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Nieuwsbrief 23 november 2020 

Van de bestuurstafel 

Even opfrissen! 
Het kan beslist geen kwaad om zo nu en dan in enkele oude Nieuwsbrieven te kijken of het onderwerp nog 
(of wellicht weer) actueel is. Zo troffen wij in de Nieuwsbrief van 31 oktober 2017 een verslag aan van een 
themabijeenkomst over “Hoe inbraakgevoelig is uw woning?” 
Nu we in de periode van de donkere dagen zitten kan het beslist geen kwaad de inbraakveiligheid onder de 
aandacht te brengen. Wanneer u eens kritisch naar uw situatie kijkt gaat u dan rustig slapen of ligt u wakker 
omdat u denkt vreemde geluiden te horen in uw huis. 

Uit: de Nieuwsbrief van 31 oktober 2017 

Hoe inbraakgevoelig is uw woning? 
Een eerste reactie zal ongetwijfeld zijn: dat valt wel mee. Er zijn wat extra sloten 
aangebracht op deuren en ramen. In een aantal kozijnen zitten “dievenklauwen”. 
Dus er zijn voldoende maatregelen getroffen om ongenode gasten buiten de deur 
te houden. Dinsdag 24 oktober 2017 kwam voor veel bewoners uit Beekbergen, 
Lieren en Loenen de ontnuchtering hard aan. 
Want de voorzieningen zijn dan misschien wel in orde maar de slordigheid hoe we 

daar mee omgaan is groot. Natuurlijk sluiten we ’s avonds de deuren, ramen, de garage af. Maar 
overdag, nee dat hoeft toch niet in ons dorp. 
Wat is er beter dan de verhalen over inbraakpreventie - of juist het ontbreken van preventieve 
maatregelen - te laten vertellen en te tonen door een ervaringsdeskundige. Op dinsdag 24 oktober 
2017 was dat het geval. De gemeente Apeldoorn, de politie en Stimenz (en met ondersteuning door 
de dorpsraad) hadden in Het Trefpunt in Lieren een avond georganiseerd waar het onderwerp 
inbraak en inbraakpreventie centraal stond. 
Er waren ongeveer 100 belangstellenden, er waren 80 stoelen dus een twintigtal aanwezigen moest 
staan of op de rand van een van de tafels zitten. Het geboden programma was zo interessant dat 
men het er voor over had. Wat maakte het zo interessant? Het verhaal werd verteld door Evert. 
Gestart vanuit een slechte jeugd, verkeerde vrienden, vervolgens van boefje gegroeid naar boef en 
geëindigd als drank- en drugsverslaafde draaideur crimineel. Op zeker moment tot inzicht en inkeer 
gekomen, het vroegere leven achter zich gelaten en zet zich nu (vaak in samenwerking met de 
politie) in met voorlichtings- en preventiebijeenkomsten. 
Er was een filmpje dat een aantal jaren geleden door een omroep was vertoond en dat laat zien hoe 
een inbreker (Evert) te werk gaat. 
Allereerst viel op hoe gemakkelijk wij het een inbreker maken om onze woning binnen te komen. 
Enkele feiten: 

- een inbreker - en dan hebben we het over een “beroepsinbreker” en geen gelegenheidsinbreker 
- verkent de locatie die hij op het oog heeft om een kraak te zetten. Hier ligt al een signaalfunctie 
voor de buurtbewoners. Zien zij een auto meerdere malen door de straat rijden, toont de 
bestuurder extra belangstelling voor een bepaalde woning? 
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De Whats App groep kan hier een nuttige functie hebben. 

- zijn er teveel hindernissen (grendels, extra sloten bewegingsmelders) dan kiest de inbreker een 
ander object. Het klinkt heel asociaal maar het moet bij u net iets moeilijker zijn om binnen te 
komen dan bij de buren 

- de inbreker werkt van boven naar beneden en trekt - zo werd in het filmpje getoond - alle laden 
en rekken leeg om in een oogopslag te kunnen zien of er iets van zijn gading bij is 

- de inbreker heeft altijd een vluchtweg verkend. Een sleutel in de achterdeur vergemakkelijkt dat 
natuurlijk enorm! 

