Nieuwsbrief 14 december 2020
Van de bestuurstafel
Let op! i.vm. met aanleveren kopij !
De laatste Nieuwsbrief van 2020 verschijnt op 21 december 2020.
De eerste Nieuwsbrief van 2021 verschijnt op 11 januari 2021.

Anders dan anders
Op vrijdag 11 december 2020 vond het gebruikelijke
najaarsoverleg van de Gemeente Apeldoorn met het
bestuur van de Dorpsraad Beekbergen en Lieren plaats.
De onderwerpen die tijdens dit overleg aan de kwamen
weken niet echt af van voorgaande jaren. Wat was er
dan anders? In verband met corona was besloten te
kiezen voor een online setting en dat was wennen. Niet
een “face to face” gesprek maar “via een scherm” met
elkaar communiceren. Het zal in de toekomst vaker
gebeuren en zal ongetwijfeld wennen en “de norm
worden”.
De onderwerpen die aan de orde kwamen weken niet echt af van voorgaande jaren. Aandacht werd
door het bestuur gevraagd voor de toename van het gevoel en ervaren onveiligheid. Door het
bestuur van de dorpsraad werd bij de gemeente aangedrongen op het nemen van maatregelen.
De gemeente onderkende de toename van gevoelens van onveiligheid en heeft toegezegd dit
onderwerp in te brengen in het overleg dat zij periodiek hebben met politie en THOR (toezicht en
handhaving openbare ruimte). Het bestuur van de dorpsraad heeft aangedrongen op prioriteit en
adequate handhaving. Ook zal indringend overleg plaatsvinden met het management van de
betrokken zorginstellingen.
Ook vinden door de gemeente gesprekken plaats met de eigenaren/verhuurders van Hotel
De Smittenberg en Hotel Engelanderhof en het pand aan de Tullekensmolenweg. Het gaat daarbij
om huisvesting van arbeidsmigranten die in de omgeving van deze locaties en in het dorp en de
winkels voor overlast en ongewenst gedrag zorgen.
Het onderwerp eenzaamheid (Stimenz nam deel aan het overleg) is - vanwege corona - meer nog
dan in voorgaande jaren een onderwerp dat aandacht vraagt. De seniorenbijeenkomsten van de
Stamtafel (donderdagmiddag in De Hoge Weye), ’t Proathuus (dinsdagmiddag in Het Hoogepad),
De Huiskamer van Lieren (woensdagochtend in Het Trefpunt) zijn ten gevolge van corona tijdelijk
gestopt. Aandacht wordt gegeven aan het “bemoedigingsuurtje” op woensdagmiddag dat een
initiatief is van de kerk.
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In en om de dorpen
Geslaagde Sinterklaas met thuiswerkende Sinterklaas en Pakjespieten
De Sinterklaasperiode is voor harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen altijd een drukke tijd.
Dit jaar was dit gelukkig, ondanks corona, wederom het geval. Dit jaar echter op een iets andere
manier: geen optredens in winkelcentra en bij bedrijven, maar ‘huisbezoeken’ via Zoom. Daarnaast
ging Sinterklaas met twee Pieten ook langs bij de basisschool in Beekbergen.
Sinterklaas en een Roetveegpiet hadden op 5 december vanuit huis vele Zoomafspraken met
kinderen in Apeldoorn en zelfs met kinderen in Londen. Daarnaast reden Pakjespieten rond die
tijdens de Zoomafspraak bij de kinderen en ouders langsgingen om pakjes af te leveren. Voor iedereen een spannend effect. Al met al, rekening houdend met de Coronamaatregelen, toch nog een
geslaagde Sinterklaas.

Sinterklaas en een Roetveegpiet hadden op 5 december vanuit huis vele Zoomafspraken met kinderen in Apeldoorn
en zelfs met kinderen in Londen.

Avond rond kerst met Woord en muziek in Dorpskerk
Wat kunnen de winteravonden lang zijn! En stil.
En eenzaam. Juist in deze tijd.
De afgelopen jaren organiseerde de Eben-Haëzerkerk
rond de kerstdagen een maaltijd. Dit jaar kan dat helaas
niet. We hopen in plaats daarvan een avond te
organiseren in de Dorpskerk.
Op 22 december vanaf 19.15 uur kunt u meeluisteren
en -kijken met de Dorpskerk. Door de Eben-Haëzerkerk
wordt dan een avond verzorgd rond de Bijbel en
bijpassende muziek. De avond wordt live uitgezonden
op www.kerkdienstgemist.nl, Dorpskerk Beekbergen.
Van harte welkom!
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Kort nieuws

Dorpstraat in Beekbergen al in kerstsfeer.

