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Nieuwsbrief 8 februari 2021 

Van de bestuurstafel 

Er zijn twee handdoeken in de ring gegooid. 
De Wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek en de Wijkraad Zuidoost zijn, na een zorgvuldige 
afweging van de door de gemeente Apeldoorn opgestelde overeenkomst in het kader van 
burgerparticipatie en de rol daarin voor dorps- en wijkraden, tot de conclusie gekomen dat zij  
zich niet herkennen noch erkend zien in de voorstellen van de gemeente. en er - voor 
behoud van geloofwaardigheid geen andere mogelijkheid was dan de handdoek in de ring te 
gooien. 

De Stentor heeft na kennisname van dit besluit aan de overige dorps- en wijkraden gevraagd 
of zij die zienswijze delen. Het bestuur van de Dorpsraad Beekbergen-Lieren heeft zich op 
het standpunt gesteld dat zij weliswaar moeite heeft met de nieuwe regelgeving maar dat 
terugtreden uit het overleg met de gemeente geen optie is. 
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In en om de dorpen 

Ondergrondse restafvalcontainer bij De Hoge Weye verwijderd 

   
De ondergrondse restafvalcontainer achter De Hoge Weye werd op 1 februari afgevoerd. 

   
De bewoners van de appartementen boven De Hoge Weye en boven Via Natura/De IJstijd mogen hun restafval vanaf nu 

inleveren bij de ondergrondse container op het parkeerterrein achter de Albert Heyn. 

Geldmaat “buiten werking”? 

   
Het is nog onbekend om welke reden de Geldmaat met een plank is afgetimmerd. Wel heeft Geldmaat besloten ruim 

500 sealbagautomaten op advies van de politie voorlopig te sluiten. 

Zie onderstaand bericht van Geldmaat. 
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Banken sluiten sealbagautomaten uit veiligheidsoverwegingen 
08 januari 2021 

Banken en Geldmaat hebben op advies van de politie besloten om alle ruim 500 sealbagautomaten voor-
lopig te sluiten. Banken nemen dit ingrijpende besluit na een nieuwe vorm van plofkraak eerder deze 
week op een sealbagautomaat. Door deze nieuwe vorm kunnen er niet ontplofte explosieven achter-
blijven en ontstaan er risico’s op persoonlijke ongelukken bij gebruikers, medewerkers en passanten. 
Banken en Geldmaat gaan daarom per direct over tot sluiting. 
Sealbagautomaten zijn bestemd voor het afstorten van geld door ondernemers. Nu deze automaten 
voorlopig worden gesloten kunnen ondernemers terecht bij de geldstortautomaten van de banken en 

Geldmaat. Dat zijn er opgeteld naar schatting meer dan 1000. Op de Locatiewijzer van Geldmaat is het meest actuele 
overzicht van de alternatieve geldstortlocaties te vinden. Ondernemers kunnen ook gebruik maken van de beveiligde 
afstortservice van een waardetransporteur.  

Banken en Geldmaat betreuren de noodzaak voor de invoering van deze maatregel en begrijpen dat dit voor ondernemers 
veel ongemak met zich meebrengt. Zij werken daarom aan een oplossing die het aantal afstortmogelijkheden op korte 
termijn kan vergroten. Daarnaast gaan banken graag in gesprek met betrokkenen om de gevolgen van deze maatregel te 
bespreken. 
https://www.geldmaat.nl/  

Sneeuwpret ondanks de kou 
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TOEN & NU 

Zwembad De Hagenbrug – Deel 2 van 3 
Het zwembad is vanaf het begin erg in trek bij de bevolking 
van Beekbergen en Lieren en uiteraard ook bij de vele 
toeristen die het dorp bezoeken. 
In kleine krantenadvertenties wordt de zweminrichting 
regelmatig aangeprezen:  
Niet het grootste wel het gezelligste natuurbad in de 
gemeente Apeldoorn. Beschut gelegen. Ruime bassins. 
Men zwemt in kristalhelder water van aangename 
temperatuur. Groot zonnestrand. Aardig paviljoen met 
gezellige zitjes. Prima consumptie tegen billijk tarief. 

