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Nieuwsbrief 2 november 2020 

Van de bestuurstafel 

Tuincentrum Het Hoogeland 
We zullen ze missen de bekende gezichten in de al even bekende kassen op Het Hoogeland. 
Mannen die tientallen jaren ons met raad en daad hebben geholpen bij onze aankopen voor tuin en 
terras. Altijd opgewekt, altijd de tijd nemend om onze vragen te beantwoorden. Planten, bloemen, 
tuinmeubelen zo gek kon de vraag niet zijn of er was een antwoord. Veel dorpsgenoten hadden 
vraagtekens bij de voorgenomen ontwikkelingen. Goed dus dat de regiomanager van Iriszorg in een 
artikel in de Stentor heeft uitgelegd waarom deze verandering van bedrijfsvoering noodzakelijk is. De 
prioriteit komt weer te liggen bij “de cliënten een zinvolle dagbesteding te geven en niet bij verkoop 
van ingekochte producten”. Er bestaat na de uitleg alle begrip voor de gekozen aanpassing maar het 
doet zeer. Eddie (40 dienstjaren), Jos (35 dienstjaren) en Ronald (13 dienstjaren) Mannen bedankt 
voor de gedurende vele jaren klantgerichte werkwijze.  We zullen jullie missen! 

 
Van boven naar beneden: Jos, Eddy en Ronald. 
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Tuincentrum Het Hoogeland sloot afgelopen zaterdag 24 oktober definitief de deuren. 

Beekbergen raakt daarmee een begrip kwijt. 

 
 

Dorpsraad in coronatijd 
 
Traditie is het sinds een aantal jaren dat het bestuur van de dorpsraad 
rond 1 november bij de gemeente het jaarplan voor het komende jaar 
inlevert. Daarbij gaat het zowel om de begroting als de besteding van de 
voorziene besteding van de gemeentelijke subsidie. 

Voor 2021 is zowel de toekenning van de subsidie als de besteding 
vaag. De hoogte van de subsidie is onbekend omdat de gemeente de 
relatie met de dorps- en wijkraden aan het veranderen is. De besteding 
van de aan te vragen subsidie is onzeker vanwege corona. Welke 
activiteiten kunnen wel en welke kunnen niet worden georganiseerd. 

Wij - bestuur van de dorpsraad - zullen steeds alert blijven op de 
ontwikkelingen en waar dat mogelijk of noodzakelijk is, adequaat 
reageren en u middels de nieuwsbrief informeren. 
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In en om de dorpen 

Nieuwbouwproject De Hoeven in Beekbergen 

 

 

   
De laatste woning aan De Hoeven in Beekbergen die nog in aanbouw is wordt helemaal opgetrokken uit hout. 
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Nieuwbouwproject “De Beekvallei” in Lieren 

 
 

Deze toekomstige bewoners gaan zelf aan de slag. 
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Bij deze woningen zijn de parkeerplaatsen al aangelegd. 
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Nieuwbouwproject Eben-Haëzer Kerk Gereformeerde Gemeente in Beekbergen 

 

 

   
 24 oktober 31 oktober 
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Voor deze bosvilla is dit de ‘achtertuin’ met uitzicht op de enken aan de Konijnenkamp. 

Renovatie woningen Waterjufferstraat 

 

   
De seniorenwoningen aan de Waterjufferstraat in Beekbergen krijgen allemaal een frisse aanblik. 
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Nieuwbouw De Ruiterij in Beekbergen 

   
Deze twee-onder-een-kap woning op de hoek Ruitersmolenweg/Kolffweg in Beekbergen zit al in zijn laatste bouwfase. 

Kort nieuws 

 

   
Bij de IJstijd aan de Dorpstraat in Beekbergen was het afgelopen weekend redelijk druk met mensen die een bakje 

erwtensoep of een broodje rookworst kwamen halen om het vervolgens op een van de vele bankjes in het dorp te nuttigen. 
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Regelmatig moeten de vrijwilligers van de Brandweer Beekbergen de brandslangen controleren en uittesten. 

 

     
Vorige week kon men nog volop genieten van de herfstpracht. 

   
Voor alle bladkorven geldt nog steeds: alléén bladafval en dus géén tuinafval! 
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Bent u door u ziekte niet in staat om naar ons huis te komen om wat voor reden dan ook? Dan is het 
ook mogelijk dat de geestelijk begeleider van Stichting‘kLEEF! op verzoek bij u thuis komt voor een 
persoonlijk gesprek. 

Wilt u deelnemen aan de bijeenkomst of bezoek aan huis?Mail dan naar info@stichtingkleef.nl of bel 
naar telefoonnummer (055) 576 26 76 van Stichting ‘kLEEF! Deelname is gratis, een vrijwillige 
bijdrage wordt op prijs gesteld. 

Samenvatting: 

Wat : ontmoetingsbijeenkomst ‘kanker en corona’ 
Wie  voor mensen die ziek zijn 
Waar : inloophuis Stichting 'kLEEF!, Vosselmanstraat 4, Apeldoorn 
Kosten : geen, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld 
Aanmelden : mail naar info@stichtingkleef.nl of belmet telefoonnummer (055) 5762676. 

