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Energietransitie Apeldoorn 

Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij op 16 juli 2020 een mail waarin werd toegelicht de herstart 
van bijeenkomsten in het kader van de energietransitie. Een herstart nu de maatregelen in verband 
met het coronavirus daartoe de ruimte geven. De bijeenkomst die gepland is voor 16 juli 2020 is 
eerder aan de werkgroep bLoEm (Beekbergen Lieren Oosterhuizen Energieneutraal Maken) mee-
gedeeld. In de digitale Nieuwsbrief (na de zomervakantie) zal melding worden gedaan over de 
geplande bijeenkomsten. 

   

In en om de dorpen 

Afkoeling voor zorgcentrum De Vier Dorpen in Beekbergen 

De brandweer van Beekbergen is vrijdagmiddag 14 augustus uitgerukt naar 
zorgcentrum De Vier Dorpen aan de Loenenseweg om het dak te koelen. 
Het was er zo warm geworden, dat de bewoners er last van kregen. 

"De temperatuur op de bovenste verdieping liep aardig op. Dus hebben we in 
samenspraak met het personeel op de locatie contact opgenomen met de 
meldkamer", vertelt Reint Scholten, manager service en bedrijfsvoering bij 
Zorggroep Apeldoorn. "Er staat een brandweerwagen die nu voor de aanvoer 
van water naar het dak zorgt." 

   
 Foto’s Brandweer Beekbergen 
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Dominee Adriaan Theunisse uit Beekbergen in het spoor der Batavieren 

Een geweldige prestatie om alleen ongeveer 500 km in 
een kano de Rijn af te varen (peddelen)en dan een mooi 
sponsorbedrag (ca. 50.000 euro) te verwerven voor een 
tweetal projecten in Zuid Afrika. Projecten die tot doel 
hebben de door het corona virus getroffen kinderen 
medische hulp te bieden. 

Wij begrepen dat zeer gedisciplineerd een vast schema 
van twee uur “peddelen” een uur rust werd aangehouden. 
Er zullen ongetwijfeld momenten geweest zijn waarin hij 
zichzelf moed heeft moeten inspreken. Eigen foto 

Heeft moeten ervaren dat de stip op de horizon maar heel traag dichterbij kwam. 
Maar ook momenten waarop onverwachte ontmoetingen een flinke oppepper waren.  

Hulde voor de geweldige prestatie. 

 
 

Vakantiepark Het Lierderholt, 16 augustus 

Lieve gasten, 

Het zal u niet ontgaan zijn wat er zaterdag 15 augustus is gebeurd 
op ons vakantiepark Het Lierderholt in Beekbergen. Wat begon als 
een heerlijke vakantiedag met prachtig weer viel uiteindelijk 
letterlijk in het water ..... Heel veel water! 
In de bijna 70 jaar dat onze familie het Lierderholt exploiteert is 
zoiets dan ook nog nooit voorgekomen.  
Gelukkig is er niemand gewond geraakt en is alle geleden schade, 
hoe vervelend soms ook, van materiële aard. 
Afgelopen avond en nacht zijn wij met een groot team van mede-
werkers, vrienden en leveranciers al druk geweest om alles weer 
zo veel mogelijk begaanbaar te maken.  
Onze dank gaat dan ook zeker uit naar hen die binnen no time 
voor ons klaarstonden en natuurlijk ook naar de vele camping-
gasten die hulp aanboden en direct de handen uit de mouwen 
staken waar nodig. 

    
 Foto’s Het Lierderholt 

De komende dagen zal het terrein er niet zo bijliggen als u van ons gewend bent, maar wij doen 
onze uiterste best om dit zo snel mogelijk te herstellen. 

Excuses voor de overlast. 

Fam. Willemsen en medewerkers 
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Veel belangstelling voor Brocante Antiek Markt in Beekbergen 

Op het terrein van het Ford museum in Beekbergen werd op zaterdag 15 en zondag 16 augustus een 
Brocante Antiek Markt gehouden met 50 topaanbieders uit binnen en buitenland. Niet alleen 
brocante, maar ook antieke, vintage en industriële topstukken kon je hier vinden in een prachtige 
omgeving met o.a. een oldtimer Ford museum, een oude watermolen en prachtige siertuinen. 

Organisator Jos van Laar van Van Laar Events doet aan de Tullekensmolenweg voor het eerst 
ervaring op met het coronaproof-organiseren van een evenement. De kramen kwamen verder uit 
elkaar te staan en de looppaden werden 6 meter breed. De mensen moesten in een bepaalde richting 
lopen. 