- de inbreker verzamelt de mee te nemen spullen en zet deze klaar bij de vluchtroute 
- het getoonde filmpje maakte duidelijk dat een professionele inbreker in vijf minuten een huis 

heeft doorzocht en een ontzettende chaos achterlaat 

Evert en Theo zijn een middag door de dorpen gereden en gelopen. Hebben veel situaties gezien die 
voor een inbreker zeer uitnodigend zijn. Zijn woningen binnen gedrongen zonder te worden 
opgemerkt. Daarom de vraag: maken wij het niet te gemakkelijk voor een inbreker? 

Wij gaan er in onze dorpen nog steeds vanuit dat het zo’n vaart niet zal lopen. Het dorpse gevoel, je 
komt achterom en die door staat altijd los, geldt nog steeds. Zo was ook de ervaring van Evert en 
Theo. De garage, met fietsen (niet op slot) en (duur) tuingereedschap, staat open ook als we even 
niet thuis zijn en gaat pas ’s avonds - als zeker is dat niemand meer iets uit de schuur nodig heeft - 
op slot. Dat kon (?) misschien vroeger maar sinds de crimineel de weg naar het platteland heeft 
gevonden is dat over. Er werden zeer schokkende beelden getoond. 

Wat kunnen wij doen zonder onszelf in een bunker op te sluiten? 
- afsluiten van deuren en ramen wanneer je daar geen direct zicht op hebt 
- plaats de afvalcontainers zodanig dat het niet als “trap” gebruikt kan worden en koppel de 

containers vast, dan wordt verplaatsen bemoeilijkt 
- bij schuttingen de planken verticaal in plaats van horizontaal 
- beslist geen sleutels in niet afgesloten deuren laten zitten 

En zo waren er nog veel meer leerzame voorbeelden. Het was Frenk van THOR (team toezicht en 
handhaving openbare ruimte) van de gemeente Apeldoorn die een flyer beschikbaar had waar een 
aantal tips in staan die een veilige woonomgeving tot resultaat zullen hebben. Vraag via de 
gemeente Apeldoorn een preventieadvies aan. Een gediplomeerd adviseur van de gemeente bekijkt 
met u wat nodig is om uw woning en de directe omgeving veiliger te maken. Goedgekeurd en 
gecertificeerd hang- en sluitwerk en sleutel discipline is een belangrijke factor. Wilt u een gratis 
preventieadvies? Stuur een bericht (naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer) naar: 

Gemeente Apeldoorn 
t.a.v. team THOR 
Antwoordnummer 56 
7300 WB Apeldoorn 

Er was informatie over Whats App groepen. Maar Evert en Theo hebben op geen enkele wijze bij 
hun “rooftocht” door de dorpen ook maar iets gemerkt dat men elkaar via Whats app informeerde. 
Ook is er dinsdagmiddag geen enkel signaal richting politie gegaan (we zien twee mannen via het 
dakraam een huis binnen gaan). 
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Evert sloot af met de volgende regels waar duidelijk werd dat wanneer we allemaal denken: 

“een ander zal de verdachte situatie wel gemeld hebben, er dus niets gebeurd”. 

Er waren eens drie mensen 
IEDEREEN, IEMAND en NIEMAND 

Op een dag moest er een belangrijke opdracht worden vervuld 
IEDEREEN dacht echter dat IEMAND het wel zou doen 

En hoewel IEDEREEN het kon, deed NIEMAND het 
Hierdoor werd IEDEREEN boos 

Omdat het de taak van IEDEREEN was en nu NIEMAND het had gedaan 
IEDEREEN dacht dat IEMAND het had kunnen doen, maar 

NIEMAND had zich gerealiseerd dat niet IEDEREEN het wilde doen 
Aan het eind beschuldigde IEDEREEN IEMAND 

omdat NIEMAND deed wat IEDEREEN had kunnen doen 

Op een vraag van een van de aanwezigen “welk telefoonnummer moeten we bellen; 112 of 0900 – 
8844” wanneer we iets verdachts zien, werd door Theo Simmelink geantwoord “de slogan was met 
112 daar red je levens mee” maar is nu ook “met 112 daar vang je ook boeven mee”. 
De algehele leiding van de avond was in handen van Karin (politie). 

