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Nieuwsbrief 15 juni 2020 

Van de bestuurstafel 
Burgerparticipatie 

Een woord dat bij veel bestuursleden van de dorps- en wijkraden de haren rechtovereind doet staan. 
Een woord (begrip) dat in de afgelopen jaren voor veel onrust heeft gezorgd bij de besturen van 
dorps- en wijkraden en voor verstoring van de verhouding van deze raden met de gemeente. De 
raden staan open voor aanpassing van de taken en bevoegdheden maar dan wel met als uitgangs-
punt dat het aanpassingen betreft die een bijdrage leveren aan verbetering van het functioneren van 
de raden. En daar ligt de oorsprong van de weerstand die dorps- en wijkraden hebben tegen de voor-
stellen van de gemeente. De besturen van de dorps- en wijkraden zien in de voorstellen van de 
gemeente geen verbetering vaan de werkwijze. 
De notitie van de gemeente Apeldoorn d.d. 9 november 2016 met de titel “Helder in ambitie, flexibel in 
uitvoering” was voor het bestuur van de Dorpsraad Beekbergen-Lieren aanleiding om een aantal 
voorstellen die in de notitie werden gedaan ter discussie te stellen. In genoemde notitie werd onder 
andere de verordening op de dorps- en wijkraden ter discussie gesteld. (onder andere voorinspraak; 
een recht waar de dorps- en wijkraden zeer aan zijn gehecht). Een jaar later (december 2017) ont-
vingen wij van de gemeente Apeldoorn (de Raadswerkgroep) de notitie “Samen voor Apeldoorn”. 
Daarin is aangegeven dat de verordening op de Dorps- en wijkraden wordt ingetrokken. Een maat-
regel waar de dorps- en wijkraden grote bezwaren tegen hebben. Vertegenwoordigingen van de 
dorps- en wijkraden in een aantal gesprekken met de gemeenteraad, de wethouder en de stadsdeel-
manager hun bezwaren toegelicht, echter zonder resultaat. 
Recent ontvingen wij van de gemeente Apeldoorn een aantal documenten die onderdeel van de 
besluitvorming zijn. Daarbij was ook het “Nieuw Apeldoorns participatiemodel. Het visueel weer-
gegeven model heeft meer weg van het ontmantelen van een blindganger dan van een goed 
functionerend organisatiemodel. 
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In en om de dorpen 

Meester Martin Kooijmans met pensioen 

Vanaf 2008 tot 2020 is Martin Kooijmans de directeur geweest van 
de Prinses Juliana school in Lieren. 

In die tijd heeft hij deze school zijn natuurlijke uitstraling gegeven 
met geweldige groene speelpleinen, 

een moestuin en vlindertuin. Hij ontving dagelijks de kinderen, ouders, 
leerkrachten en de deur stond open voor een kopje koffie met elkaar. 
Ook de ouderen van Lieren en Beekbergen werden regelmatig 
uitgenodigd om in de school te genieten van een ouderenlunch met 
pannenkoeken en oudhollandse spelen. 

Een mensenmens waarvoor het nu tijd is om de school los te gaan 
laten en te gaan genieten van zijn welverdiende pensioen! 

Er wordt op verschillende momenten stilgestaan bij zijn vertrek. Door 
de maatregelen vanuit het RIVM is het niet mogelijk om dit te doen met 
een receptie, dus is er gekozen voor de vorm van een defilé op 
donderdag 9 juli van 19.00 tot 20.30 uur. Wilt u meester Martin gedag zeggen, dan bent u van harte 
uitgenodigd om in het defilé aan te sluiten.  

U kunt zich hiervoor aanmelden bij 

Jeannette de Graaf 

E-mail :  jslofstra@pcboapeldoorn.nl  
Telefoon : 06 23 23 86 63 

Als vanouds weer volle terrassen in Beekbergen 

   
Afgelopen zaterdag zorgde het mooie weer voor volle terrassen in Beekbergen. Op de achtergrond de toren van de 

dorpskerk die nu in de steigers staat voor onderhoudswerkzaamheden. 