Hopelijk kan Van Laar Events in oktober hun voordeel mee doen. Het is de bedoeling om dan op het 
Zwitsal terrein weer een brocante markt te houden. 

 
Zaterdag werden er in Beekbergen 1300 bezoekers en geteld en zondag waren het meer dan 1300. 
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Brandweer verwijdert boomtakken 

   
Aan de Loenenseweg in Beekbergen, ter hoogte van het Hietveldweg, heeft de brandweer op donderdag 28 augustus 

enkele boomtakken “die op scherp stonden” uit voorzorg verwijderd. 

Bouwprojecten na de bouwvak weer van start 

     

     
De Beekvallei in Lieren 

   
 Engelanderholt in Beekbergen De Ruiterij in Beekbergen 
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Eben-Haëzer Kerk in Beekbergen. 

 

Vergoeding voor kruidenrijke akkerranden 

De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst stellen geld beschikbaar voor kruidenrijke 
akkerranden. Dat zijn stroken met kleurrijke wilde bloemen en kruiden langs de randen van akkers. 
Deze zijn goed voor de biodiversiteit en maken het buitengebied ook aantrekkelijker. 

Agrariërs en particuliere grondeigenaren kunnen gebruik maken van deze regeling, die wordt 
gecoördineerd door het Collectief Veluwe. De vergoeding is bedoeld om misgelopen inkomsten te 
verrekenen. Boeren en particuliere grondeigenaren komen hiervoor in aanmerking als zij 
akkerranden van minimaal 500 m2 inzaaien met een kruidenrijk mengsel. 

Hoe het werkt 

De randen zijn meestal 6 meter breed en minimaal 100 meter lang, maar afwijkingen zijn mogelijk in 
overleg met de coördinator van het Collectief Veluwe. De randen worden ingezaaid in het voorjaar 
van 2021 en blijven minimaal liggen tot 1 april 2023. Het inzaaien kan uitbesteed worden aan een 
loonwerker, maar er kan ook worden gekozen om het zelf in te zaaien. Het zaadmengsel wordt dan 
geleverd. Voor het bepalen van vergoeding voor het randenbeheer wordt de oppervlakte van de 
randen berekend. 
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Voordelen kruidenrijke akkerranden 

Bloem- en kruidenrijke akkerranden zijn een bron van voedsel voor allerlei soorten vogels, zoog-
dieren en insecten en het biedt broedgelegenheid en leef- en schuilgebied voor vogels en veel 
andere dieren. Bovendien zorgen deze randen dat dieren zich makkelijker kunnen verplaatsen van 
het ene naar het andere gebied. Wanneer er meer verschillende dieren en plantensoorten in een 
gebied aanwezig zijn, draagt dat ook bij aan de natuurlijke bestrijding van plagen, zoals de eiken-
processierupsplaag. 

Door de kruidrijke begroeiing met aandacht te beheren verbetert de bodemstructuur en het bodem-
leven, wat bijdraagt aan een betere gewasopbrengst. Daarnaast geven bloeiende akkerranden het 
landschap kleur, en zorgen daarmee voor een aantrekkelijk buitengebied.  

Overige beheerpakketten 

Behalve kruidenrijke akkerranden zijn er nog andere beheerpakketten voor agrariërs en particuliere 
grondeigenaren. Welke beheer het beste past is afhankelijk van het soort natuur en dier. De veld-
coördinatoren van Collectief Veluwe kijken samen met boeren en particuliere grondeigenaren wat het 
beste toegepast kan worden in het gebied. Bijvoorbeeld de aanleg en het beheer van een poel of 
knotwilgen. Of zwaarder beheer zoals botanisch 
hooiland of een kruidenrijke akkerrand. 

Meedoen of meer weten? 

Aanmelden voor de vergoeding kruidenrijke 
akkerranden kan tot 1 september door een e-mail te 
sturen naar Janneke Sindram: 
jannekesindram@collectiefveluwe.nl. Geef in uw mail 
aan in welke gemeente u woont, om welk perceel het 
gaat en of u een agrarisch bedrijf heeft.  

Voor meer informatie over kruidenrijke akkerranden 
of andere beheerpakketten kunt u ook terecht bij 
Janneke Sindram. Of kijk op www.collectiefveluwe.nl 
of www.veluweijsselzoom.nl.  

