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Nieuwsbrief 5 oktober 2020 

Van de bestuurstafel 

Terug bij af en opnieuw beginnen 

Het leek de goede kant op te gaan. Minder besmettingen, minder ziekenhuisopnames en minder 
mensen naar IC en minder doden. Vergaderingen die langzaam weer op gang kwamen, reisadviezen 
werden versoepeld en het dagelijkse leven ging voorzichtig weer naar normaal. 
Maar recente cijfers geven aan dat het virus nog lang niet is verslagen. Vergaderingen worden 
geannuleerd, mondkapjes beginnen het straatbeeld te beheersen. Thuis werken wordt weer de 
norm. 

Al deze maatregelen hebben ook invloed op het functioneren van de dorpsraad. Ook wij hebben 
vergaderingen geannuleerd, werkgroepen hebben hun activiteiten op een laag pitje gezet. 

De mannen van Pluryn waren net weer begonnen aan het opruimen van de blikjes (zwerfvuil) en 
moeten nu waarschijnlijk weer stoppen met die activiteit. 

U begrijpt dat ook de input voor de wekelijkse digitale Nieuwsbrief onder druk komt te staan. 
We proberen er de vaart in te houden en actuele zaken aan u te melden. 

 

“Rondje om de kerk” 

Alleen een “Rondje om de kerk” was de opbrengst van een emmer vol 
bierblikjes, wat hoofdzakelijk gevonden werd in de bloem/boombakken, 
struiken en green-pee of achtergelaten werd bij de bushaltes. Terwijl de 
afvalbak een paar stappen lopen is. Typisch is ook dat de bierblikjes 
maar half opgedronken worden. Frustrerend is dat de bierdrinkers zich 
ook vaak ophouden bij de school en er geen boa te bekennen is. 

Ouders hebben daar ook over geklaagd en dat de kinderen soms ook 
aangesproken worden door deze drinkebroers. De uitsparing bij de 
boomzitbank bij de schoolingang zit ook regelmatig vol met bierblikjes, 
lege flessen sterke drank en wietzakjes. 

Omdat de cliënten van Pluryn “Hietveld” vanaf maart tot heden door de 
corona-maatregelen geen zwerfvuil mogen rapen, loopt de bureau-
medewerker van de dorpsraad regelmatig met een prikker en emmer 
een rondje door het dorp. 
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In en om de dorpen 

BOUW- EN RENOVATIEPROJECTEN IN BEEKBERGEN EN LIEREN 

Begin gemaakt met renovatie woningen Waterjufferstraat in Beekbergen 

Vorig jaar is Veluwonen bij de bewoners van de 15 woningen aan de Waterjufferstraat in Beekbergen 
op bezoek geweest om te onderzoeken wat de technische staat is van de woningen. 
Wat Veluwonen veel te horen kreeg van de bewoners is dat ze last hebben van kou, tocht en vocht. 
Ze moesten ’s winters flink stoken om het huis warm te krijgen. Daarnaast was hun huis in de zomer 
erg warm. De ramen op de eerste verdieping werken niet meer en deze zijn aan vervanging toe. 
Ook de uitstraling van de woningen werd door hen genoemd. 

 
Veluwonen gaat daarom de woningen comfortabeler en energiezuiniger maken met een frisse 
uitstraling, zodat men nu en in de toekomst van het huis kunnen blijven genieten. Half september was 
men al begonnen met de aanpassingen. 

Het huis aan de Waterjufferstraat 39 wordt voorlopig niet verhuurd, maar wordt gebruikt als model-
woning, zodat de bewoners kunnen zien wat hen te wachten staat. 
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Renovatie woningen Lierdererf in Lieren afgerond 

 

   
De renovatie van de zes woningen, ook van Veluwonen, aan het Lierdererf in Lieren was eind september al afgerond. 

Renovatie woningen Vlinderstraat in Beekbergen 

 
Eind 2018 werden ook de zes woningen van Veluwonen aan de Vlinderstraat in Beekbergen, na een grondige renovatie 

(van energielabel F naar een zeer energiezuinige woning), opgeleverd. Hierbij moesten de bewoners wel tijdelijk verhuizen 
naar een wisselwoning. Zoals men wel ziet hebben de woning een frisse uitstraling gekregen en is het een ‘visitekaartje’ 

geworden als men vanuit Apeldoorn Beekbergen binnenkomt. 
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Nieuwbouwproject “De Beekvallei” in Lieren 

 

   
Op de hoek van de Nieuwe Voorweg en Veldbrugweg, aan de rand van Lieren, is men nog volop bezig met de bouw van de 

33 nieuwbouwwoningen. De woningen worden zeer energiezuinig en gasloos en worden voorzien van een 
luchtwarmtepomp. 