Snelheidsdisplay Kerkweg 

     
De snelheidsdisplay staat deze periode aan de Kerkweg in Beekbergen. Sommige verkeersdeelnemers houden zich keurig 

aan de 30 km-zone en anderen trekken zich daar niets van aan. 
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Nieuwbouw “De Beekvallei” Lieren 

Wie de nieuwbouw van “De Beekvallei” in Lieren ziet, zal niet snel vermoeden dat hier meer dan 2000 
jaar geleden ook al gewoond werd. Toch zijn sporen van bewoning aanwezig uit de ijzertijd, middel-
eeuwen en de nieuwe tijd. Om de resten van deze oude bewoning veilig te stellen, en om meer 
inzicht te krijgen in het verleden van dit gebied, voerde Econsultancy BV begin november 2019 een 
archeologische opgraving uit, met medewerking van de vrijwilligers van de Archeologische 
Werkgroep Apeldoorn (AWA). Het was de bedoeling dat de heer Spanjaard, adviseur archeologie bij 
de gemeente Apeldoorn, een presentatie zou houden op de Algemene Ledenvergadering van de 
dorpsraad, maar vanwege de corona-maatregelen niet is doorgegaan. 

 

   

   
Men zal niet snel vermoeden dat hier meer dan 2000 jaar geleden ook al gewoond werd. Toch zijn sporen van bewoning 

aanwezig uit de ijzertijd, middeleeuwen en de nieuwe tijd. 
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Nieuwbouw Eben-Haëzer Kerk Gereformeerde Gemeente Beekbergen 

Afgelopen vrijdag zijn alle betonnen vloerdelen geplaatst van de Eben-Haëzer Kerk van de 
Gereformeerde Gemeente aan de Ruitersmolenweg in Beekbergen.  

   

   

     

 
Op de laatste foto wordt de laatste betonnen vloerdeel geplaatst. 
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Nieuwbouw “Landgoed Engelanderholt” 

Het “Landgoed Engelanderholt” omvat twaalf riante kavels en een kleinschalig complex met circa  
14 - 20 luxueuze appartementen die van alle gemakken voorzien worden. 
Ook het Riant Equestrian Centre, dat iets ten noorden ligt, zal naar deze plek verhuizen. Op kavel 12 
gaat de bouw van een van de riante bosvilla’s voorspoedig. Daarna volgen ook de 7 van de 12 kavels 
die al verkocht zijn. 

 
Op kavel 12 gaat de bouw van een van de riante bosvilla’s voorspoedig. 

 
Ook het Riant Equestrian Centre, dat iets ten noorden ligt, zal naar deze plek verhuizen. 

 
 

BLOEDPRIKKEN in coronatijd 
Gelre Apeldoorn, Albert Schweitzerlaan 31, ma t/m vr, 7.30 - 16.30 uur 
Let op: ingang via triagetent bij hoofdingang* 

Voor actuele bloedprikpunten kijk op: 
https://www.gelreziekenhuizen.nl/Gelreziekenhuizen/Prikpunten/bloedprikpunten.html  

Huisartsenpraktijk Struijk & Reijnen, Beekbergen 
I.v.m. de veiligheidsmaatregelen rond het coronavirus nemen we, voorlopig, uitsluitend bloed af: 
* Alleen op afspraak, tel 055 506 25 55 
* Alleen als de bepaling volgende de arts medisch noodzakelijk is en niet uitgesteld kan worden 
* Alleen op de vrijdagochtend 

Bloedprikken 
Als u een door de arts ingevuld laboratoriumformulier heeft, dan kunt u op onze praktijk zonder 
afspraak bloed laten prikken op: 
- dinsdagochtend van 8.15 tot 9.00 uur en op  
- vrijdagochtend van 9.15 tot 10.00 uur. 

Gezondheidscentrum Papenberg, Beekbergen 

Dagelijks op afspraak via de assistenten van de huisartsenpraktijk, tel. 055 506 12 21 
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LET OP !  Bezoek aan sociaal maatschappelijk werker  ALLEEN OP AFSPRAAK 

Momenteel is er nog geen inloop mogelijk i.v.m de corona-maatregelen. 

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

Voor meer informatie zie pagina 18. 

 
 

LET OP ! : Aangepaste route en haltetijden CODA Boekenbus 

 
 

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 17e eeuw  11. Beekbergen in de Franse tijd 
12. Herbergen in Beekbergen  13. Beekbergen in de 19e 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 20e eeuw 

www.dorpsraadbeekbergen.nl/wobl.html 

 
 
 
 

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en 
omdat de Jeugd- en Buurtbibliotheken 

vooralsnog gesloten zijn, rijdt de CODA 
Boekenbus een aangepaste route die ook deze 

locaties aandoet. 