Sinterklaas Activiteiten 

SINT EN PIET 
Online en de pakjespiet aan huis 
Maak van je pakjesavond juist ook dit jaar een feest! 
Sint en Piet komen, coronaproof, online bij u in de 
huiskamer op bezoek. 
Ook aan de pakjes wordt gedacht. 
De pakjespieten kloppen op deuren en ramen en 
brengen de zak van Sinterklaas (omgeving 
Apeldoorn-Beekbergen) 
15 minuten € 25 
Zonder de pakjespieten: € 20 
Interesse? Pietenorkest-beekbergen@hotmail.com 
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Bijgaand een paar foto's. Ze zijn ook te zien op: https://www.sbne-beekbergen.nl/bermen-ingezaaid/. 

   

   
En gisteren heeft onze penningmeester Fred Freriks zich ook nog gestort op het afval dat langs de 
rand van het heideveld lag. 
Al maanden een doorn in het oog, maar nu heeft hij 5 zakken van 60 kg naar de stort gebracht. 
Het wordt hier steeds mooier. 

    SBNE is goed bezig!   
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Apeldoorn krijgt een stadsorganist 
De gemeenteraad van Apeldoorn heeft onlangs besloten dat Apeldoorn naast de reeds 
geruime tijd geleden benoemde stadsdichter ook een stadsorganist en een stadsrapper moet 
krijgen. Kampen, Zwolle en Doesburg - om er maar een paar te noemen - hebben al een 
stadsorganist, dus goed dat Apeldoorn niet langer achterblijft. Het zal nog wel wat (wellicht 
veel) voeten in de aarde hebben voor er een keuze is gemaakt wie zich stadsorganist mag 
noemen en op welk orgel de keuze valt. Apeldoorn heeft een aantal prachtige orgels. Denk 
maar even aan het orgel in de Grote Kerk aan de Loolaan en het orgel in de Mariakerk. 

Maar vergeet niet het orgel in de Hervormde 
Kerk aan de Dorpstraat in Beekbergen. Huub 
Ummels heeft in het boekje “In en rond de 
kerk van Beekbergen” een beschrijving 
gegeven van een aantal feiten over het orgel. 

Zo lezen we dat het orgel in 1779 werd 
gebouwd door de uit Duitsland afkomstige 
orgelbouwer Johann Gustav Schilling. 

Het orgel was een geschenk van Stadhouder 
Willem V en zijn echtgenote Wilhelmina van 
Pruisen aan de kerk van Apeldoorn. 
De wapenschilden staan boven het orgel.  

Toen in 1842 door Koning Willem I een 
grotere nieuwe kerk aan Apeldoorn werd geschonken en men het bestaande orgel te klein vond voor 
de nieuw gebouwde kerk, waren de kerkrentmeesters er als de kippen bij om aan Koning Willem I 
het verzoek te richten het orgel aan Beekbergen te schenken. Aldus gebeurde. 

Regelmatig worden (in de zomermaanden) orgelconcerten gegeven door landelijk bekende 
organisten die de klank van het orgel en de akoestiek van de kerk “roemen”. Wij nemen aan dat de 
te benoemen stadsorganist het orgel kent en niet zal schromen gebruik te maken van dit prachtige 
instrument. 

 
Evert van der Veen bespeelt het kerkorgel van de Nederlands Hervormde kerk in Beekbergen. 
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Buitenlijn gemeente Apeldoorn 
Bij de Buitenlijn kunt u problemen op het gebied van wegen, groen, milieu, 
verkeer, straatmeubilair, verlichting, vernielingen, etc. melden. 