 

Cursus Hebreeuws 

Ds. Jan Lammers uit Beekbergen start voor de vijfde keer een cursus Bijbels Hebreeuws. De eerste 
les is op 2 september. De cursus bestaat uit twee keer tien lessen en wordt op woensdagavond 
gehouden in het Hoogepad in Beekbergen, het gebouw van de Hervormde Gemeente. De les duurt 
van 20.00 tot 21.30 uur. Deelname kost 80 euro: 40 euro in september en 40 euro in januari. 
Deelnemers aan de vorige cursussen gaan een keer per twee weken verder met bestuderen van de 
onregelmatige werkwoorden en met het lezen van Bijbelteksten (groep B). Deze groep komt één 
keer per twee weken samen op woensdag van 18.30 tot 20.00 uur. Verder is een groep die elke 
voorlaatste woensdag van de maand samenkomt om een Hebreeuwse tekst te lezen, aan de hand 
van de efemeriden van Piet van Midden, dit is groep C. Wie al enige kennis van het Hebreeuws 
heeft, kan zich bij één van deze twee groepen aansluiten. 
Belangstellenden kunnen contact opnemen met ds. Jan Lammers, liefst via jan@jrlammers.nl of via 
tel. 055 844 1679 of tel. 06 4032 7109. 
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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 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 

 
 

Varia 

‘Blikjesboom’ 

De boom is een stil protest van Marjo Sleiderink. De kunstenares uit 
Hengelo vraagt met de 'blikjesboom' aandacht voor de enorme 
hoeveelheid afval die achteloos wordt weggegooid. 
In de boom aan de Bataafse Kamp hangen zes korven van 
kippengaas. Elke korf is gevuld met zo'n honderd lege blikjes 
frisdrank en bier. Het is de opbrengst van een paar maanden 
verzamelen. Sleiderink woont in het centrum naast een uitgaans-
route. Elke maandag haalt Sleiderink tientallen lege blikjes uit de 
tuin. Door ze in de boom te hangen hoopt Sleiderink dat mensen 
gaan nadenken voordat ze afval zomaar weggooien. 

Uit: www.rtvoost.nl  
 Foto: Jaap Poortvliet 

 

Nieuwe rondwandelingen op de herenboerderij Groote Modderkolk 

De afgelopen weken is er uiteraard weer van alles op de boerderij gebeurd. 
Kalfjes werden geboren, een nieuw toom kippen went nu langzaam aan het echte 
landleven ... er werd heel hard gewerkt in de boomgaard en op de akker, waarde 
laatste weken de oogst top is. 

Inmiddels zijn wij gestopt met de virtuele rondleidingen en organiseren we weer 
echte rondleidingen, waarbij we uiteraard de Covid-regels in acht nemen. 
Op zaterdag 12 en 26 september, om 9.30 uur ben je van harte welkom. 
Het adres is Vrijenbergweg 24b in Loenen 

Wij willen graag dat mensen zich daar van tevoren voor opgeven zodat we de groep(en) klein kunnen houden. 
Stuur een mail naar grootemodderkolk@herenboeren.nl als je mee wilt doen. 

Je kunt ook vragen om tussentijds een rondleiding voor je gezin, of een klein groepje. 
Neem dan ook contact met ons op via grootemodderkolk@herenboeren.nl.  

Je bent van harte welkom! 
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In het najaar weer volop activiteiten bij kLEEF! 

De zomer loopt alweer op z’n eind. De dagen worden korter en er hangt soms 
een vleugje najaar in de lucht. 
Voor Stichting ‘kLEEF! loopt de zomerperiode begin september af. Vanaf 
maandag 7 september is het inloophuis, m.u.v. woensdag en vrijdag, ook weer 
de middagen open. 

Dit hangt altijd samen met het opstarten van de workshops voor het najaar.  
Yoga, schilderen, bewegen, wandelen, mindfulness, een kleine greep van activiteiten die weer gaan 
beginnen.  
Wilt u weten wat wanneer start en of het iets is voor u? Kijk dan op onze site www.stichtingkleef.nl, 
daar vindt u alle informatie. U mag natuurlijk ook even bellen of mailen. Dat kan naar (055) 576 26 76 
of naar info@stichtingkleef.nl.  
Wij zijn ook actief op facebook en instagram. Volg ons en wij houden u op de hoogte. 