De opening van het zwemseizoen was afhankelijk van het weer. In de regel ging het zwembad half 
mei open. Het bad was geopend van ’s morgens 7 uur tot ’s avonds 21.00 uur. Op zondag vanaf 
10 uur. 

De toegangsprijs voor een dagkaart bedroeg 25 cent; beneden 14 jaar betaalde men 15 cent.  
Als je ’s avonds na 18 uur ging zwemmen kostte dat een dubbeltje. 
Velen in Beekbergen en Lieren hadden een seizoensabonnement van 4 gulden in de voorverkoop; 
na 1 mei kostte zo’n abonnement 5 gulden. 
Bij de opening van een nieuw seizoen konden enkele kinderen een gratis abonnement in de wacht 
slepen, als zij zich als eersten in het - dan nog koude water - waagden. Abonnementshouders kregen 
ook gratis fietsenstalling. 

De temperatuur van het water werd regelmatig vermeld in de krant en schommelde in het 
hoogseizoen meestal tussen 68 en 71 graden Fahrenheit, dus rond de 20-21 graden Celsius. 
In de beginjaren was het bad verdeeld in een gedeelte voor vrouwen, een gedeelte voor mannen en 
een gedeelte waar men gemengd kon zwemmen. 

De kleedhokjes waren in de beginjaren nogal primitief en voor iedereen gemakkelijk toegankelijk. 
Geen wonder dat er regelmatig spullen van zwemmers uit de kleedhokjes verdwenen. Zo ook 
gedurende de hele zomer van 1933. Doch op 14 augustus 1933 arresteerde agent van politie 
Planting uit Beekbergen in samenwerking met twee marechaussees in de zweminrichting de  
30-jarige B. uit Apeldoorn. B. werd op heterdaad betrapt bij het ledigen van portemonnees uit de 
kleding in de kleedhokjes. Gedurende het hele seizoen waren herhaaldelijk diefstallen van min of 
meer beduidende geldsommen geconstateerd, welk genoemd heerschap bleek te hebben gepleegd. 

Aan het zwembad moest voortdurend veel onderhoud worden verricht. 
In de winter van 1933/1934 werd het bad grondig vernieuwd. Het hele bassin werd toen gebouwd 
van gewapend beton. Kleedkamers en kantine werden vergroot. Een groot euvel was het 
ijzerhoudende water uit de beek. Dit werd verholpen door een nieuwe boring waardoor dieper liggend 
water kon worden opgepompt. Het bassin werd gevuld met het helderst denkbare water, volgens 
eigenaar Van Andel en directeur Koiter. Het water werd in speciale bassins voorverwarmd, zodat het 
water steeds goed op temperatuur is en ook op zonloze dagen geschikt is om in te zwemmen. 
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Het zwembad wordt overigens niet alleen gebruikt door zwemliefhebbers uit Beekbergen en 
omgeving. Ook de leden van zwemvereniging “Bredius” uit Apeldoorn maken gebruik van het 
zwembad. “Bredius”, dat zo’n 85 leden telt, oefent in De Hagenbrug op dinsdag en vrijdagavond van 
19.30 tot 21 uur. 
Regelmatig worden zwemwedstrijden gehouden tussen de zwemmers van “Bredius” en de leden van 
de Apeldoornse Zwemclub. In augustus 1934 doet de Nederlandse recordhouder op de 100 meter 
schoolslag en kampioen op de 200 meter schoolslag, Piet Kruithof, mee aan een zwemwedstrijd in 
De Hagenbrug.  
Kruithof wordt alom geprezen om het benenwerk en de krachtige armslag, waardoor hij de 
schoolslag tot in de perfectie beheerst. Hij realiseert in 1934 een tijd van 2.56.4 op de 200 m. 
Tegenwoordig worden tijden gerealiseerd van 2.06. 
De publieke belangstelling voor deze zwemwedstrijden en de waterpolowedstrijden was meestal zeer 
groot. 

Beekbergen krijgt ook een meisjes zwemclub “De Kikkers”. Op 5 september 1934 houdt deze club 
het eerste zwemfeest met onderlinge wedstrijden. 