Dakelementen geplaatst op Eben-Haëzer Kerk in Beekbergen 
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Afgelopen week zijn de bouwlieden bezig geweest met het plaatsen van de dakelementen van de Eben-Haëzer Kerk van de 

Gereformeerde Gemeente aan de Ruitersmolenweg in Beekbergen. 

Nieuwbouw “De Ruiterij” in Beekbergen 

 
De twee-onder-een-kap woning aan de Ruitersmolenweg in Beekbergen is de laatste woning waar nog aan gewerkt wordt 

en al bijna in de laatste bouwfase zit. 
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Coöperatiehof Lieren 

   
Bij nieuwbouwproject Coöperatiehof in Lieren is men nog wel 2 weken bezig met het aanbrengen van kabels en leidingen voor de 

nutsvoorzieningen. 

Tullekensmolenweg Lieren afgesloten 

Vandaag maandag 5 oktober is de weg t.h.v. Tullekensmolenweg 80 in Lieren afgesloten voor het 
doorgaande verkeer. Bij Rustpunt Huize Bloem wordt er een nieuwe rioolaansluiting gemaakt t.b.v. 
het theehuis. 

   
 
 

Steun PJB bij Rabo ClubSupport 
Deze week krijgen leden van de Rabobank de mogelijkheid hun stem uit te brengen op een 
vereniging die met een goede doelstelling probeert financiële middelen te werven. 

Harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen is er 
veel aan gelegen om de jeugd zich blijvend te kunnen 
laten ontwikkelen in muziek maken. De wetenschap 
heeft namelijk aangetoond dat muziek veel positieve 
effecten heeft op kinderen. Onderzoek leert dat muziek 
maken in belangrijke mate bijdraagt aan de ontwikkeling 
van een kind. PJB levert daar al meerdere jaren een 
bijdrage aan door ondersteuning bij het muziekonderwijs 
op de basisscholen. 

Ons doel 

In vervolg op het project Muziek op school dat wij 
verzorgen op de basisscholen in Beekbergen en Lieren, 
bieden wij ieder kind een muziekinstrument naar eigen keuze. Daarvoor hebben wij momenteel 
klarinet, trompet of trommel beschikbaar. Er is vanuit de kinderen dringend behoefte aan meerdere 
soorten instrumenten, waaronder trombone, saxofoon, waldhoorn en fluit. Die instrumenten willen we 
graag voor hen aanschaffen, beschikbaar stellen en lessen verzorgen. 

Daarvoor is geld nodig. Steun ons! 
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Varia 

Lekker, gezond en duurzaam eten uit de buurt 

 
In de regio tussen Apeldoorn, Hoenderloo, Zutphen en Dieren is sinds eind mei 2019 Herenboerderij 
de Groote Modderkolk in Loenen aktief. Het is de tweede Herenboerderij in Nederland. 

Een Herenboerderij is een coöperatief gemengd bedrijf, eigendom van uiteindelijk zo’n 200 huis-
houdens uit de regio, naar het concept van Herenboeren Nederland. Het is een boerderij waar duur-
zaam, puur en eerlijk voedsel wordt geproduceerd exclusief voor de leden-Herenboeren: De boerin 
werkt in dienst van de coöperatie en voor de leden geldt: ‘meewerken mag, graag zelfs’.  
De Herenboerderij levert groenten, eieren, vlees en op termijn ook fruit. Op de Herenboerderij kunnen 
de dieren hun natuurlijke gedrag vertonen: kippenlopen vrij rond, varkens kunnen scharrelen en in de 
modder baden en de koeien lopen met hun kalveren als familiekudde in de wei. 
Het eten dat van de Herenboerderij komt, gaat direct van het land naar het bord; geen vervoer, geen 
tussenhandel, geen winkels. Het eten is daardoor supervers en er gaat geen geld naar tussen-
schakels. 

 
Een huishouden dat graag Herenboer wil worden betaald eenmalig een bedrag. Hiermee zijn en 
wordt het terrein verder ingericht en investeringen gedaan zoals het aanschaffen van gereedschap, 
hekwerk, beregening. Elk huishouden betaalt iedere week een vast bedrag aan contributie per 
gezinslid.  