 
Film ‘The Farewell’ met nabespreking door een kaderhuisarts palliatieve zorg 

Datum : Dinsdag 22 en woensdag 23 september 2020 
Thema : Film ‘The Farewell’ met nabespreking door een kaderhuisarts palliatieve zorg 
Locatie : Gigant, Nieuwstraat 377, 7311 BRApeldoorn 

Tijd : Het programma begint om 19.30 uur en eindigt rond 21.00 uur 

  Vanaf 19.00 uurkunt u uw toegangskaart afhalen en staan de koffie en thee klaar 

Op 22 en 23 september organiseert café Doodgewoon in samenwerking met 
filmtheater Gigant een filmavond waarbij kaderhuisartsen palliatieve zorg 
Marieke Dijkzeul en Karel Hoffmans een nabesprekingverzorgen. 

Op dinsdagavond 22 september doet dokter Dijkzeul dit en op woensdagavond 23 september dokter 
Hoffmans. 

The Farewell 
The Farewell is een Amerikaanse komedie-drama film uit 2019, geschreven en geregisseerd door 
Lulu Wang (schrijfster van o.a. het Lelietheater). Een Chinese familie ontdekt dat hun oma nog maar 
kort te leven heeft en besluit haar hier niet over in te lichten. Ze plannen een familiebijeenkomst 
voordat oma sterft. De ethische dilemma's waar mee geworsteld wordt zijn heel herkenbaar. 
De indrukwekkende film is gedeeltelijk gebaseerd op de levenservaringen van regisseur Wang. 
Bij de 77e Golden Globe Awards werd de film genomineerd voor twee prijzen, waaronder Beste 
Buitenlandse Film, waarbij Awkwafina won voor Beste Actrice - Musical of Komedie. 

Wat is Café Doodgewoon? 
Café Doodgewoon is dé ontmoetingsplek in Oost -Veluwe waar informatieve thema’s over palliatieve 
zorg besproken worden. Mensen met een levensbedreigende ziekte, hun familie, vrienden en andere 
belangstellenden voor dit thema zijn van harte welkom. Het netwerk palliatieve zorg Oost Veluwe 
organiseert deze avonden in de gemeente Apeldoorn. Er zijn altijd meerdere ervaren hulpverleners 
en vrijwilligers aanwezig van de Kap en hospice Apeldoorn. Deze avond wordt financieel mogelijk 
gemaakt door de gemeente Apeldoorn. 

Meer informatie 
 Vanwege de 1,5 meter maatregel is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Daarom is op 

23 september een extra avond gepland. Deze gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen. 
 Aanmelden is noodzakelijk. Dat kan viawww.netwerkpalliatievezorg.nl/oostveluwe/Café-

Doodgewoon/Aanmelden 
 De toegangsprijs is €7, inclusief een kop koffie of thee en de nieuwste editie van het 

magazine Pal voor u. 

Volgende bijeenkomst in 2020 
 24 november: Emotionele dilemma’s 
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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 

Engelanderweg 22A, 7361 CT, Beekbergen bestaande bijgebouw veranderen in een 
mantelzorgwoning 

21-07-2020 

Ruitersmolenweg 11A, 7361 CB, Beekbergen het verplaatsen van een keerwand 27-07-2020 

Spoekweg 49(290), 7361 TM Beekbergen het kappen van een amerikaanse eik 31-07-2020 

Veldhofweg 23, 7361 TA Beekbergen het kappen van een douglas spar en een 
lariks 

06-08-2020 

Veldbrugweg 25 7364 AE Lieren het oprichten van een woning 26-08-2020 

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). 

Aangevraagde evenementenvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Spelderholt in Beekbergen Spelderholtloop 2020 d.d. 25 oktober 2020 29-07-2020 

Engelanderkamp 7 in Beekbergen Bruiloft (besloten feest) d.d. 5 september 2020 29-07-2020 

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement bij 
hem is ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen.  

Indien de vergunning wordt verleend zal daarvan mededeling worden gedaan. 

Drank- en horecavergunning: Salland Horeca & Recreatie 

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: Salland Horeca & Recreatie 

Locatie: Lage Bergweg 31 in Beekbergen 

Reden vergunning: Nieuwe ondernemers 

Datum vergunning: 14 juli 2020 

Vergunningnummer: D/65795 
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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. 

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Zwarte Bergweg 12 te Beekbergen 

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben op 5 juli 2020 een melding op grond van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen van Autobedrijf Greefhorst voor het oprichten van een 
autogarage aan de Zwarte Bergweg 12 te Beekbergen. 

Zaaknummer: DOS-2020-054075. 

Informatie 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Veluwe IJssel, bereikbaar via (055) 
580 17 05. 

Wilt u bij eventuele correspondentie, bij voorkeur digitaal (info@ovij.nl), het nummer van het 
zaakdossier "DOS-2020-054075" vermelden? 