– wordt vervolgd (in de volgende Nieuwsbrief van 15 februari 2021) – 

   

Gerrit Muller 
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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 de lockdown vinden de diensten helaas zonder kerkgangers plaats. Gelukkig zijn er uitstekende 
middelen om de diensten met beeld en geluid online bij te wonen. Zoek op www.kerkdienstgemist.nl naar 
’dorpskerk Beekbergen’. Daar kun je de diensten live of later bekijken en meebeleven. 

 Elke zondag is er om 09.30 uur en 19.00 uur een live uitzending. 

 Eens per 14 dagen is op woensdagmiddag 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. 
Ook deze uitzendingen zijn te volgen via de kerkradio of via www.kerkdienstgemist.nl. 

De uitzending is steeds op de oneven weken, dus: woensdag 17 februari; woensdag 3 maart; enzovoort. 

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  

 
 
 

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  25. Zwembad  
De Hagenbrug 

www.dorpsraadbeekbergen.nl/wobl.html 
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Varia 

 

LIVESTREAM!   Landingen op Mars 

Vrijdag 12 februari 2021, 20.00 – 22.00 uur 

Als alles volgens plan verloopt arriveren half februari een 
drietal ruimtemissies bij de planeet Mars. Vooral de 
landingen van de NASA-lander Perseverance en de 
Chinese Tianwen-lander zijn spannende 
ondernemingen. Hoe deze missies kunnen bijdragen 
aan de kennis over de geschiedenis van Mars wordt 
uitgelegd door Alex Scholten. 

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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 Online PMA - Uitzending gepland 

19.00 uur Proces recreatiezonering Veluwe 

21.00 uur Pauze 

21.15 uur Informerende bijeenkomst strategische lange termijnagenda 

22.15 uur Sluiting 

 Online PMA - Uitzending gepland 

19.00 uur Zonnepark Brinkenweg 

20.00 uur Handelingsperspectief vervolgtraject zonnepark initiatieven 

21.00 uur Pauze 

21.15 uur Vervolg Handelingsperspectief vervolgtraject zonnepark initiatieven 

22.15 uur Sluiting 

 Online PMA - Uitzending gepland 

19.00 uur Raadsbrief Omgevingswet 

20.00 uur Club- en botenhuis ARV De Grift 

21.00 uur Pauze 

21.15 uur Sluiting 

Aangevraagde omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Veendijk in Lieren het plaatsen van een in-/uitrit 05-02-2021

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 

Holleweg 9, 7361 AA Beekbergen het kappen van 11 bomen 02-02-2021 

Hoge Bergweg 16 (div. huisnrs) in 
Beekbergen 

het oprichten van 17 mindervalide woningen 02-02-2021 

Kerkeveld 6, 7361 AM Beekbergen het kappen van een berk 02-02-2021 

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). 
 
 
 



 

 

S

O

A

L

D

V

B

U
te
b
V

E

A

 
 
 

D

O

N

L

R

D

V

B

U
te
b
V

E

A

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standpla

Omschrijving

Activiteit: Ve

Locatie: Ker

Datum vergu

Vergunningn

Bezwaar 

U en eventu
egen dit bes

besluit (zie d
Veiligheid en

Een bezwaa

Als u uw bez

Drank- en

Omschrijving

Naam onder

Locatie: Lier

Reden vergu

Datum vergu

Vergunningn

Bezwaar 

U en eventu
egen dit bes

besluit (zie d
Veiligheid en

Een bezwaa

Als u uw bez

 

aatsvergu
Het colleg
artikel 5.1
hebben v
 

g: Standpla

erkoop van 

rk-Allee in B

unning: 29 j

nummer: CS

uele andere 
sluit bezwa
datum) gest
n Recht, Po

arschrift kan

zwaarschrif

n horeca
 
De burgem
Horecawe
 

g: Drank- e

rneming: Pa

rderstraat 7

unning: Nie

unning: 29 j

nummer: D/

uele andere 
sluit bezwa
datum) gest
n Recht, Po

arschrift kan

zwaarschrif

unning: K
ge van burg
18 van de A
verleend: 

