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Nieuwsbrief 25 mei 2020 

Van de bestuurstafel 

In verband met Tweede Pinksterdag verschijnt er maandag 1 juni géén Nieuwsbrief. 

Houd vol houd afstand 

Dat is de tekst die de gemeente Apeldoorn heeft laten 
drukken op de spandoeken die in Apeldoorn en 
binnenkort ook in de dorpen het straatbeeld zullen 
bepalen. Corona beheerst ons leven. Zowel in het 
publieke domein als in de huiselijke omgeving.  
In menig huisgezin wordt enkele malen per dag de 
opgroeiende jeugd aangespoord de handen te wassen. 

“HANDEN WASSEN” galmt er dan door het huis dat vaak beantwoord wordt met wat gemurmel  
“DOE ‘K AL” waar uit moet blijken dat de oproep is gehoord. 
Kon je als ouder (vaak moeder) toen de jeugd nog aan brommers sleutelde nog vragen “laat eens 
zien” en dan kwam maar al te vaak het vernietigende oordeel “noem je dat schoon” en kon het 
wassen opnieuw beginnen. 

Het coronavirus is onzichtbaar en dat weet de jeugd maar al te goed, dus is het controle moment 
volledig ondergraven en dat is jammer want het virus zit liever op een toetsenbord of mobiele telefoon 
en de deurklink dan op motorolie., heb ik begrepen. Kan een tekst op een spandoek bijdragen aan 
bewustwording? Ja en nee. Nee wanneer het blijft bij een tekst, Ja wanneer het aanzet tot dialoog, 
voor actie om aan te sporen de basis principes serieus te nemen. 

 houd afstand (1,5 m; dat is vijf stoeptegels) 
 houd rechts (dat voorkomt dat men elkaar aanstoot) 
 was (ontsmet) je handen wanneer je apparaten hebt aangeraakt die ook anderen gebruiken 
 vermijd grote groepen mensen (en dieren) 
 volg aanwijzingen van overheid op en geef het goede voorbeeld 
 ben je bewust van je verantwoordelijkheid (voor jezelf en voor een ander) 
 HOUD VOL 

Naar aanleiding van een van een melding van een betrokken dorpsbewoner die vanuit zijn woning 
zicht heeft op de bankjes voor de kerk (hoek Dorpstraat/Kerkweg) en in het plantsoen waar de 1,5 m 
niet wordt gerespecteerd, melding gedaan bij de gemeente Apeldoorn. 
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In de Dorpstraat in Beekbergen was het op Hemelvaartsdag druk met de dagjestoeristen maar ook veel mensen uit de regio 

van Apeldoorn die op de fiets kwamen. Bij de IJstijd stond een lange rij mensen en bij de supermarkt was het ook druk. 

 
Bij Hotel Het Veluwse Bos in Beekbergen stond de parkeerplaats vol met auto’s van hotelgasten die een hotelovernachting 

hadden geboekt.  Foto’s John Tanasale 

Memorial day 
Gisteren - 24 mei 2020 - werden in aanwezig-
heid van koning Willem Alexander op de mili-
taire begraafplaats Margraten de daar ruim 
8000 begraven Amerikaanse militairen die in de 
tweede wereldoorlog zijn omgekomen, her-
dacht. In verband met Corona was het program-
ma aangepast maar was het zeker niet minder 

indrukwekkend. Diepe indruk maakt - of je nu de begraafplaats bezoekt of de beelden op de televisie 
ziet - de immense hoeveelheid kruisen. Het ontroert wanneer je bedenkt dat wij in vrijheid leven dank-
zij het ultieme offer dat zovelen ver van hun eigen vaderland en geliefden hebben gebracht.  
Dat ook de jongeren zich bewust zijn van die offers. 
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In en om de dorpen 

Reiniging hondenuitlaatplaats 

Vorige week werd voor het eerst de hondenuitlaatplaats (hup) in het park aan de Wolterbeeklaan in 
Beekbergen met een speciale machine gereinigd. De werkzaamheden gedurende het gehele jaar 
bestaan uit het borstelen en het zuigen van de hondenuitwerpselen. Gedurende het groeiseizoen van 
het gras komt daar het maaien van het gras bij. De maximale maaihoogte bedraagt circa 5 cm. 
Ook verzorgt de gemeente die delen van de uitlaatplaatsen waar de grote machine niet kan komen. 
Verder verzorgt de gemeente het minimale bijmaaien rondom obstakels op de uitlaatplaatsen. 

   
De werkzaamheden gedurende het gehele jaar bestaan uit het borstelen en het zuigen van de hondenuitwerpselen. 