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Klein Paradijs 70 te Beekbergen 

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben op 29 juni 2020 een melding op grond van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen van Camping Klein Paradijs voor de opslag van propaan in 
een bovengrondse propaangastank met een waterinhoud van 13000 liter aan Klein Paradijs 70 te 
Beekbergen. 

Zaaknummer: DOS-2020-049957. 

Informatie 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Veluwe IJssel, bereikbaar via  
(055) 580 17 05. 

Wilt u bij eventuele correspondentie, bij voorkeur digitaal (info@ovij.nl), het nummer van het zaak-
dossier "DOS-2020-049957" vermelden? 

Provincie Gelderland, Wet natuurbescherming, locatie Beekbergen 

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben besloten het verzoek om intrekking van de op 
20 december 2012 en op 9 april 2013 verleende vergunningen Wet natuurbescherming voor de 
verplaatsing van de manage naar de locatie Spelderholt (ongenummerd) te Beekbergen te weigeren. 

Mogelijkheid van inzien 

Het besluit en bijbehorende stukken zijn gedurende zes weken na de publicatiedatum in te zien. 
Op verzoek sturen wij u kopieën van de stukken toe. Neem hiervoor contact op met het Provincieloket 
via telefoonnummer 026 359 99 99. 

U kunt de stukken ook op afspraak inzien in het Provinciehuis. Ook hiervoor neemt u contact op met 
het Provincieloket. In alle gevallen vermeldt u het zaaknummer 2012-012587. 

Beroep  

Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn beroep instellen tegen het besluit. Vermeld hierbij 
het zaaknummer 2012-012587. Onderaan het besluit leest u hier meer over. 

Wilt u meer weten? 

Bel het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99. 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 
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Aanwijzingsbesluit “Drie Bijzondere bomen Engelanderweg 36 te Beekbergen” 

Van 20 augustus 2020 tot en met 1 oktober 2020 ligt het Aanwijzingsbesluit voor drie Bijzondere 
bomen aan de Engelanderweg 36 te Beekbergen ter inzage. De gemeente Apeldoorn heeft het 
verzoek gekregen van de eigenaar om zijn/haar bomen aan te wijzen als “Bijzondere boom”, om deze 
monumentale bomen juridisch en planologisch te beschermen. Het gaat om drie Bijzondere bomen 
aan de Engelanderweg 36 te Beekbergen. 

Wat houdt aanwijzing als Bijzondere boom in? 

Aanwijzing houdt in dat de specifieke boom en zijn groeiplaats met een straal van 10 meter (gemeten 
vanuit het hart van de boom) voortaan beschermd zijn middels de APV en het Bestemmingsplan, 
binnenkort het Omgevingsplan. Er geldt een strikt “nee, tenzij-beleid” ten aanzien van kap en 
beperkende regels met betrekking tot bouwen, (ver)graven, verharden en/of werken op of in de 
groeiplaats. 

Wanneer kan een boom de status Bijzondere boom krijgen? 

De beschermingsregels rond Bijzondere bomen en de aanwijzingscriteria heeft de gemeente 
Apeldoorn vastgelegd in het Beleid Bijzondere bomen (1992). 

De criteria op grond waarvan een boom op de kaart Bijzondere bomen kan komen zijn: 

 
a. de basisvoorwaarden: daaraan moet de boom altijd voldoen. De boom heeft 

 een geschatte leeftijd van minimaal 80 jaar (herdenkingsbomen of cultuurhistorisch 
waardevolle elementen uitgezonderd), en 

 een levensverwachting van minimaal 10 jaar, en 
 een karakteristieke habitus voor de soort. 

b. specifieke voorwaarden: dit betreft de ruimtelijke betekenis, de monumentale waarde, 
 en/of de ecologische betekenis. Één van deze voorwaarden is voldoende, i.c.m. de 

basisvoorwaarden. 

Het college van burgemeester en wethouders kan Bijzondere bomen aanwijzen wanneer ze aan 
bovenstaande criteria voldoen. De eigenaar van de boom moet instemmen met de aanwijzing en het 
aanwijzingsbesluit dient ter inzage gelegd te worden. De drie zomereiken aan de Engelanderweg 36 
te Beekbergen voldoen aan de aanwijzingscriteria. 

