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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 ieder-
een 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 formu-
lieren 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. 
 



 

 

C

S
e

D

D

 

 
 

Coulancereg

Senioren mo
echter alleen

De doorloop

De gezondh

DORPS

De dorpsk
Het is een
Oosterhuiz

Door het co
verstandig, 

Met ingang
dient u klac
veiligheidsv
kerkdienste
gezondheid

Elke zonda
Op www.ke
en meebele

Elke woens
te onderbre
door ds. La
volgen via d

Ben je eenz
Neem geru

Meer info: 

Energiek w
Help de wereld
Kom eens lang
aan uw huis ku

 

geling 75 pl

ogen onder
n in Nederla

ptijden van h

heidsverklar

SKERK 

kerk is al ee
 huis van G
zen of waar

oronavirus w
voelde het v

g van 19 juli z
chtenvrij te zij
voorschriften
en te houden
d. 

ag is er om 9
erkdienstgem
even. 

sdagmiddag
eken. De ene
ammers of ds
de kerkradio 

zaam, heb je
st contact m

 

Ds. Ad
awjthe

055 84

www.pknbe

wonen doe
d en uw portemo
gs om te bespre
unt (laten) verbe

lus 

r bepaalde v
and. 

het CBR zij

ring koopt u

BEEKB

uwen een h
God voor ied
r dan ook va

was de kerk d
voor velen al

zijn de morge
ijn, te reserve

n die in de ke
n, maar we re

9.30 uur en 
mist.nl kan je 

g is er om 1
e keer zal er 
s. Theunisse

of via www.

e behoefte aa
et ons op. W

driaan Theu
eunisse@kli

43 69 88 

eekbergen.

e je zo ! 
onnee. 

eken wat u 
eteren.

voorwaarde

n echter ee

u 4 of 5 maa

BERGEN

huis van Go
dereen in Be
andaan. 

de afgelopen 
ls een gemis

endiensten (9
eren via de w

erk worden aa
ekenen op ie

19.00 uur ee
zoeken op ‘d

5.00 uur een
orgelspel kli
, dan weer e
kerkdienstge

an een gesp
We bieden gra

unisse 
ksafe.nl 

nl  

 

Uw vo
We mak
foto’svan
de webs

en met een v

en stuk verb

anden voor 

N 

od in het ha
eekbergen,

drie maande
s. 

9.30 uur) we
www.pknbee
angegeven. 

eders begrip 

en live uitze
dorpskerk Be

n live uitzen
nken, de and

een CD met g
emist.nl.  

rek of aan pr
aag een luist

 

oorbeeld 

ken graag 
n uw huis voor 
site

verlopen rij

beterd. 

de einddatu

rt van ons d
 Lieren, 

en helaas nie

eer toeganke
ekbergen.nl e
Het voelt on
en medewer

ending. 
eekbergen’ e

nding. Om d
dere keer ee
geestelijke lie

raktische hul
terend oor of

 

Gratis a
Wilt u duurza
hoe te beginn
bLoEm. Stuu
internet:
e-mail:

Mee
Heeft 
Neem
graag 

bewijs een 

um van uw 

dorp. 

et geopend. 

lijk voor kerk
en zich strikt 
nwennig om o
rking. Het ga

en de dienste

e eenzaamh
en bemoedigi
ederen. De u

lp? 
f schakelen o

Ds. Jan La
jan@jrlamm

055 844 16

dvies va
me energie, m

nen? Vraag da
ur een e-mail.

www.duurzaa
info@duurzaa

er vrijwillige
u leuke ideeën 
dan contact op
meer bLoEm-v

jaar blijven

rijbewijs. 

Hoewel begr

kgangers. Hie
te houden a

op deze man
aat immers om

en live of late

heid en de lan
ing vanuit de
uitzendingen

ons netwerk 

ammers 
mers.nl 

6 79 

an vrijwil
maar u weet n
an de vrijwillig
 

ambloem.nl 
ambloem.nl 

ers gevraa
of wilt u helpen

p, want we willen
rijwilligers 

rijden 

rijpelijk en 

ervoor 
aan alle 
nier 
m ieders 

er bekijken 

nge week 
e Bijbel 
 zijn te 

in. 

ligers 
iet goed 
ers van 

gd 
? 
n 

7 



 

 

 8 

 

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 
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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 avond-
schemering! 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 

 
 
 



 

 

G

A

T
a
v

T

 

 

A

L

B

K

E

Gemee

 

Agenda gem

Tijdens de r
andere een 
vergadering

Tijd 

Aangevraa

Locatie 

Bosjeslaan 1

Kanaal Zuid 3

Engelanderw

 

entenie

Pol

meenteraa

aadsvergad
besluit ove
en van de g

Omschr

Online P

Agenda 

  1. Open
  2. Vasts
  3. Stand

Besluite
  4. Rech
  a. Be
  b. Co
  1. 
  2. 
  3. 
  c. Be
  d. 13
  e. No
  5. Intrek
  6. Aanw
  7. Vasts
  8. Weig
 Meer
  9. Vrag
10. Actua
11. Sluiti

agde omg

1, 7361 ES B

344, 7364 CA

weg 62, 7361 

euws 

itieke Ma

d 17 decem

dering van d
r de verorde
gemeentera

ijving 

PMA - Uitzen

van de Digi

ning 
stelling raads
d van zaken 

en raad: 
htstreeks: 
enoeming lid 
ommissie Om

Benoemen 
Vaststelling
Verlengen w

egrotingswijz
3e wijziging A
ota interne co
kking verorde
wijzing van d
stelling beste
gering verkla
rvelderweg 5
enuurtje 
aliteitsvragen
ng 

evingsver

Beekbergen 

A Lieren 

CW Beekbe

arkt Ape

mber 2020

donderdag 
ening Dorps
aad live volg

nding gepla

itale Raadsv

sagenda 
Corona cris

onafhankelij
mgevingskwa
leden Comm
 aanpassing

welstandsnot
iging septem

APV tijdelijk i
ontrole en re
ening Dorps-
e publieke lo
emmingsplan
ring van gee

57 

n 

rgunning

Oms

wijzig

het k

ergen het k

ldoorn d

17 decemb
s- en Wijkra
gen via www

and 

vergadering 

is en maatre

jke bezware
aliteit: 
missie Omge
gen bouw- en
ta 

mbercirculaire
nperken carb

echtmatigheid
- en wijkrade

okale omroep
n Laan van O
en bedenking

schrijving 

ging op eerd

kappen van e

kappen van 3

donderda

er 2020 nee
aden. U kun
w.apeldoorn

17 decemb

egelen 

ncommissie,

vingskwalite
n monumente

e gemeentef
bid schieten 
dsverantwoo
en 
p 
Osseveld 
gen voor de o

der verleende

een boom 

3 bomen 

ag 17 dec

emt de gem
nt deze, en 
n.parlaeus.n

ber 2020 van

, kamer 2 So

it 
enverordenin

fonds en inze
2020-2021 

ording 

omgevingsve

e vergunning

cember 2

meenteraad 
de andere d
nl.  

n 17 decemb

ociaal Domei

ng 

et coronageld

ergunning 

g (d20/025443) 

1

2020 

onder 
digitale 

ber 2020 

n 

den 

Datum 

07-12-202

07-12-202

08-12-202

11 

 

20

20

20



 

 

 12 

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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’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 
 
 