Foto’s John Tanasale 

Tuincentrum Het Hoogeland bereikbaar 

Het Tuincentrum van Het Hoogeland was al sinds vorige week al opengesteld voor publiek met 
inachtneming van de verscherpte RIVM-regelgeving, zoals: houdt 1,5 m afstand van elkaar, geef 
elkaar de ruimte, raak producten niet onnodig aan, gelieve met pin af te reken, bij contant het geld op 
de balie leggen (vermijd handcontact), volg de aangegeven route. 

   

   
Deze opgewonden ganzen moesten, na de “corona-sluiting”, ook even weer wennen aan het publiek. Foto’s John Tanasale 
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De vlieger 

Vliegeren is de kunst om een voorwerp van papier of stof aan een draad zo lang mogelijk in de wind 
te laten vliegen. Een vlieger wordt door de wind omhoog gedrukt terwijl het touw verhindert dat de 
vlieger wegwaait. Zonder touw is vliegeren niet mogelijk. Breekt het touw, dan drijft de vlieger met de 
wind mee, de vlieger voelt dan geen wind meer en valt omlaag. Zoals deze vlieger die omlaag viel in 
een akker aan de Voorste Kerkweg in Beekbergen. 

   
Het touw van deze vlieger brak en raakte op drift en belandde op een akker aan de Voorste Kerkweg in Beekbergen. 

Foto John Tanasale 

 
 

Vossen in Beekbergen 

Ergens binnen de dorpsgrenzen van Beekbergen 
werd deze vossenfamilie gespot. Vossen leven 
overal waar voldoende dekking is, van polders, 
duinen en bossen tot aan de randen van dorpen 
en steden. De vos is slim en kan zich geweldig 
goed aanpassen, zowel in de stad als in bos en 
polder. Elk jaar in mei zetten de vossenwelpjes 
hun eerste stapjes buiten. Dan ontdekken ze de 
wereld terwijl ze spelen. Dat spelen zorgt ervoor 
dat ze alle vaardigheden leren om later zelf-
standig te kunnen jagen. Ook bepaalt het de 
hiërarchie tussen de jongen. 
 

Na zes maanden zijn jonge vossen op het oog niet meer van volwassen vossen te onderscheiden. 
Als de herfst is aangebroken zijn de jongen volwassen en is het tijd om hun eigen territorium te 
zoeken. 

     
Deze vossenmoeder met 6 welpjes werd gespot ergens in Beekbergen. 
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Nieuwbouw Eben-Haëzer Kerk Gereformeerde Gemeente Beekbergen 

   

 
De nieuwe kerk zal ongeveer 600 zitplaatsen krijgen, met de mogelijkheid om in de toekomst nog een galerij met 

150 zitplaatsen toe te voegen. Het nieuwe kerkgebouw is ontworpen door VBK Architecten uit Beekbergen. Foto’s John Tanasale 

Nieuwbouw “De Beekvallei” Lieren 
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Bij de nieuwbouw De Beekvallei waren de bouwvakkers, in verband met Hemelvaartsdag, alleen drie dagen aan het werk.  

Foto’s John Tanasale 

 
 

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 eenzaamheid 
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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Terugblik 

Woonwijk “De Ruiterij” 

De dorpsraad werd destijds tijdens de bestuursvergadering van 
26 februari 2014 door de heer Hoekstra van Saltos bijgepraat over 
het woningbouwplan “De Ruiterij” (Ruitersmolenweg/Stichtingsweg). 
Er werd toen uitgegaan van 35 woningen verdeeld over de prijs-
categorieën sociaal (rijtje), midden (tweekapper) en duur (vrijstaand). 
Er werden twee straten vernoemd naar ex-ingezetenen van 
Beekbergen: Willem Kolff, de uitvinder van de kunstnier en kunsthart, 
en Jan Hendrik Persijn, kunstschilder die destijds woonde in het 
“blauwe huis” aan de Kerk-Allee. De laatste twee woningen op de 
hoek Kolffweg en Ruitersmolenweg worden nog gebouwd. 

 

 
Mei 2020 

     
Mei 2014 

     
Mei 2020 

   
Op deze kavel Ruitersmolenweg/Kolffweg worden de laatste twee woningen van “De Ruiterij” gebouwd.  Foto’s John Tanasale 
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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. 14055 of via apvvergunningen@apeldoorn.nl.  