Dinsdag 
10.30-11.30 uur: OBS Dorpsschool, Dorpstraat, Beekbergen 
Woensdag 
10.00-10.45 uur: OBS Oosterhuizen, Het Oude Veen, Oosterhuizen/Lieren 
11.00-11.45 uur: PCBO Prinses Juliana, Tullekensmolenweg, Lieren 
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Varia 

Inloophuis Stichting ‘kLEEF! leeft weer 

Vorige week zijn we weer open gegaan voor massages en gesprekken. Uit de 
reacties van onze gasten merken we dat ze het fijn vinden om weer terecht te 
kunnen in ons inloophuis. Even weer bijpraten onder het genot van een kopje 
koffie of thee met een gastheer of gastvrouw. Of het hart luchten bij één van 
onze gespreksleiders. Het is zo belangrijk en van grote toegevoegde waarde in 

deze periode. 

Vindt u het moeilijk om rust te vinden in deze onrustige periode? Een massage kan u hierbij helpen. 
Onze masseurs hebben nog plek dus neem gerust contact met ons op. 

Heeft u vragen over uw geldzaken, testament, voeding of werksituatie? U kunt dan terecht bij onze 
financieel adviseur, notaris, diëtist of bedrijfsarts. Zij kunnen antwoord geven op uw vragen of u 
hierin wegwijs maken. Voor een afspraak kunt u ons bellen of mailen. 

Met sommige activiteiten zijn we nog bezig met plannen zoals het schilderen. Mocht u daarover 
vragen hebben dan kunt u ons altijd bellen. 
Uiteraard hebben we richtlijnen die gebaseerd zijn op advies van het RIVM en beroepsorganisaties. 
U vindt informatie hierover op onze site www.stichtingkleef.nl. 

Wilt u een afspraak maken of heeft u een vraag?Neem dan contact op met Stichting 'kLEEF! Wij zijn 
op werkdagen telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 055 576 26 76. Mailen kan ook, 
info@stichtingkleef.nl.  

 
 

 
 

FIETS ‘M ER IN 

In de binnenstad geldt VANAF 6 JUNI een fietsparkeerverbod. 
Zonder geparkeerde fietsen in de stad meer ruimte voor anderhalve 
meter afstand! 
Fietsen, scooters, brommers en bakfietsen kan je stallen in één van de 
zes GRATIS STALLINGEN in het centrum.  
Check www.apeldoorn.nl/fietsenstalling: daar vind je alle informatie 
over de stallingen in de stad. 
Dit keer ontvang je een waarschuwing, de volgende keer loop het het risico dat je fiets verwijderd 
wordt. 
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Zonder geparkeerde fietsen in de stad meer ruimte voor anderhalve meter afstand! 

   
De eigenaren van deze fietsen kregen nog voldoende tijd om hun fietsen te verwijderen totdat de tijd verstreek. 

Het viel op dat in de binnenstad overal handhavers en verkeersregelaars rondliepen om het winkelend publiek in goede 
banen te leiden. 

       
Fietsen, scooters, brommers en bakfietsen kan je stallen in één van de zes gratis stallingen in het centrum. 

“Ugchelen Buiten” 

Er wordt nog volop gebouwd op “Ugchelen Buiten”, het voormalige TNO-terrein aan de Laan van 
Westenenk. “Ugchelen Buiten” ligt op de grens van Apeldoorn, Beekbergen en Ugchelen in een 
bosrijke omgeving met alle voorzieningen in de buurt. Verder werd de het tweede deel van de 
woningen in Veld C opgeleverd.  
Op 10 juni om 12.00 uur startte de online-verkoop van een uniek woningbouwproject met 61 een-
gezinswoningen in veld E van Ugchelen Buiten. Hiermee gaat het zevende veld in de verkoop. 
En dit is een hele bijzondere, want de woningen zijn op dit moment al in aanbouw en worden verkocht 
bij oplevering. 

In totaal worden er 275 woningen gebouwd, variërend van rijenwoningen tot bosvilla’s. 
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In totaal worden er 275 woningen gebouwd, variërend van rijenwoningen tot bosvilla’s. 

Jong dierenleven 

   

   
Jong dierenleven. 

   
Ook (jong) dierenleven moet beschermd worden, zoals hier op Engeland, met schrikdraad tegen de oprukkende wolf. 
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Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 15 juni 2020 

Zie link onderstaande link: 
https://www.dorpsraadbeekbergen.nl/uploads/download/DR-DIVERSEN/Noodverordening%20COVID-19%20VNOG%2015%20juni%202020.pdf 

 
 
 

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 
 
 