Het belang van nieuwe Bijzondere bomen 

Apeldoorn is een gemeente waar de bomen de skyline bepalen. Monumentale bomen spelen daarbij 
een essentiële rol. Naast deze beeldbepalende eigenschap, dragen met name grote bomen bij aan 
koeling van de stad, opvang van regenwater en fijnstof, de biodiversiteit en aan de opslag van CO2.  
In de loop der tijd komen er door aanwijzing nieuwe Bijzondere bomen bij. Dat is belangrijk, omdat er 
door ouderdom of ziekte ook af en toe bomen verdwijnen. Door nieuwe aanwijzingen blijft het bomen-
bestand robuust. 

Indienen zienswijze 

Tijdens de periode waarin het aanwijzingsbesluit ter inzage ligt kunnen belanghebbenden hierop een 
zienswijze indienen. Dat kan op de volgende manieren: 

schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving, Postbus 9033, 7300 ES 
Apeldoorn, onder vermelding van "zienswijze over Aanwijzingsbesluit Bijzondere boom Arnhemseweg 
71 te Apeldoorn”. De zienswijze moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en 
woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer en e-mailadres bevatten. 

mondeling: maak een afspraak met de heer P. Huis in ’t Veld, telefoonnummer 14055. 

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

Het aanwijzingsbesluit Bijzondere boom Arnhemseweg 71 te Apeldoorn voor drie Bijzondere bomen 
aan de Engelanderweg 36 te Beekbergen is te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage 
onder het kopje Ter inzage, Beleidsnota's. 

Het aanwijzingsbesluit 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 de heer P. Huis in ‘t Veld op telefoonnummer 
14055 of via mail p.huisintveld@apeldoorn.nl.  

Apeldoorn, 19 augustus 2020 

Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide procedure, Lierderstraat 66 te Lieren 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben de omgevingsvergunning beperkte milieutoets 
(OBM), verleend voor het wijzigen van een veehouderij aan de Lierderstraat 66 te Lieren. 

Datum verzending: 20 augustus 2020 

Zaaknummer: DOS-2019-035083 

Inzage: 

Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf 26 augustus 2020 zes weken ter inzage bij het 
Omgevingsloket in het Stadhuis. Inzage is alleen mogelijk op afspraak. Een afspraak maken kan via 
de website www.apeldoorn.nl/afspraak of telefonisch 14 055. 

Beroep: 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en gemotiveerd 
beroep tegen dit besluit instellen. Een beroepschrift kan gedurende de terinzagetermijn worden 
ingediend bij de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 AM Arnhem. 

Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tevens hun zienswijzen naar voren hebben 
gebracht naar aanleiding van de ontwerpbeschikking. Als belanghebbenden redelijkerwijs niet kan 
worden verweten dit niet gedaan te hebben, kan een beroepsschrift toch in behandeling worden 
genomen. Dit kan ook het geval zijn als het gaat om wijzigingen in de definitieve beschikking ten 
opzichte van de ontwerpbeschikking. 

Voorlopige voorziening: 

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien 
gedurende de beroepstermijn naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening 
(schorsing) is ingediend, treedt een beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 
Een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) moet worden ingediend bij de Voorzitter van de 
rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 AM Arnhem 

Griffierecht: 

Zowel voor het indienen van een beroepschrift als voor een verzoek om voorlopige voorziening is 
griffierecht verschuldigd. 

Informatie 

Voor informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Veluwe IJssel, bereikbaar via  
(055) 580 17 05. 

Wilt u bij eventuele correspondentie, bij voorkeur digitaal (info@ovij.nl), het nummer van het 
zaakdossier " DOS-2019-035083" vermelden? 
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Noodverordening van de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 
houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/ 
COVID-19 (Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland  
21 augustus 2020) 
Website: https://www.dorpsraadbeekbergen.nl/uploads/download/DR-DIVERSEN/2020-08-21_VNOG_Noodverordening.pdf 

 

Sociaal maatschappelijk werker 

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. 
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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! 
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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 
 
 

Gemeente Apeldoorn
Wijkagent Beekbergen, Loenen, Lieren en Oosterhuizen

Fatma Tepeli

Contact met uw wijkagent?
Fatma is wijkagent van Beekbergen,
Loenen, Lieren en Oosterhuizen

Spreekuur en lokatie

Loenen:
Donderdag van 17.00 – 18.00 uur
in De Bruisbeek aan de Loenerdrift

Beekbergen:
Donderdag van 19.00 – 20.00 uur
Tullekensmolenweg 22a
(in de Boerderij)

Telefoon : 0900 - 8844

E-mail : fatma.tepeli@politie.nl

Twitter : POL_Beekbergen
Heeft u een smartphone?

Scan dan bovenstaande QR-code