aatsvergunn

Pad Thai, lo

Beekbergen

januari 202

S/66514 

belangheb
ar maken. E
tuurd te wo
ostbus 9033

n ook digitaa

ft per post v

avergunn

meester ma
et de volgen

n horecave

annenkoeke

73 in Lieren 

euwe ondern

januari 202

/66233 

belangheb
ar maken. E
tuurd te wo
ostbus 9033

n ook digitaa

ft per post v

Kerk-Alle
gemeester e
Algemene P

ning 

oempia’s en

n 

1 

benden kun
Een bezwaa
rden naar d
3, 7300 ES 

al ingediend

verstuurt raa

ning: Pan

aakt bekend
nde vergunn

ergunning 

en Ruysch

nemers 

1 

benden kun
Een bezwaa
rden naar d
3, 7300 ES 

al ingediend

verstuurt raa

ee in Bee
en wethoud

Plaatselijke V

n Thaise ge

nnen op gro
arschrift die

de burgeme
Apeldoorn.

d worden vi

ad ik u aan 

nnenkoe

d dat hij op 
ning heeft v

nnen op gro
arschrift die

de burgeme
Apeldoorn.

d worden vi

ad ik u aan 

ekbergen
ers maakt b
Verordening

erechten op

ond van de 
ent binnen 6
eester van A

ia het formu

een kopie v

eken Ruy

grond van a
verleend: 

ond van de 
ent binnen 6
eester van A

ia het formu

een kopie v

n 
bekend dat 
g 2014 de v

p zaterdag v

Algemene w
6 weken na 
Apeldoorn, t

ulier op www

van het bes

ysch 

artikel 3 van

Algemene w
6 weken na 
Apeldoorn, t

ulier op www

van het bes

zij op grond
volgende ve

van 9.30 tot 

wet bestuur
verzending

t.a.v. de een

w.apeldoorn

sluit mee te 

n de Drank-

wet bestuur
verzending

t.a.v. de een

w.apeldoorn

sluit mee te 

1

d van 
ergunning 

19.00 uur

rsrecht 
g van dit 
nheid 

n.nl.  

sturen. 

- en 

rsrecht 
g van dit 
nheid 

n.nl. 

sturen. 

14 



 

 

 

T

O

N

L

O

R

D

V

B
U
te
b
V

E

A

 
 

V
lo

h
A
(

O

d

d

d

d
v

te

d

w
O

d

d

d

d

d

d
v

Terrasve

Omschrijving

Naam onder

Locatie: Lier

Oppervlakte

Reden vergu

Datum vergu

Vergunningn

Bezwaar 
U en eventu
egen dit bes

besluit (zie d
Veiligheid en

Een bezwaa

Als u uw bez

Verkeersbe
ocatie van 

het Regleme
Administrati
hierna: BAB

Overwegen

dat de Dorps

dat de Dorps

dat de bove

dat gelet op 
verkeersbes

e nemen vo

dat de bevo

wethouders 
Onderhoud 

d.d. 14 janu

dat aan de D

dat bewoner

drukke weg 

dat beide we

dat in verblij
voetgangers

 

ergunning
 
De burge
plaatselijk
 

g: Terrasve

rneming: Pa

rderstraat 7

e: 195 m2 

unning: nieu

unning: 29 j

nummer: te

uele andere 
sluit bezwa
datum) gest
n Recht, Po

arschrift kan

zwaarschrif

esluit realis
overgang 

Nr. 2021-0
Burgemee
gelet op h

ent Verkeer
eve Bepalin
BW). 