Op het dak van de garages aan de Vlinderstraat is men druk bezig met het vervangen van de bitumen dakbedekking.

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 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.
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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 BeekbergenLieren (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
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Terugblik
Kampeercentrum “Klein Canada”, tegenwoordig “Nieuw Canada”

Op 28 september 2011 werd de openingshandeling van Nieuwbouwproject “Nieuw Canada”in Beekbergen
verricht door de toenmalige wethouder Metz.
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Varia
LIVESTREAM! Een nieuwe Ster van Bethlehem?
Vrijdag 18 december 2020, 20.00 – 22.00 uur

Vanwege de situatie rondom het coronavirus is deze lezing alleen via
een livestream te volgen: http://www.youtube.com/Volkssterrenwacht.
Op 21 december 2020 staan de planeten Jupiter en Saturnus zeer
dicht bij elkaar. Ze vormen dan samen bijna één ‘ster’ in de avondschemering! Zien we dan een nieuwe Ster van Bethlehem? Hoe zo’n
samenstand werkt en of een dergelijke samenstand een verklaring kan
zijn voor de Ster van Bethlehem wordt uitgelegd door Alex Scholten.
Volkssterrenwacht Bussloo
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Locatie

Omschrijving

Datum

Berg En Dalweg 22, 7361 TS Beekbergen

het plaatsen van een garage

08-12-2020

Zomeroord 1, 7361 GK Beekbergen

het plaatsen van dakkapellen

08-12-2020

Kalverwei (1a) in groenstrook, Lieren

het kappen van 68 bomen

09-12-2020

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

Nieuwe Voorweg 23, 7364 AD

het realiseren van een potstal

08-12-2020

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).

Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Landgoed Engelanderhof F6154
te Beekbergen
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een ontheffing op grond van de Wet
natuurbescherming verleend voor het niet hoeven toepassen van de wachttermijn
van 6 weken bij de kap van een perceel houtopstand aan de Leonard Springerlaan
(Apeldoorn F6154) te Beekbergen (gemeente Apeldoorn).
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 2020-015488.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn bezwaar maken tegen het besluit, onder vermelding van
zaaknummer 2020-015488. Onderaan het besluit leest u hier meer over.
Wilt u meer weten?
Bel het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99.
Gedeputeerde Staten van Gelderland
Commissaris van de Koning van Gelderland
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pelijk besttemmingsplan Kana
aal Zuid 23
34 Lieren
Het besluit van
v de geme
eenteraad tott vaststelling van bestemmingsplan K
Kanaal Zuid 234
2 Lieren
met identificcatiecode NL.IMRO.0200.bp1406-vas
s1 is op 20 no
ovember 202
20 onherroep
pelijk
geworden.
Het digitale bestemmings
H
b
splan is te raa
adplegen via
a onze website www.apelldoorn.nl/inza
age, onder het
h kopje
T inzage, Bestemmings
Ter
B
splannen.
Het bestemm
H
mingsplan ligtt ook bij het Omgevingslo
O
oket ter inzag
ge. Vanwege
e het voorkom
men van de verspreiding
v
v het coron
van
navirus willen
n wij het aantal afspraken
n in het stadh
huis beperke
en. Daarom is het op dit moment
m
niet
m
mogelijk
om (online)
(
een fysieke afsprraak te make
en bij het Om
mgevingsloke
et. Voor meer informatie kunt u
c
contact
opnemen met de heer T. van der Liende op
o telefoonnu
ummer 1405
55 of via mail
t..vanderliende
e@apeldoorrn.nl.
A
Apeldoorn,
9 december 2020
2