 

MELD HET DE BUITENLIJN 

Online uw melding doen 

U kunt gemakkelijk en snel online uw melding doen, en eventueel 
een foto downloaden. 

Wij kunnen uw melding zo goed mogelijk behandelen als u: zo 
nauwkeurig mogelijk de plek van uw melding doorgeeft, bijvoor-
beeld door een adres of het dichtstbijzijnde adres te vermelden.  
uw contactgegevens aan ons doorgeeft. Als het nodig is neemt 
een medewerker van de gemeente contact met u op om de situatie 
te bespreken of een toelichting te geven. 

Hoe snel we uw melding afhandelen is niet afhankelijk van de 
manier waarop u de melding indient. 

Spoed? Bel 14 055. 

  1. Online uw melding doen 
  2. Afval 
  3. Dieren en ongedierte 
  4. Fietsen 
  5. Gevonden of verloren 
  6. Groen 
  7. Meubilair 
  8. Overlast 
  9. Parkeeroverlast 
10. Riool 
11. Speeltoestellen 
12. Verkeer 
13. Verlichting 
14. Water 
15. Wegen, fietspaden en bruggen 

Privacy 

De gemeente Apeldoorn respecteert de privacy van u als bezoeker van onze website en werkt conform de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. De door u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld 
en alleen gebruikt voor de afhandeling van uw aanvraag en om u informatie te kunnen verstrekken.  

Antwoordbevestiging 

Na ontvangst van uw aanvraag/melding ontvangt u binnen enkele minuten een ontvangstbevestiging per e-mail. 

https://www.apeldoorn.nl/ter/buitenlijn-form 

     
Bij de gemeente kunt u overlast, zoals hondenpoep, online via de Buitenlijn van de gemeente Apeldoorn doorgeven. 

Helaas heeft iemand in de Dorpstraat in Beekbergen al in de hondenpoep getrapt. 

 
De bladkorf aan de Papenberg in Beekbergen puilt al helemaal uit. 
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Voortgang bouwprojecten in Beekbergen en Lieren 

De Beekvallei, Lieren 
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Landgoed Engelanderholt, Beekbergen 
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Rijbewijskeuringen CBR in Beekbergen 
Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar 
of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, 
of wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken van het CBR. 

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen zaterdag 5 en vrijdag 
18 december in Dorpshuis De Hoge Weye medisch laten keuren voor de verlenging 

van hun rijbewijs. 

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00. 

Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 70,00. 

De Procedure 

Houd zelf ook de einddatum van uw rijbewijs in de gaten. 
Begin 5 maanden voor deze datum met het verlengen van uw rijbewijs, indien u ook medisch 
gekeurd moet worden. 

De eerste stap is dat u een Gezondheidsverklaring koopt. 

Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en opsturen naar het CBR. Als 
antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms meer dan één), die de keuringsarts moet invullen. 
Op dat moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring.  

De artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij ZorgDomein. Zij vullen de 
formulieren digitaal voor u in en versturen deze direct naar het CBR. Meer informatie over de 
procedure leest u op de website van Regelzorg. 

Afspraak maken 

Dat kan gemakkelijk zelf via onze website of door tijdens kantooruren te bellen naar het landelijke 
afsprakenbureau 088 23 23 300. 

Coulanceregeling 75 plus 

Senioren mogen onder bepaalde voorwaarden met een verlopen rijbewijs een jaar blijven rijden 
echter alleen in Nederland. 

De doorlooptijden van het CBR zijn echter een stuk verbeterd. 

De gezondheidsverklaring koopt u 4 of 5 maanden voor de einddatum van uw rijbewijs. 
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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 

 
 

DORPSKERK BEEKBERGEN 

De dorpskerk is al eeuwen een huis van God in het hart van ons dorp. 
Het is een huis van God voor iedereen in Beekbergen, Lieren, 
Oosterhuizen of waar dan ook vandaan. 

