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Van de bestuurstafel 

Verkeerssituatie Arnhemseweg – Dorpstraat 
In antwoord op een, naar aanleiding van een opmerking van een van de leden van de 
vereniging, ontvingen wij van de gemeente Apeldoorn 
onderstaande reactie. 

De VRI-experts geven aan dat de situatie weliswaar lastig 
is in verband met het deelconflict voor voertuigen vanaf de 
hoofdrijbaan en fietsers, die tegelijkertijd groen krijgen. 

Echter, is de situatie optimaal uitgevoerd, volstaat dit in 
een bebouwde kom en zijn er geen wijzigingen mogelijk in 
verband met het volgende: 
 

• Ruimtegebrek kruispunt: het is niet mogelijk om een extra strook voor de afslaande voertuigen te 
realiseren in de bestaande ruimte rondom het kruispunt. Er is daarvoor te weinig ruimte. Dit zou 
wel ideaal zijn, omdat het deelconflict dan uit de regeling zou kunnen. 

 
• Geloofwaardigheid VRI: omdat de doorgaande stroom op het kruispunt verreweg het grootst is, 

zou in het geval van een gescheiden regeling voor auto's en fietsers ongeloofwaardigheid 
ontstaan voor met name rechtdoorgaande fietsers. Wanneer zij zien dat de doorgaande auto's 
groen hebben, maar zij niet, vergroot dat de kans op rood licht negatie. 

 
• Huidige uitvoering: de huidige uitvoering van het kruispunt is behoorlijk volledig. Er is markering 

en voorsorteervakken op de fietspaden en bovendien zijn er signaallichten die aangeven dat er 
een conflict kan ontstaan tussen afslaande voertuigen en rechtdoorgaande fietsers. 

• Bovendien is het zo, dat de VRI-regeling nooit zal toestaan dat voertuigen op de hoofdrijbaan 
eerder groen krijgen dan fietsers. Óf fietsers en auto's krijgen tegelijk groen, óf voertuigen 
moeten wachten tot de fiets-vrij weer op rood is gegaan, om vervolgens weer gezamenlijk groen 
te worden. 

Dat betekent dat er in de trajectaanpak geen wijzigingen in dit verband worden gedaan aan de VRI. 

Panden Smittenberg, Engelanderhof en Tullekensmolenweg 
Tijdens het najaarsoverleg (gesprek gemeente en bestuur dorpsraad) ontvingen wij informatie over de 
bovengenoemde panden. De gemeente deelde ons mee dat er nog geen besluit is genomen over de 
bestemming van deze panden. Zodra dat wel het geval is zullen wij dat met u communiceren en 
- indien daartoe aanleiding bestaat - in overleg treden met de gemeente. 

     
 Hotel “De Smittenberg”, Beekbergen Hotel “Engelanderhof”, Beekbergen Pand Tullekensmolenweg 92, Lieren 

Wateroverlast Molenvaart 
Wij ontvingen van de gemeente Apeldoorn informatie met betrekking tot de actie die zij ondernemen/ 
gaan ondernemen om de wateroverlast op de Molenvaart in Lieren tegen te gaan. Toelichting en 
tekeningen kunnen worden ingezien op kantoor dorpsraad. 
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In en om de dorpen 
Jonge esdoorn geplant in tuin dorpskerk Beekbergen 
Donderdag 15 oktober 2020 was het moment daar dat kettingzagen een einde maakten aan een 
mooi en lang bepalend beeld van het dorp: de prachtige, imposante esdoorn in de tuin van de 
dorpskerk. Het was voor kenners duidelijk dat ingrijpen noodzakelijk was om onvoorziene grote 
schade aan de omgeving te voorkomen. 

   
Donderdag 15 oktober 2020 was het moment daar dat kettingzagen een einde maakten aan een mooi en lang bepalend 

beeld van het dorp. 

Woensdag 16 december is met een stobbenfrees de wortels van de esdoorn verwijderd. Door de 
boomwortels weg te frezen, worden de wortels tot wel 45 cm verwijderd. Het enige wat overblijft na 
het frezen zijn houtsnippers. 

   
Woensdag 16 december 2020 is met een stobbenfrees de wortels van de esdoorn verwijderd en is het ontstane gat weer 

opgevuld met aarde. 

Vrijdag 18 december is een jonge witte esdoorn (Acer saccharinum), ook wel zilveresdoorn 
genoemd, geplant. 

Witte esdoorn of zilveresdoorn, Acer saccharinum 

De witte esdoorn, is een plant uit de zeepboomfamilie .Grote, statig groeiende boom met een golvende kroonvorm vanwege 
de enigszins afhangende takken. De takken groeien eerst opgaand en worden later afhangend en breekbaar. Uitgroeiend tot 
een flinke hoogte met een open vertakking. In zijn oorspronkelijke groeigebied in Noord-Amerika staan exemplaren tot 35 m. 
Het, diep ingesneden, blad is vijflobbig tot vijfdelig. Het is groen met een grijswitte onderzijde. De bladsteel is rood. In de 
herfst verkleurt het blad meestal naar geel. Geregeld kleuren enkele bladeren oranje tot rood zodat een afwisselend geheel 
ontstaat. De bloem verschijnt vóór het uitlopen van het blad. Het is een oppervlakkig wortelende boom met sterk vertakte 
wortels en veel fijne zijwortels. De hoofdwortels hebben de neiging verharding omhoog te drukken. Verdraagt vochtige grond 
en is daardoor breed toepasbaar. Vaak als straatboom gebruikt, maar vanwege de, door wind veroorzaakte, takbreuk 
inmiddels meer als parkboom aangeplant. Acer saccharinum groeit in zijn gebied van herkomst bij rivieren en moerassen. 
De boom kan echter ook op drogere plaatsen groeien. 
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Vrijdag 18 december 2020 is een jonge witte esdoorn (Acer saccharinum), ook wel zilveresdoorn genoemd, geplant. 
Men zal de esdoorn herinneren als de boom die in de coronaperiode van december 2020 is geplant. 

