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Nieuwsbrief 22 juni 2020 

Van de bestuurstafel 

Ook in deze “corona-tijd” proberen wij onze leden en in het algemeen de inwoners van Beekbergen 
en Lieren te informeren over ontwikkelingen in de dorpen. Vast onderdeel van de Nieuwsbrief is “Van 
de bestuurstafel”. Dan gaat het veelal over contacten die leden van het bestuur hebben (gehad) met  
vertegenwoordigers van de gemeente Apeldoorn. Dan moet u denken aan overleg met de stadsdeel-
manager voor de dorpen en het buitengebied en de stadsdeelbeheerder/regisseur voor de dorpen en 
het buitengebied. Ervaren wordt - na bijna 4 maanden corona - dat de contacten met de gemeente 
anders maar daarom niet minder effectief plaatsvinden. Geen (lange) vergaderingen maar telefoon/ 
video overleg en mailverkeer. Het was even vreemd maar het went. Niet meer een vaste plek op 
kantoor maar ook vaak en veel vanuit huis werken. 

Wij proberen u met de Nieuwsbrief te informeren over actuele zaken. Zo vindt er overleg plaats 
tussen gemeente en de eigenaren van De Smittenberg en van de Engelanderhof over de toekomstige 
bestemming van deze locaties. Over de door omwonenden ervaren overlast veroorzaakt door 
arbeidsmigranten (in het dorp en in eerder genoemde locaties). 

Het beter kenbaar maken van het alcohol verbod in de bebouwde kom van Beekbergen (met 
uitzondering de terrassen waarvoor een vergunning is afgegeven). Het handhaven van deze “alcohol 
verordening” vraagt ook extra aandacht. 

De gezamenlijke dorpsraden zijn al geruime tijd in discussie met de gemeente over het plan dat de 
wethouder heeft om de verordening dorps- en wijkraden af te schaffen en in te zetten op 
burgerinitiatief. De gezamenlijke dorpsraden hebben inhoudelijke commentaren op deze plannen. 
Geconstateerd moet worden dat de door de dorpsraden aangedragen argumenten niet worden 
geëffectueerd. Binnenkort neem de gemeenteraad een beslissing over deze zaak. 

     
In Beekbergen is het nog niet doorgedrongen dat drinken in het openbaar strafbaar is getuige de overvolle vuilnisbakken 

met blikjes bier en flessen sterke drank (rum). 
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Losgereden zwerfkeien 

    
Voor de zoveelste keer zijn er (wéér) twee zwerfkeien in de Dorpstraat in Beekbergen van z’n plaats gereden. Of dat te 
maken heeft met onoplettendheid of stuurmanskunst weet men niet!? Volgens een ooggetuige werd de zwerfkei voor de 

ingang van de supermarkt aangereden door een auto die uit de smalle doorgang van de supermarkt kwam rijden. 

Nostalgische VW-busje 

 
Op de parkeerplaats van de Dorpskerk van Beekbergen stond deze VW-busje uit 1977 die als trouwauto fungeerde voor 

een pasgetrouwd stel. 
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Betonstort Eben-Haëzer Kerk Gereformeerde Gemeente Beekbergen 

 

   

 
Afgelopen donderdag werd het beton gestort van de Eben-Haëzer Kerk aan de Ruitersmolenweg in Beekbergen, vanuit de 
hoogte gade geslagen door de drone van de heer Spans. Vrijdag werd er niet gewerkt om het gestorte beton goed te laten 

drogen.  
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Nieuwbouw “De Beekvallei” 

 

 
Bij een van de hoek/middenwoningen is het hoogste punt al bereikt bij de nieuwbouw van “De Beekvallei” in Lieren. 

Nieuwbouw “Landgoed Engelanderholt” 

 

 

 
Deze bosvilla staat er nu eenzaam en alleen op het “Landgoed Engelanderholt”. 

Over enige tijd zullen de andere bosvilla’s volgen.  



