.v. nieuwe bijlage) (25-2020) 

 b. Ontwerp weigering verklaring van geen bedenkingen Meervelderweg 57  
    (26-2020) 

 c. Informatieverordening Apeldoorn (27-2020) 

 d. Vaststellen externe bijdrage t.b.v. het project RRE (30-2020) 

 e. Kaderwijzing Haven Centrum - deelgebied 30 appartementen (31-2020) 

 f. Vaststellen eerste begrotingswijziging 2020 (32-2020) 

  4. Benoeming fractievertegenwoordiger 50PLUS (C. Boogaard) (28-2020) 

  5. Benoeming lid Rekenkamercommissie (C. Boogaard) (33-2020) 

  6. Vaststelling bestemmingsplan Imkersplaats 38 (21-2020) 

  7. vaststelling visie centrum Ugchelen (22-2020) 

  8. coördinatie en grondexploitatie winkelcentrum Kerschoten (23-2020) 

  9. Meerjaren Perspectief Vastgoedexploitaties (MPV) 2019-2020 (24-2020) 

10. Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door VVD, VSP, D66, Groei & 

 Toekomst, 50PLUS, GemeenteBelangen en GroenLinks: Stop de begrotingserosie 

 als gevolg van de decentralisaties 

11. Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door PvdA: Armoederegisseur 

12. Vragenuurtje 

13. Actualiteitsvragen 

14. Sluiting 

Aangevraagde omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Zomeroord 18, 7361 GL Beekbergen het kappen van een Amerikaanse eik 18-03-2020 

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

Lierderstraat 21, 7364 BJ Lieren het kappen van 4 bomen 08-04-2020 

Solleweg 50, 7361 TH Beekbergen het vergroten van een woning (aanbouw) 
en wijzigen van de functie 

16-04-2020 

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.  
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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 

Zomeroord 18, 7361 GL, Beekbergen het plaatsen van 2 inritten 06-04-2020 

Zomeroord 18, 7361 GL, Beekbergen het kappen van een amerikaanse eik 06-04-2020 

Wittekruisweg 28, 7364 AL Lieren het plaatsen van een tijdelijke woonruimte 07-04-2020 

Wittekruisweg 28, 7364 AL, Lieren het verbouwen van een woning 07-04-2020 

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). 

Drank- en horecavergunning: Lin Wah 

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet de 
volgende vergunning heeft verleend: 
Omschrijving : Drank- en horecavergunning 
Naam onderneming : Lin Wah 
Locatie : Dorpstraat 44 in Beekbergen 
Reden vergunning : Nieuwe ondernemers 
Datum vergunning : 7 april 2020 
Vergunningnummer : D/63946 

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. 

Ontwerp-omgevingsvergunning Hoge Bergweg 30 in Beekbergen, voor het 
brandveilig gebruik van 3 recreatiewoningen 

Wabonummer: D20/023467 

Burgemeester en wethouders zijn van plan om een omgevingsvergunning te verlenen voor het 
brandveilig gebruik van 3 recreatiewoningen (voor maximaal 12 personen) op het Perceel Hoge 
Bergweg 30 in Beekbergen. Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen van 16 april tot 
en met 27 mei 2020 voor iedereen ter inzage bij het Omgevingsloket. 

In deze periode kan een ieder een zienswijze over het ontwerpbesluit geven. Dat kan op de 
volgende manieren: 

• schriftelijk: stuur uw zienswijze naar burgemeester en wethouders, Postbus 9033, 7300 
ES, Apeldoorn, onder vermelding van “zienswijze over ontwerpbesluit Hoge Bergweg”. 
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De zienswijze moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woon-
plaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten. 

• mondeling: maak een afspraak met mevr. Koststee, bereikbaar via 055 580 2465. 

Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk. 

Bij het Omgevingsloket kunt u alleen op afspraak terecht. Informatie over het maken van een 
afspraak en over de locatie van het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.  
De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u er meer over vertellen. Het ontwerpbesluit 
kan op verzoek digitaal worden toegezonden door een mail te sturen aan 
infoomgevingsloket@apeldoorn.nl.  

Apeldoorn, 15 april 2020 

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 

 

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. 
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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. 

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 
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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 
 
 