Door het coronavirus was de kerk de afgelopen drie maanden helaas niet geopend. Hoewel begrijpelijk en 
verstandig, voelde het voor velen als een gemis. 

Met ingang van 19 juli zijn de morgendiensten (9.30 uur) weer toegankelijk voor kerkgangers. Hiervoor 
dient u klachtenvrij te zijn, te reserveren via de www.pknbeekbergen.nl en zich strikt te houden aan alle 
veiligheidsvoorschriften die in de kerk worden aangegeven. Het voelt onwennig om op deze manier 
kerkdiensten te houden, maar we rekenen op ieders begrip en medewerking. Het gaat immers om ieders 
gezondheid. 

Elke zondag is er om 9.30 uur en 19.00 uur een live uitzending. 
Op www.kerkdienstgemist.nl kan je zoeken op ‘dorpskerk Beekbergen’ en de diensten live of later bekijken 
en meebeleven. 

Elke woensdagmiddag is er om 15.00 uur een live uitzending. Om de eenzaamheid en de lange week 
te onderbreken. De ene keer zal er orgelspel klinken, de andere keer een bemoediging vanuit de Bijbel 
door ds. Lammers of ds. Theunisse, dan weer een CD met geestelijke liederen. De uitzendingen zijn te 
volgen via de kerkradio of via www.kerkdienstgemist.nl.  

Ben je eenzaam, heb je behoefte aan een gesprek of aan praktische hulp? 
Neem gerust contact met ons op. We bieden graag een luisterend oor of schakelen ons netwerk in. 

 

Ds. Adriaan Theunisse 
awjtheunisse@kliksafe.nl 

055 843 69 88 

 

Ds. Jan Lammers 
jan@jrlammers.nl 

055 844 16 79 

Meer info: www.pknbeekbergen.nl  
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Terugblik 

Veluw’s Eiland Beekbergen 

   

  
Wat voorheen een wokrestaurant was en nu een ruïne is stond vroeger ontspanningsoord " 't Veluws 
Eiland". Het Veluws´s Eiland was vroeger een begrip in Apeldoorn en wijde omgeving. Hier was o.a. 
een speeltuin en een kanovijver. 

Het gaat om het terrein vlak voor de oprit richting Arnhem, schuin tegenover wegrestaurant en 
vrachtwagenparkeerplaats Mendel. Op de bewuste plek langs de Arnhemseweg stond voorheen 
onder meer De Goudreinet en een aantal jaren geleden Wok Restaurant Beekbergen. Dat is 
gesloopt, op een paar stukken muur na. Die resten staan nu al behoorlijke tijd opvallend en vooral 
doelloos overeind. 

   
Wat voorheen een wokrestaurant was is nu een ruïne. 

Een vastgoedbedrijf heeft de herontwikkeling van deze locatie aan de (Oude) Arnhemseweg 
uitbesteed. Dat heeft een plan opgesteld voor een nieuwe horecazaak van 550 vierkante meter groot. 
Het wachten is nu op een ondernemer die het tot uitvoer wil brengen en de zaak wil gaan exploiteren, 
maar door de corona-crisis is het natuurlijk op de lange baan geschoven. 
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Varia 
Drukte op zaterdagmarkt Apeldoorn 

   

   
Afgelopen zaterdag werd er op de markt weer streng gecontroleerd. 

 

Tussen liefde en lijden – Coosje van Meerveld 
“Mijn leven is mooi geweest. Wat draag ik nu nog bij? Ik ben klaar om te sterven. Maar toen kwam 
Corona en ineens denk ik: ik wil wel doodgaan, maar niet nu. Niet als er niemand naar het afscheid 
komen mag, of mijn kinderen en vrienden geen troost kunnen vinden bij elkaar…”. 