Overweegt u ook Herenboer te worden en samen lekker gezond en duurzaam eten van uw eigen 
boerderij en wilt u meer weten? Meldt u dan aan voor de komende informatieochtenden: 

10 oktober 2020 

24 oktober 2020 

Vanaf 9.30 uur krijgt u informatie over het Herenboerenconcept; een rondleiding over de boerderij en 
wordt ruim de tijd genomen om uw vragen te bespreken. Graag aanmelden op 
grootemodderkolk@herenboeren.nl met vermelding van het aantal personen.  
 
 
 



 

 

G

A

O
W
A

T

 

1

2

2

2

2

2

 

1

2

2

2

2

 

2

2

2

2

 

1

2

Gemee

 

Agenda ge

Op 8 oktobe
Wilt u inspre
Alle vergade

Tijd 

9.00 uur 

20.00 uur 

20.15 uur 

21.15 uur 

21.30 uur 

22.30 uur 

9.00 uur 

20.00 uur 

20.15 uur 

21.15 uur 

21.30 uur 

20.15 uur 

21.15 uur 

21.30 uur 

22.30 uur 

9.00 uur 

20.00 uur 

 

entenie

Po

emeentera

er 2020 staa
eken of uw m
eringen zijn 

Omschr

Online P

Ontwikke

Pauze 

Prestatie

Pauze 

Projecte

Sluiting 

Online P

Bestemm

Pauze 

Vervolg 

Pauze 

Sluiting 

Online P

Expertm

Pauze 

Vervolg 

Sluiting 

Online P

Expertm

Sluiting 

euws 

olitieke M

aad 8 okto

at de hoorzi
mening hier
live te volg

ijving 

PMA - Uitzen

elperspectief

eafspraken c

nregeling cu

PMA - Uitzen

mingsplan Ha

bestemming

PMA - Uitzen

eeting Natuu

Expertmeeti

PMA - Uitzen

eeting Natuu

Markt Ap

ober 

itting van de
rover geven

gen via www

nding gepla

f Zwitsal 

culturele basi

ultuur 

nding gepla

andelstraat 2

gsplan Hande

nding gepla

urwaarden 

ng Natuurwa

nding gepla

urwaarden 

peldoorn

e begroting 
n? Mail dan
w.apeldoorn

and 

isinstellingen

and 

2 

elstraat 2 

and 

aarden 

and 

 donderd

op de agen
 naar otgriff

n.parlaeus.n

n 

dag 8 ok

nda van de 
fie@apeldo

nl.  

ktober 20

gemeenter
oorn.nl. 

1

020 

raad. 

11 

 



 

 

 12 

Aangevraagde omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Bosjeslaan 11, 7361 ES Beekbergen het plaatsen van tijdelijke woonunits 30-09-2020 

Voorste Kerkweg 5, 7361 ET Beekbergen het plaatsen van een in-uitrit 30-09-2020 

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 

Dorpstraat 20, 7361 AV Beekbergen het veranderen van de gevel, het plaatsen 
van 3 dakkapellen en het realiseren van 
een veranda met dakterras 

28-09-2020 

Waterjufferstraat 20, 7361 BM Beekbergen het verbreden van een in-uitrit 29-09-2020 

Bosjeslaan 11, 7361 ES Beekbergen het veranderen van een woning 01-10-2020 

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). 

Rectificatie verleende omgevingsvergunning Haitsma Mulierlaan 16 i.p.v. Haitsma 
Mullerlaan 19, in Beekbergen, wijzigingsaanvraag op een verleende vergunning 
(10/21312) 

Datum verzending: 18-09-2020 

Wabonummer: D20/024996 

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). 

Daarnaast kunnen belanghebbenden bij een spoedeisend belang een verzoek om voorlopige voor-
ziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Dit betekent dat de recht-
bank wordt gevraagd om de werking van het besluit op korte termijn tegen te houden. Informatie over 
het indienen van een voorlopige voorziening vindt u op www.apeldoorn.nl/voorlopigevoorziening.  
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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 29 september 2020) 

https://www.dorpsraadbeekbergen.nl/uploads/download/DR-DIVERSEN/2020-09-
30_VNOG_Noodverordening_Coronavirus-Covid-19.pdf 
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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! 

 
 

 

     
 

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
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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 
 
 