Aanwijzingsbesluit alcoholgebruik in Beekbergen 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn, 

overwegende dat: 
het op grond van artikel 2.48 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Apeldoorn (APV) 
mogelijk is een gebied aan te wijzen waar het voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben 
bereikt op een openbare plaats verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken 
flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben; 
vanwege het tegengaan van overlast een gebied wordt aangewezen te weten: de bebouwde kom van 
Beekbergen, waar het verboden is om op een openbare plaats alcoholhoudende drank te gebruiken 
of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben; 
hierover met partijen overleg is geweest en instemming is verkregen; 

Gelet op artikel 2.48 lid 1 van de APV 

b e s l u i t: 
1. Het volgende gebied wordt aangewezen als gebied waar het voor de duur van 1 jaar verboden is 

alcohol te drinken op een openbare plaats: de bebouwde kom van Beekbergen 
2. de grenzen van het gebied zijn weergegeven op de bij dit besluit behorende en daarvan deel  

uitmakende kaarten; 
3. dit besluit op de dag na bekendmaking in werking treedt. 

Aldus vastgesteld op 28 april 2020 

Het college van burgemeester en wethouders 

de secretaris de burgemeester 

T.J.H.M. Berben A.J.M. Heerts 

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit? Dan kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking 
van het besluit bezwaar maken. Dat kan online via het formulier op www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift 
of naar dit postadres: Gemeente Apeldoorn, t.a.v. eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 
ES Apeldoorn. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. 
Desgewenst kunt u hiertoe een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter: Rechtbank Gelderland, 
t.a.v. afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. 
 
 

N.B. Het bestuur van de dorpsraad juicht het toe dat na vele jaren discussie het college van B en W 
nu het besluit heeft genomen om de bebouwde kom van Beekbergen aan te wijzen als gebied 
waar geen alcohol mag worden gebruikt of aangebroken flessen/blikjes e.d. met alcohol-
houdende drank bij zich te hebben. 
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Het volgende gebied wordt aangewezen als gebied waar het voor de duur van 1 jaar verboden is alcohol te drinken op een 

openbare plaats: de bebouwde kom van Beekbergen. De grenzen van het gebied zijn weergegeven op de bij dit besluit 
behorende en daarvan deel uitmakende kaarten. 

Ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Voorweg 23 Lieren 

Van 22 mei 2020 tot en met 2 juli 2020 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Nieuwe Voorweg 23 
Lieren met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1395-ont1 ter inzage. Het ontwerp betreft het in 
overeenstemming brengen van de bestemming met de feitelijke situatie (reparatie bestemming), de 
verplaatsing van de veestal en de landschappelijke inpassing en versterking van het plan op het 
perceel Nieuwe Voorweg 23 Lieren. De gemeenteraad is niet van plan een exploitatieplan vast te 
stellen. 

Tijdens de periode waarin het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze 
over het ontwerp-bestemmingsplan geven. Dat kan op de volgende manieren: 

 schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, 
onder vermelding van 'zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Voorweg 23 Lieren'. 
De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en 
woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten. 

 mondeling: maak een afspraak met mevrouw J. Tol op telefoonnummer 14055. 
 digitaal: vul het formulier in op onze website, www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan 

(inloggenmet DigiD). 

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage, onder het 
kopje Ter inzage, Bestemmingsplannen. 

Het bestemmingsplan ligt ook ter inzage bij het Omgevingsloket. Vanwege het voorkomen van de 
verspreiding van het coronavirus willen wij het aantal afspraken in het stadhuis beperken. Daarom is 
het op dit moment niet mogelijk om (online) een fysieke afspraak te maken bij het Omgevingsloket. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw J. Tol op telefoonnummer 14 055 of 
viamail j.tol@apeldoorn.nl.  

Apeldoorn, 20 mei 2020 
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LET OP !  Bezoek aan sociaal maatschappelijk werker  ALLEEN OP AFSPRAAK 

Wij, Anne Snellebrand, nieuwe sociaal werker en Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van 
Stimenz zijn iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig in Gezondheidscentrum 
Papenberg (Loenenseweg 1, Beekbergen) 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? 

Momenteel is er nog geen inloop mogelijk i.v.m de corona-maatregelen; 
ALLEEN OP AFSPRAAK ! 

Voor afspraken kan men bellen naar: 
Hélène Mook: 06-25009728 of Anne Snellebrand: 06-12792809. 

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 gelegen-
heid 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. 
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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. 
 

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! 

 
 

 
 

Bereikbaarheid wijkagent 

Sinds het vertrek van Theo Simmelink nemen Alex Meijer en Jaqueline Berkelder-Pol waar. 

Voor de zorginstellingen is Frans Jan Derks het eerste aanspreekpunt. 

Onbekend is wanneer de definitieve opvolging zal zijn geregeld. 

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 
 
 