 
Huisbezoek 
Ik word gebeld door een wijkverpleegkundige. Of ik even bij een van hun cliënten een bezoek wil afleggen. Mw. maakt zich 
zorgen. Nee, niet om haarzelf, maar om een van haar kinderen. Haar dochter is ziek en ze vrezen voor haar leven. Hoe 
moet dat? Op zo’n hoge leeftijd afscheid moeten nemen van een van je kinderen. Dat wil je toch niet (meer) meemaken? 
“Waarom komen ze míj niet halen?” vraagt ze geëmotioneerd. Ik heb een goed leven gehad en eerlijk gezegd ben ik toch 
aan het wachten op die laatste dag. Niet dat ik geen zinvol leven heb, maar wat draag ik nog bij? Wat heeft het voor zin dat 
ik de hele dag thuis in mijn stoel zit. Nee, liever ik dan mijn kind. Die heeft nog een flink stuk leven voor zich”. 

Opgelucht? 
En toen was daar het goede nieuws. Na een paar weken vertelde mw. monter dat het goed ging methaar dochter. De 
operatie was geslaagd en ze kon weer rustig haar leven gaan opbouwen. Een pakvan haar hart. Ze zag het allemaal weer 
beter zitten. Toch wilde ze graag nog een gesprek. Er waszoveel gebeurd en tegelijk ook helemaal niets. De wereld buiten 
de deur was ineens onveiliggeworden. Corona. Niemand mocht meer op bezoek. 

Tijdens het gesprek merkte ik dat ze nog ergens mee zat. Het lukte nog niet om de draad als vanoudsweer op te pakken. 
Er bleef een los draadje hangen aan dit verhaal. Natuurlijk was ze opgeluchtover haar dochter. Maar nu zat ze thuis. 
Alleen. Met de telefoon en televisie als levensgezellen. Ik vroeg door over wat haar bezig hield. En uiteindelijk kwam ze 
eruit: “Mijn leven is mooi geweest.Wat draag ik nu nog bij? Ik ben klaar om te sterven. Maar toen kwam Corona en ineens 
denk ik: ikwil wel doodgaan, maar niet nu. Niet als er niemand naar het afscheid komen mag, of mijn kinderenen vrienden 
geen troost kunnen vinden bij elkaar.” 

Overgave 
Hoe ingewikkeld kan het soms worden. Als de moed om verder te leven ontbreekt. Als het stil wordtom je heen. Maar 
sterven geen optie vinden omdat daarmee je nabestaanden in een moeilijkrouwproces komen… Uit liefde voor je kinderen 
de moed proberen erin te houden. 
Hoe dat te doen? Is er genoeg moed om het ervaren lijden te (ver)dragen? Is die liefde dan genoeg?Of moet je kiezen 
tussen liefde en lijden? En voor hoe lang?Er rest dan overgave en laat dát nou vaak het moeilijkste zijn wat er bestaat. 

Auteur 
Coosje Meerveld is een van de geestelijk verzorgers die zijn verbonden aan het Centrum voor 
Levensvragen Oost-Veluwe. Wilt u ook gebruik maken van een aantal gesprekken met een van hen? Dat kan kosteloos als 
u 50 jaar of ouder bent of als u in de palliatieve fase vaneen ziekte verkeert. 
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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. 

Compensatieregeling inkomstenderving jeugd- en jongerenorganisaties als gevolg 
van de uitbraak COVID-19 (CORONA) 2020 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn, gelet op Titel 4.2 van de 
Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn en de 
strategische visie zoals omschreven in het bestuursakkoord, besluit vast te stellen de 
subsidieregeling Inkomstenderving jeugd- en jongerenorganisatie als gevolg van de uitbraak COVID-
19. 