nde: 

sstraat en d

sstraat en d

ngenoemde

dit artikel h
sluiten 

oor de geno

egdheid vo

van Apeldo

ari 2019 ge

Dorpsstraat

rs van het v

(Loenensew

egen zich in

jfsgebieden
soversteekp

g: Lierde

emeester ma
ke verorden

ergunning 

annenkoeke

73 

uwe ondern

januari 202

/66239 

belangheb
ar maken. E
tuurd te wo
ostbus 9033

n ook digitaa

ft per post v

seren voetg
fietspaden

026520 
ester en we
het bepaalde
rsregels en 
ngen inzake

de Loenens

de Loenens

e wegen, w

het college v

oemde wege

or het neme

oorn in het m

emandateer

t een verzor

verzorgings

weg) overst

n een verblij

n c.q. op erft
plaatsen 

erstraat 7

aakt bekend
ning 2014 d

en Ruysch

nemers 

1 

benden kun
Een bezwaa
rden naar d
3, 7300 ES 

al ingediend

verstuurt raa

gangersove
n naar fiets

ethouders va
e in de Weg
Verkeerste

e het Wegve

seweg geleg

seweg in be

egen zijn al

van burgem

en; 

en van verk

mandaat- e

d is aan de 

rgingstehuis

tehuis in de

teken; 

jfsgebied b

toegangswe

73 in Lie

d dat hij op 
e volgende

nnen op gro
arschrift die

de burgeme
Apeldoorn.

d worden vi

ad ik u aan 

ersteekpla
/bromfiets

an Apeldoo
genverkeers

ekens 1990 
erkeer 

gen zijn bin

heer zijn bij

ls bedoeld i

meester en w

keersbesluit

n volmacht

teammana

s is gevestig

e directe na

evinden me

egen binne

ren 

grond van 
e vergunning

ond van de 
ent binnen 6
eester van A

ia het formu

een kopie v

ats, verpla
paden – Lo

orn; 
swet 1994 (
(hierna: RV

nen de beb

j de gemee

in artikel 18

wethouders

ten door he

register van

ager Regie e

gd; 

bijheid van 

et een maxi

n de bebou

artikel 2:28
g heeft verle

Algemene w
6 weken na 
Apeldoorn, t

ulier op www

van het bes

aatsen bush
oenensewe

(hierna: WV
VV 1990) en

bouwde kom

nte Apeldoo

8, lid 1 onde

s van Apeldo

t college va

n de eenhei

en Beheer; 

het verzorg

mumsnelhe

wde kom in

8 van de Alg
eend: 

wet bestuur
verzending

t.a.v. de een

w.apeldoorn

sluit mee te 

halte en aa
eg 

VW 1994),  
n het Beslui

m van Beekb

orn; 

er d van de W

oorn bevoe

an burgeme

id Beheer &

gingstehuis 

eid van 30 k

n principe ge

1

gemene 

rsrecht 
g van dit 
nheid 

n.nl.  

sturen. 

anpassen 

t 

bergen; 

WVW 1994

egd is 

eester en 

& 

bij een vrij

km/h; 

een 

15 

4;



 

 

 16 

worden gerealiseerd; 

dat bovengenoemde principe is gebaseerd op de lage maximumsnelheid en de daardoor gecreëerde 

hiaten in de verkeersstroom als groot genoeg worden geclassificeerd om binnen een redelijke termijn 

over te kunnen steken; 

dat reeds kanalisatiestrepen zijn gerealiseerd op de Loenenseweg, op het kruisingsvak met de 
Dorpstraat 

om het oversteken kenbaar te maken dan wel de oversteeklocatie aan te geven voor voetgangers en 

bestuurders; 

dat uit oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de 
weggebuikers 

en passagiers het gewenst is een voetgangersoversteekplaats, bestaande uit zebramarkering en 
verkeersborden 

L2 in te richten op de plaats van de kanalisatiestrepen, op de Loenenseweg, op het kruisingsvak 

met de Dorpsstraat; 

dat met name de meer kwetsbare verkeersdeelnemers (waaronder ouderen) gebaat zijn bij een 
veilige 

plaats om over te steken; 

dat verder een bushalte is gelegen aan beide zijden van de Loenenseweg, ter hoogte van de 
percelen 