O
Onherroep
pelijk besttemmingsplan Nieuwe Voorw
weg 23 Lieren
Het besluit van
v de geme
eenteraad tott vaststelling van bestem
mmingsplan N
Nieuwe Voorw
weg 23
Lieren met identificatiecode NL.IMRO
O.0200.bp13
395-vas1 is op
o 20 novem
mber 2020 on
nherroepelijk
geworden.
Het digitale bestemmings
H
b
splan is te raa
adplegen via
a onze website www.apelldoorn.nl/inza
age, onder het
h kopje
T inzage, Bestemmings
Ter
B
splannen.
H bestemm
Het
mingsplan ligtt ook bij het Omgevingslo
O
oket ter inzag
ge. Vanwege
e het voorkom
men van de verspreiding
v
v het coron
van
navirus willen
n wij het aantal afspraken
n in het stadh
huis beperke
en. Daarom is het op dit moment
m
niet
m
mogelijk
om (online)
(
een fysieke afsprraak te make
en bij het Om
mgevingsloke
et. Voor meer informatie kunt u
c
contact
opnemen met me
evrouw J. Toll op telefoonnummer 140
055 of via ma
ail j.tol@apelldoorn.nl.
A
Apeldoorn,
9 december
d
2020

1
13

S
Sociaal
maatsc
chappellijk werk
ker
S
Spreekuu
ur Stimenz
Van Stimenz
S
onttvingen wij bericht
b
dat als
a resultaa
at van overle
eg met doktter Peters iss
overe
eengekomen
n dat het Sttimenz-spre
eekuur in ge
ezondheidsccentrum Pa
apenberg
weer op inloopba
asis kan pla
aatsvinden. Het is dus niet meer p
per se noodz
zakelijk een
n
afspra
aak te make
en. Uiteraarrd komt u alleen naar het
h spreeku
uur als u “co
orona vrij”
b
bent
en natu
uurlijk dient u zich aan de richtlijne
en van de Rijksoverhei
R
id en het RIIVM te houd
den.
Het inloopsp
H
preekuur is op dinsdag
gochtend va
an 10.00 tot 12.00 uur in Gezondheidscentrum
m
Loenensew
P
Papenberg,
weg 1, Beekkbergen. De
e maatscha
appelijk werkers Hélène
e Mook (06 2500 9728
8)
e
en/of
Anne Snellebrand
S
d (06 1279 2809)
2
zijn dan
d beschik
kbaar om u te helpen w
wanneer u hulp
h
nodig
h
heeft
op geb
bieden die vallen
v
binne
en het socia
aal maatsch
happelijk kad
der.
Of het nu ga
O
aat om vrag
gen op het gebied
g
van hulp
h
die uw
w leefomstan
ndigheden kkunnen
v
veraangena
men of om welke activviteiten voorr u geschiktt zouden zijn
n om uw we
elzijn te vergroten of
w
welke
moge
elijkheden er voor u zijn
n om deel te
e nemen aa
an vrijwillige
erswerk? Err is vaak me
eer mogelijkk
d u denkt.
dan

S
Seniore
enbijeen
nkomste
en
In verba
and met de
e coronav
virus gaan alle senio
orenbijeen
nkomsten in Beekbergen en
Lie
eren, tot nader
n
orde
er, niet door !

D STA
DE
AMTAF
FEL
Ie
edere dond
derdagmidd
dag van 14
4.00 tot 16.0
00 uur verz
zorgen de vrijwilligers
v
vvan de Stam
mtafel een
in
nloopmidda
ag voor IEDEREEN die
e een kopje koffie of the
ee wil kome
en drinken ttegen betaling van
1 euro voor 2 kopjes. Voor
V
de man
nnen/vrouw
wen die wille
en biljarten is daarnaasst ook nog de
d gelegenh
heid
om dit op
o dinsdagm
morgen van
n 10.00 tot 12.00
1
uur te
e doen. Er zijn
z diverse mogelijkhe
eden tot
s
spellen
zoals sjoelen, kaarten,
k
bilja
arten, rumm
mikub, maarr ook voor het
h maken vvan een pra
aatje met
e
elkaar.
Dorp
pshuis De Hoge
H
Weye
e, Dorpstra
aat 34, Bee
ekbergen.

H
HUISKA
AMER va
an LIER
REN
Elke woens
E
sdagochten
nd van 10.0
00-12.00 uu
ur. Iedereen
n die graag een praatje
e wil. Bij een
n kopje
k
koffie/thee
m wat lekkkers. Vanuitt Lieren of daar
met
d
buiten.. Gezellighe
eid, wat han
ndwerken, een
e spelletje
e.
H Trefpun
Het
nt, Lierders
straat 7, Lie
eren, achte
er 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!

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)

Heeft u een smartphone?
Scan dan bovenstaande QR-code

Telefoon : 0900 - 8844
E-mail : fatma.tepeli@politie.nl
Twitter : POL_Beekbergen
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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
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