Hoofdstuk 1: algemene begripsbepaling 

Artikel 1.1 Begripsbepaling 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. Jeugd- en jongerenorganisatie: 
 private, maatschappelijke jeugd- en jongerenorganisaties gevestigd in Apeldoorn. De organisatie 

organiseert activiteiten voor jeugdigen en jongeren in de gemeente Apeldoorn en kenmerkt zich 
door de inzet van vrijwilligers. 

b. Schade: 
 het nadelige financiële gevolg van de uitbraak COVID-19; 

c. Gemiddelde maandomzet: 
 de gemiddelde omzet per maand uit het meeste recente jaarverslag van de aanvrager. 

Artikel 1.2 Doel van de regeling 

De regeling beoogt bij te dragen aan de continuïteit van de Apeldoornse jeugd- en 
jongerenorganisaties door de nadelige financiële gevolgen van de uitbraak COVID-19 (deels) te 
compenseren. 

Artikel 1.3 Reikwijdte 

1. De regeling is van toepassing op jeugd- en jongerenorganisaties die statutair gevestigd zijn in de 
gemeente Apeldoorn; 

2. De regeling beperkt zich tot jeugd- en jongerenorganisaties, die voor minimaal 80% uit 
vrijwilligers bestaan; 

Artikel 1.4 Schadecompensatie 

Er kan compensatie aangevraagd worden voor inkomstenverlies en gemaakte kosten in de periode 1 
maart tot en met 31 mei 2020 ten gevolge van de toen geldende coronamaatregelen, die maakten dat 
fysieke activiteiten niet meer georganiseerd konden worden, omdat samenkomsten in Nederland 
verboden werden. 

We gaan over tot vaststelling van de hoogte van de schade door te kijken naar het verschil tussen de 
gerealiseerde inkomsten en de gemiddelde maandomzet. 

Artikel 1.6 Hoogte van de subsidie en verdeelsleutel. 

Wanneer aan de voorwaarden voldaan wordt, zal in ieder geval een deel van het inkomstenverlies 
gecompenseerd worden. Dit bedrag zal verdeeld worden middels evenredige verdeling van de 
middelen met een maximum van €6.000,- per jeugd- en jongerenorganisatie met een eigen 
accommodatie en een maximum van €3.000,- voor jeugd- en jongerenorganisaties zonder eigen 
accommodatie. 
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Artikel 1.7 Subsidieplatfond 

Het maximum bedrag van €68.000, dat beschikbaar gesteld wordt voor het totaal aan aanvragen op 
grond van deze regeling, is gelijk aan het bedrag dat beschikbaar is gesteld door de Rijksoverheid 
voor compensatie van jeugd- en jongerenorganisaties in Apeldoorn. 

Hoofdstuk 2: aanvraag en verstrekking 

Artikel 2.1 Aanvraag 

Er kan van deze regeling gebruik gemaakt worden door het formulier ‘compensatie inkomstenderving 
jeugd- en jongerenorganisaties Apeldoorn’ volledig in te vullen en te voorzien van de gevraagde 
bewijsstukken. Deze aanvraag dient u voor 22 november 2020 te mailen naar: 
algemenevoorzieningen@apeldoorn.nl. 

Artikel 2.2 Beoordeling 

Alle aanvragen worden door een beoordelingscommissie bekeken in de periode 22 november tot 1 
december 2020. 

Artikel 2.3 Vaststelling 

De subsidie als bedoeld in artikel 1.6 worden direct door het college vastgesteld. Voor de vaststelling 
van deze subsidies wordt geen verantwoordingsverslag gevraagd. 

Artikel 2.4 Uitkering 

De subsidie wordt direct vastgesteld. De compensatie wordt uiterlijk voor 1 januari 2021 uitgekeerd. 

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen 

Artikel 3.1 Hardheidsclausule 

Indien, gelet op het doel en de strekking van de regeling, de toepassing van de regeling kan leiden tot 
onbillijkheden van overwegende aard in niet precies te voorziene gevallen of groepen van gevallen, is 
het college bevoegd af te wijken van de regeling. 

Artikel 3.2 Inwerkingtreding 

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 

Het college van burgemeester en wethouders, 

De burgemeester, 

de secretaris 
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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 
 
 