Loenenseweg 4 en 7; 

dat bij de bushalte ter hoogte van perceel Loenenseweg 7 ook een abri is geplaatst; 

dat het halteperron van de bushalte ter hoogte van perceel Loenenseweg 7 is gesitueerd tussen 
twee vrij dicht op elkaar staande bomen; 

dat het zodoende voor buschauffeurs moeilijk is om reizigers die aangeven mee te willen met de bus 
te kunnen zien; 

dat zodoende de bushalte inclusief abri wordt verplaatst naar de Dorpstraat, ter hoogte van het pad 
tussen de percelen Dorpstraat 47 en 49, aan de noordzijde van de weg; 

dat daarnaast bromfietsers op de rijbaan van de Loenenseweg rijden, ten noorden van de 
Ruggeweg/Koningsweg; 

dat er geen eigen verbindingspaden zijn aangelegd voor de overgang van vrijliggende, verplichte 
fietspaden naar verplichte fiets/bromfietspaden; 

dat de bromfietsers geacht worden om op de in-/uitritten van de Ruggeweg en Koningsweg 
respectievelijk de rijbaan op te rijden en het vrijliggende, verplichte fiets/bromfietspad op te rijden; 

dat er verkeersonveilige situaties kunnen ontstaan door het op- en afrijden van de rijbaan door brom- 
fietsers te combineren met kruisende zijwegen; 

dat de verkeersonveilige situaties worden gevormd door de conflictkans tussen in- en uitvoegende 
bromfietsers en aanrijdende voertuigen op de Ruggeweg en Koningsweg naar de Loenenseweg; 

de bovengenoemde conflictkans wordt gecreëerd door ongelijke verwachtingspatronen in het 
spiegel- kijkgedrag tussen de bromfietsers en aanrijdende voertuigen op de Ruggeweg/Koningsweg 
naar de Loenenseweg; 

dat de locaties waar de vrijliggende, verplichte fiets/bromfietspaden overgaan in verplichte fietspaden 
worden verplaatst, teneinde de beschreven conflictkans af te laten nemen; 

dat de overgang van de vrijliggende, verplichte fietspaden in verplichte fiets/bromfietspaden en 
bijbehorende verbindingspaden worden gelokaliseerd ter hoogte van het punt ca. 20 ten zuiden van 
de inrit naar perceel Loenenseweg 18; 

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 
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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 betreffende de ver- 
plaatsing van de overgang van vrijliggende, verplichte fietspaden naar verplichte fiets/bromfiets-
paden en een negatief advies heeft afgegeven voor het realiseren van de voetgangersoversteek-
plaats. 

Het besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

 door het verplaatsen van de borden G11 en G12a van Bijlage I van het RVV 1990 alsmede 
de borden D104 van de aansluitingen van de Ruggeweg/Koningsweg op de Loenenseweg 
naar de positie ca. 20 m ten zuiden van perceel Loenenseweg 18 als respectievelijk verplicht 
fietspad en verplicht fiets/bromfietspad aan te wijzen, het vrijliggende pad ten oosten 
respectievelijk ten westen van de Loenenseweg gelegen; 

 door het verplaatsen van bord L3b van Bijlage I van het RVV 1990 van de bushalte aan de 
oostzijde van de Loenenseweg, ter hoogte van perceel Loenenseweg 7, naar de noordzijde 
van de Dorps- straat, ter hoogte van perceel Dorpsstraat 49 als bushalte ‘Zonnehuis’ aan te 
wijzen; 

 door het aanbrengen van zebramarkering en het plaatsen van de borden L2 van Bijlage I van 
het RVV 1990 aan te wijzen als voetgangersoversteekplaats, zoals bedoeld in artikel 49, lid 2 
van het RVV 1990, de oversteekplaats op de Loenenseweg, op het kruispunt met de 
Dorpstraat. 

namens de burgemeester en wethouders van Apeldoorn, 

Chris Lagendijk 
Afdelingshoofd Ruimtelijk Ontwerp en Realisatie 

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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HUISKAMER van LIEREN 
Elke woensdagochtend van 10.00-12.00 uur. Iedereen die graag een praatje wil. Bij een kopje 
koffie/thee met wat lekkers. Vanuit Lieren of daar buiten. Gezelligheid, wat handwerken, een spelletje. 
Het Trefpunt, Lierderstraat 7, Lieren, achter de Kerk. 

 
 

’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! 
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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 
 
 

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