 

Wij zijn voor ons voortbestaan nagenoeg volledig afhankelijk van giften en sponsoring, 
als u ons huis wilt steunen kan dan op rekeningnummer NL 51 ABNA 0595 25 6147, 

via de rode button op onze website of door lid te worden van onze club van 100. 
Alvast heel hartelijk dank! 
 

Themabijeenkomst “De zin en onzin van waterstof” 
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Gratis uw verkeerskennis opfrissen? 

Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseerteen opfriscursus voor senioren van 65 jaar en ouder van 
de gemeente Apeldoorn. In de afgelopen jaren is het weggebruik flink veranderd. Zo maken nieuwe 
typen vervoersmiddelen zoals de e-bike gebruik van de weg, zijn er nieuwe verkeersregels gekomen 
en zijn verkeerssituaties ingewikkelder geworden. Denk daarbij aan kruispunten, turborotondes, 
spitsstroken, nieuwe belijningen enz. In 2 bijeenkomsten van 2 uur worden senioren onder leiding 
van een gecertificeerde voorlichter van VVN bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen, waardoor 
senioren langer mobiel blijven en ook in de toekomst veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Er is 
alle ruimte om vragen te stellen en eigen ervaringen in te brengen. De cursus wordt uitgevoerd op 
verzoek van de gemeente Apeldoorn in opdracht van ROV Oost-Nederland. 
 

- 1e bijeenkomst: donderdag 12 november 2020 van 10.00 tot 12.00 uur 
- 2e bijeenkomst: donderdag 26 november 2020 van 10.00 tot 12.00 uur 

 

Locatie: Irenegebouw (naast de Grote Kerk), Loolaan 16, 7315 AB Apeldoorn 

De cursus heeft een informatief karakter en is dus geen examen. Deelname is gratis. Neem gerust 
uw buurman/buurvrouw, een familielid of kennis mee. Wel vooraf aanmelden! Voor uw en onze eigen 
veiligheid heeft VVN maatregelen getroffen om de cursus coronaproof uit te voeren. In verband met 
COVID-19 is het dit jaar niet mogelijk om deel te nemen aan een individuele praktijkrit. 

Aanmelden 
Vanwege de grote belangstelling en beperkte capaciteit adviseert VVN 
u direct aan te melden via www.vvn.nl/opfriscursussen of door een e-
mail te sturen naar steunpuntoost@vvn.nl o.v.v. VVN Opfriscursus 
Apeldoorn. Vermeld in de e-mail uw naam, adresgegevens, 
geboortejaar en telefoonnummer.  
Bel voor meer informatie naar: 0575 510 144. 

U ontvangt 1 week vóór aanvang van de cursus een bevestigingsbrief. 
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Verleende omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Molenakker 6A, 7364 BM Lieren het gebruik van bijgebouw als woning (tijdelijk) 23-10-2020 

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). 

Inspraak concept beleidskader kleine windturbines Apeldoorn 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn maakt bekend op 14 juli 
2020 besloten te hebben tot instemming met het concept ‘beleidskader kleine windturbines’, waarin 
opgenomen 

 een afbakening en het uitgangspunt van het kader, met focus op erfturbines met een ashoogte 
van maximaal 15 meter; 

 specifiek voor erfturbines aanvullend beleid met betrekking tot de ruimtelijke inpassing en te 
volgen procedure; 

 de wijze van monitoring en evaluatie; 
 een informatie-overzicht wat betreft technisch-financiële aspecten van kleine windturbines en 

wet- en regelgeving; 
 en dat dit concept beleidskader vrijgegeven wordt voor inspraak. 

Inspraak 

U kunt het concept beleidskader kleine windturbines vanaf 22 oktober 2020 tot en met 19 november 
2020 (vier weken) digitaal inzien via www.apeldoorn.nl/kleine-windmolens.  

Vanwege de verspreiding van het coronavirus willen wij het aantal bezoekers in het stadhuis 
beperken. Daarom is het op dit moment niet mogelijk om zonder afspraak naar het stadhuis te 
komen, ook niet voor het inzien van het concept kader kleine windturbines. Lukt het u niet om het 
concept beleidskader digitaal in te zien, neemt u dan contact op met dhr. H. van Ganzenwinkel op 
telefoonnummer 14 055 of via de mail h.vanganzenwinkel@apeldoorn.nl. Samen kijken we dan hoe 
wij u het beste kunnen helpen. 

Inwoners en andere belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn schriftelijk hun zienswijzen 
geven op het concept beleidskader en deze sturen aan het college van burgemeester en wethouders 
(t.a.v. de eenheid Ruimtelijke Leefomgeving, postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn). Ook kan mondeling 
via telefoonnummer 14 055 een zienswijze gegeven worden. 

De ingebrachte zienswijzen zullen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming. Zienswijzen die 
na deze datum worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen. 

Vervolg 

Na de ter inzage periode zal het college van burgemeester en wethouders met in achtneming van de 
ingediende zienswijzen het concept beleidskader aanbieden aan de gemeenteraad ter vaststelling. 

Apeldoorn, 21 oktober 2020 
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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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In 1930 werd openluchtzwembad Hagenbrug geopend. De stichter van het zwembad was de heer Van Andel. 

Het water in het zwembad kwam uit de Beekbergsebeek. 
Tegenwoordig staat daar Hotel Engelanderhof, waar momenteel arbeidsmigranten worden gehuisvest. 

 
 

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 
 
 


