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Groeien, verduurzamen en fijn wonen 
Dat stond boven het artikel dat betrekking 
had op de afspraken die de gemeente 
Apeldoorn, de woningcorporaties en de 
huurdersbelangenorganisaties jaarlijks met 
elkaar maken over sociale woningbouw.  
Tijdens het jaarlijkse overleg zijn afspraken 
gemaakt over het aantal sociale huur-
woningen. Eerder werd vastgesteld dat er 
een grote behoefte is aan woningen in dit 
segment. De overeengekomen 500 woningen 
zijn zeker niet voldoende in relatie tot de 
vraag. Dat er ook in de dorpen een dringende 
behoefte is aan meer sociale huurwoningen 
wordt, zo kon worden geconcludeerd, door partijen onderkend. 

Openbare ruimte in Beekbergen alcoholvrij! 

De gemeente Apeldoorn heeft in 
Beekbergen in een huis aan huis 
verspreide brief kenbaar gemaakt 
dat in de bebouwde kom van 
Beekbergen sinds 1 oktober 2020 
het nuttigen van alcohol in de  
openbare ruimte verboden (en dus 
strafbaar) is. De gemeente heeft 
afspraken gemaakt met de politie 
en de gemeentelijke handhavers 
over de controle op naleving van 
deze maatregel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Wim ter Beek
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Foto’s John Schelfhorst, Lieren 

   
Foto’s Rob Krouwel, Apeldoorn 

Plataan hondenuitlaatplaats park Wolterbeeklaan 
Het stond al lang op de planning dat de plataan boom (Platanus) in de Hondenuitlaatplaats in het park 
aan de Wolterbeeklaan in Beekbergen gekapt zou worden. Afgelopen donderdagochtend 14 januari 
was het zover en is de boom gekapt. Vrijdag zijn de boomstammen en -takken opgehaald. Het is nog 
niet bekend of daar nog een nieuwe boom geplant wordt. 

De plataan leed zeer waarschijnlijk aan een bladvlekkenziekte. De bladvlekkenziekte is een schimmel 
en is bij de plataan eenvoudig te herkennen aan verdorring van jonge bladeren en scheuten in het 
voorjaar. De aantasting begint met verdorde plekken langs de nerven. Deze schimmel zorgt ook voor 
kankers en het afsterven van jonge twijgen. 

   
De plataan boom vóórdat die geveld werd. 



 

 

 7 

 

 
De resten van de plataan boom werden netjes gerangschikt en vrijdagmiddag werd het afgevoerd. 

 
Saar laat ons zien waar de plataan boom heeft gestaan. 
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Ook zieke lindeboom op het Hoogeland gekapt 

   
Ook op Het Hoogeland langs de Voorste Kerkweg is deze zieke lindeboom gekapt. 

 

Auto in sloot door gladheid 
Woensdagochtend 13 januari gleed deze auto op de 
Zwarte Bergweg in Beekbergen door de gladheid de 
diepe berm in en kon het niet meer uit eigen kracht 
eruit komen. Volgens een aanwonende voor de 
zoveelste keer. Bij navraag bij de gladheid coördinator 
van de gemeente Apeldoorn wordt de Zwarte Bergweg 
niet meegenomen in de strooiroute omdat het een weg 
is tussen twee strooiroutes (Tullekensmolenweg en 
Lierderstraat). Dus de mensen kunnen over een 
gestrooide route rijden. En helaas wordt deze weg dan 
ook nu en in de toekomst niet mee genomen in de 
reguliere strooiroutes. 

Foto: J. Schutte 

“Opgeblazen” deur Ziggo-gebouw vervangen 

   
Op oudjaarsavond omstreeks 09.00 uur hebben onverlaten de ijzeren golfplaten deur van het Ziggo-gebouw in het park aan 

de Wolterbeeklaan in Beekbergen met zwaar vuurwerk “opgeblazen”. De deur was dusdanig ontzet dat het vervangen 
moest worden door een houten deur. Afgelopen dinsdag heeft de schilder de deur donkergroen geschilderd (voorheen was 

het donkerblauw). Helaas werd de graffiti niet meegenomen voor ook een verfbeurt. 
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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 

Varia 

LIVESTREAM!  Buitenbeentjes in het zonnestelsel 

Vrijdag 22 januari 2021, 20.00 – 22.00 uur 

Naast de bekende planeten bevinden zich in ons zonnestelsel 
nog talloze kleinere objecten. 
Jaap van ’t Leven laat zien dat zich hieronder heuse buiten-
beentjes bevinden. 
Een ontdekkingstocht langs bijzondere kometen, planetoïden 
en Kuipergordel-objecten. 

Vanwege de situatie rondom het coronavirus is deze lezing 
alleen via een livestream te volgen: http://www.youtube.com/Volkssterrenwacht.  

Volkssterrenwacht Bussloo 
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dat er aan het Groot Panorama een wegrestaurant is gelegen; 

dat er hierdoor redelijk veel vrachtverkeer over het Groot Panorama rijdt en langs de weg parkeert; 
 
 

dat het Groot Panorama vroeger in een andere richting doorliep maar het betreffende gedeelte nu 
afgesloten is; 

dat het regelmatig gebeurt dat vrachtverkeer zich vast rijdt doordat de vrachtwagens een scherpe 
hoek moeten maken daar waar de weg vroeger door liep; 

dat het wenselijk is om voor het zuidelijke gedeelte van het Groot Panorama, vanaf de brug over de 
A50 tot aan huisnummer 38, een geslotenverklaring voor vrachtauto’s in te stellen; 

dat op het gedeelte van het Groot Panorama voor de brug nog wordt geparkeerd door vrachtauto’s en 
daarom niet wordt afgesloten; 

dat de vuilophaaldienst hier geen hinder van ondervindt omdat het geen onderdeel is van de 
vuilophaalroute; 

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen of verwijderen van de in dit artikel genoemde 
verkeerstekens een verkeersbesluit is vereist; 

dat gelet op artikel 15 lid 2 van de WVW 1994 voor het aanbrengen of verwijderen van infrastructurele 
maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat 
van een weg of weggedeelte gebruik kan maken een verkeersbesluit is vereist; 

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de genoemde verkeersmaatregelen strekken tot het 
verzekeren van de veiligheid op de weg, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de 
bruikbaarheid 

daarvan alsmede het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer; 

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de korpschef 
van de politie, Eenheid Oost Nederland; 

dat de politie een positief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit. 

Het besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

 door het plaatsen van de borden C7 van Bijlage I van het RVV 1990, het Groot Panorama, 
gelegen tussen de brug over de A50 en huisnummer 38, gesloten te verklaren voor vracht-
auto’s. 

29 december 2020 

namens de burgemeester en wethouders van Apeldoorn, 

Erwin Knijnenburg 

Teammanager 

Bezwaarclausule 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na 
bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders, t.a.v. de eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. U kunt ook 
digitaal een bezwaarschrift indienen via het formulier op www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift. Indien u 
uw bezwaarschrift per post verstuurt, raden wij u aan een kopie van dit besluit mee te sturen. 
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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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