 

 

 6 

Wat leuk is om te weten is dat het Geldersch Landschap en 
Geldersche Kasteelen een aantal wandelroutes heeft uitgezet, 
aangeduid met “rode”, “blauwe” en “zwarte route”. 

De “zwarte route” komt o.a. door het “Landgoed Engelanderholt”. 

Routes 
Op Bruggelen zijn drie wandelroutes uitgezet: 
• Rode route, ruim 3 km (1, 2 en 8 t/m 10) 
• Blauwe route, bijna 4 km (2, 3 en 7) 
• Rode, blauwe en zwarte paaltjes, lange route, 10 km (1 t/m 10). 

Een lange afstandswandeling (het Maarten van Rossumpad) loopt er 
deels doorheen. Deze route is niet op de kaart aangegeven en 
beschreven. 

  Bron: GLGK, okt. 07 

Voor meer informatie en routebeschrijving: 
https://mijngelderlandmedia.azureedge.net/files/wandelen_landgoed_Bruggelen.pdf  

Ooievaarsnest Tullekensbocht 

 
De twee kuikens van het ooievaarsnest aan de Tullekensbocht in Beekbergen zijn al flink uit de kluiten gewassen ooievaars 

geworden.  
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Voetbalvereniging Beekbergen 90 jaar 

De doelstelling is in 90 jaar niet veranderd; namelijk WINNEN. De omstandigheden zijn drastisch veranderd; 
professioneler. Het enthousiasme is nog steeds aanwezig anders hou je het geen 90 jaar vol. 
Het bestuur van de Dorpsraad Beekbergen Lieren wenst jullie een sportief jaar en volgend jaar een mooi 
eeuwfeest. 

Namens het bestuur 
Joop van der Meer, voorzitter Dorpsraad Beekbergen-Lieren 
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Elftalfoto uit 1930: Achterste rij v.l.n.r.: H. Dolman, T. Klopman, J. Palm, T. Wilbrink, B. Dolman en G. Ilbrink. 
 Midden: D. Modderkolk, onbekend, J. van de Berg 
 Voor: Andries Wilbrink, P. van der Schaaf, J. Bosman 

Na regen komt zonneschijn 

 
Na de “hoosbuien” van de afgelopen dagen volgen een aantal dagen met tropische temperaturen. 
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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 

 
 

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 

 
 
 

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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Tijd Omschrijving 
  5.  Kieveen GREX (43-2020) 
  6. Integrale Schuldhulpverlening; Evaluatie kaderstelling 2016-2019 en Vervolgplan 
 2020-2021 (44-2020) 
  7. Rekening Courant lening Kringloopbedrijf Foenix (29-2020) 
  8. Zienswijze Begroting 2021 – 2024 PlusOV Vervoerscentrale Stedendriehoek 
 (45-2020) 
  9. Begroting 2021 van de Regio Stedendriehoek (46-2020) 
10. Toekomstplan 2021-2024, begroting 2021 Tribuut, gewijzigde begroting 2020 
 en jaarstukken 2019 (47-2020) 
11. Ontwerpbegroting 2021 en jaarstukken 2019 van Omgevingsdienst Veluwe 
 IJssel (OVIJ) (48-2020) 
12. Financieel Perspectief 2021-2024 ‘Terug naar de toekomst’ (49-2020) 
13. Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door SP: Stop de huurverhoging, 
 0% is genoeg 
14. Vragenuurtje 
15. Actualiteitsvragen 
16. 01:00 uur sluiting 

01.00 uur Sluiting 

Aangevraagde omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Stoppelbergweg 37, 7361 TE Beekbergen het kappen van 2 bomen 10-06-2020 

Ruitersmolenweg 11A, 7361 CB Beekbergen het plaatsen van een erfafscheiding 17-06-2020 

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 

Tullekensmolenweg 100, 7364 BC, Lieren het vergroten van een woning 12-06-2020 
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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 25 00 97 28 of Anne Snellebrand: 06 12 79 28 09. 

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 

 
 



 

 

 15 

   
 
 

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 
 
 