Verfbeurt voor hekwerk Julianaboom 
Was het u opgevallen dat het hekwerk van de Julianaboom in het Teixeira de Mattospark is 
verdwenen? Nee, dit is geen nieuwjaarsstunt!. Het hekwerk is namelijk voor onderhoud (verfbeurt 
e.d.) tijdelijk naar de gemeentewerf in Apeldoorn verhuisd. 

   
Het hekwerk van de Julianaboom in het Teixeira de Mattospark is voor onderhoud (verfbeurt e.d.) tijdelijk naar de 

gemeentewerf in Apeldoorn verhuisd. 
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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 
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Tijd Omschrijving 

20.15 uur Integraal huisvestingsplan 2021-2032 en Kadernota onderwijshuisvesting 2021-2024 

21.15 uur Pauze 

21.30 uur Verbinding onderwijs en jeugdhulp 

22.30 uur Sluiting 

Aangevraagde omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Arnhemseweg 459, 7361 CH Beekbergen het kappen van 3 eiken 16-12-2020

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 

Bosjeslaan 11 T1 en 11 T2, 7361 ES 
Beekbergen 

het plaatsen van tijdelijke woonunits voor een periode 
van maximaal 2 jaar tot 18 november 2022 (wijziging op 
eerder verleende vergunning D20/025443 ) 

14-12-2020 

Lierderstraat 26, 7364 BL Lieren het verwijderen van een draagmuur 15-12-2020 

Kuiltjesweg 1, 7361 TC Beekbergen het aanleggen van (tijdelijke) parkeerplaatsen 16-12-2020 

De Els 23, 7361 ED Beekbergen het aanleggen van een kikkerpoel 18-12-2020 

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). 
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Intrekking aanwijzingsbesluiten Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord- 
en Oost-Gelderland 18 november 2020 

De voorzitter van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, 

gelet op artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 
18 november 2020; 

gelet op het feit dat de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 
18 november 2020 op 1 december 2020 is ingetrokken; 

Besluit: 

Artikel 1 
De aanwijzingsbesluiten op basis van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord- en 
Oost- Gelderland 18 november 2020 worden ingetrokken per 1 december 2020. 

Artikel 2 
Dit besluit wordt bekendgemaakt op https://www.vnog.nl en treedt in werking met ingang van 
1 december 2020. 

Artikel 3 

Dit besluit wordt aangehaald als: Intrekking aanwijzingsbesluiten Noodverordening COVID-19 veilig- 
heidsregio Noord- en Oost-Gelderland 18 november 2020. 

Vastgesteld op 1 december 2020 te Apeldoorn om 10.00 uur 

De voorzitter van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 

A.J.M. Heerts 

Toelichting 
Met ingang van 1 december 2020 treedt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking. Deze 
wet vervangt de door de voorzitter vastgestelde noodverordening. Nu een noodverordening niet 
langer noodzakelijk is, trekt de voorzitter van de veiligheidsregio de noodverordening van 18 novem-
ber in op het moment dat de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking treedt. Alle aanwijzings-
besluiten op basis van deze noodverordening worden op basis van dit besluit tevens ingetrokken. Dit 
intrekkings- besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing op https://www.vnog.nl, op de websites van 
de betrokken gemeenten en in het publicatieblad van de veiligheidsregio. 
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Intrekking Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 
18 november 2020 

De voorzitter van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, 

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s; 

gelet op de aanwijzingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de 
minister van Justitie en Veiligheid, van 30 november 2020; 

constaterende dat hiermee een intensieve en bijzondere periode wordt afgesloten waarin de voor-
zitters van de Veiligheidsregio, verenigd in het Veiligheidsberaad, een belangrijke bijdrage hebben 
geleverd aan de bestrijding van Covid 19; 

Besluit: 

Artikel 1 
De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 18 november 2020 wordt 
ingetrokken. 

Artikel 2 
Dit besluit wordt bekendgemaakt op https://www.vnog.nl en treedt in werking met ingang van 
1 december 2020. 

Artikel 3 

Dit besluit wordt aangehaald als: Intrekking Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord- en 
Oost-Gelderland 18 november 2020. 

Vastgesteld op 1 december 2020 te Apeldoorn om 10.00 uur 

De voorzitter van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 

A.J.M. Heerts 

Toelichting 
Met ingang van 1 december 2020 treedt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking. Deze 
wet vervangt de door de voorzitter vastgestelde noodverordening. Nu een noodverordening niet 
langer noodzakelijk is, trekt de voorzitter van de veiligheidsregio de noodverordening van 18 novem-
ber in op het moment dat de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking treedt. Dit intrekkings-
besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing op https://www.vnog.nl, op de websites van de betrokken 
gemeenten en in het publicatieblad van de veiligheidsregio. 
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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 
 
 


