Nieuwsbrief 10 mei 2021
Van de Bestuurstafel
Nieuwbouw Marken Haven, de eerste stenen zijn gelegd!
Op vrijdag 7 mei jl. werd door een aantal toekomstige bewoners van de nieuwbouw van Marken
Haven de symbolisch eerste steen in het muurtje gemetseld.
Het bestuur van de Dorpsraad was daarbij aanwezig en deelde in het hapje en het drankje dat bij zo’n
plechtigheid hoort. Door Arnaud van Holst, directeur bedrijfsvoering bij Atlant wonen zorg welzijn,
werd een overzicht gegeven van de toekomstige bewoners. Het gaat dan om mensen met dementie
en een kleine groep mensen met Korzakov. Het gaat om vervangende bouw.
Het nieuwe Marken Haven geeft straks ruimte aan 100 bewoners (van Marken Buiten en Marken
Haven). Een ruimte om te zijn wie je bent, die het ontmoeten en ontspannen bevordert en die privacy,
geborgenheid én veiligheid biedt.

Vrijdagochtend 7 mei hebben deze vier toekomstige bewoners de eerste steen gelegd bij hun nieuwe huis;
de nieuwbouw van Marken Haven. Een bijzondere mijlpaal voor veel bewoners!
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Arnaud van Holst, directeur bedrijfsvoering bij Atlant
wonen zorg welzijn, in gesprek met twee bestuursleden
van de Dorpsraad.

De huisband van Atlant: Marken Stones bracht een aantal
liedjes ten gehore.

Lia van Gelder, Manager bij Atlant wonen zorg welzijn,
begeleidt een van de vier bewoners naar het muurtje.
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In de verkoop
Het kan u onmogelijk ontgaan zijn, daar zijn de borden op de strategische plekken van het terrein van
IrisZorg te dominant voor. Het terrein RuitersErve (Tullekensmolenweg 47 – 51) is in de verkoop.
Wat de uiteindelijke bestemming gaat worden is op dit moment nog onduidelijk voor de Dorpsraad.
Weten wij meer dan brengen wij u op de hoogte.
U kunt zelf ook kijken op de website: www.tullekensmolenweg47.nl.
Bent u geïnteresseerd hoe RuitersErve er in 1939 eruit zag kijk dan op: www.oorloginblik.nl.

Wat de uiteindelijke bestemming van RuitersErve gaat worden is op dit moment nog onduidelijk voor de Dorpsraad.
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In en om de dorpen
Besloten 4 mei Herdenking bij het monument aan de Loenenseweg
Door corona konden we dit jaar weer niet samen Herdenken en Vieren.
Met foto’s en filmopnames delen wij deze momenten graag met u.

Taptoe door Christiaan Kortes
van PJB.

48th Highlanders of Holland
Pipes and Drums spelen na
2 minuten stilte het Wilhelmus.

Toespraken burgemeester Heerts van Apeldoorn en Alexander Geene, interim voorzitter Stichting 4 en 5 mei Beekbergen.
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Bevrijdingsvuur(estafette) 5 mei

Daphne Hafkamp van der Zwart
van de Stichting 4 en 5 mei
Beekbergen ontvangt in Wageningen
het Bevrijdingsvuur.

Miriam Westerik en Collin Franke
van De Boerderij ontsteken het
Bevrijdingsvuur bij het monument
aan de Loenenseweg.

48th Highlanders of Holland Pipes
and Drums spelen het
Wilhelmus.

Rémon Mulder bedankt namens het bestuur van de Stichting 4 en 5 mei Beekbergen iedereen heel
hartelijk die medewerking heeft verleend aan deze beide dagen en het Vlaggen Eerbetoon. Zonder
jullie hulp was dit niet mogelijk.
We hopen u allemaal volgend jaar op deze dagen in goede gezondheid te mogen ontmoeten.
De filmopnames van beide dagen kunt u bekijken op www.4en5meibeekbergen.nl.

Dodenherdenking/Bevrijdingsdag Monument Lieren
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Bij het monument in Lieren werd er o.a. een bloemstuk neergelegd namens de Dorpsraad Beekbergen-LIeren.

Struikelsteen Willem van Biene
Op 5 mei Bevrijdingsdag lag er een anjer bij de Stolperstein (struikelsteen)
vlak bij de ingang van de dorpskerk aan de Kerkweg in Beekbergen. Dit is
ongeveer de plek waar het woonhuis van Willem van Biene heeft gestaan
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aan de lantaarnpaal, vlak bij de
struikelsteen, hangt ook een Vlag Eerbetoon aan Willem van Biene.
Willem van Biene en zijn gezin waren in 1935 uit voorzorg vanuit
Amsterdam naar Beekbergen verhuisd, na berichten vanuit Duitsland dat
Joden het lastig hadden. Op het platteland zouden ze minder problemen
krijgen dan in de stad, dachten ze. Na de Duitse inval kreeg Willem van
Biene in 1940 echter ontslag als boekhouder van het Spelderholt pluimveeinstituut en een jaar later werd hij opgepakt.
De ondergrondse had een aanslag gepleegd op elektriciteitscentrales en
als represaille voerde de bezetter dertien Joodse mannen af. Op 9 oktober
1941 om elf uur 's avonds haalde de plaatselijke politie hem op. Een dag
later is hij door de SS op transport gezet naar vernietigingskamp
Mauthausen. Op 17 oktober kwam het bericht dat hij was overleden.

Twee inwoners van Beekbergen, Pieter en Sya, poetsten de struikelsteen op en legden er een anjer neer.

Struikelstenen zijn een initiatief van de Berlijnse kunstenaar Gunter Demnig. Het zijn betonnen kubusjes
van tien bij tien centimeter, voorzien van een messing plaatje. Daarop staan de naam, geboorte-,
deportatie- en overlijdensdatum van een slachtoffer van de nazi's. Sinds 1992 zijn er al meer dan
65.000 stenen geplaatst in 22 landen.
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Vlaggen Eerbetoon
Van zaterdag 17 april, de dag dat Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen werden bevrijd, tot zaterdag
8 mei werden met 25 vlaggen personen geëerd die tijdens de 2e Wereldoorlog zijn omgekomen.
Verzetsmensen die zijn geëxecuteerd, een Joodse burger die is afgevoerd, de tragische beschieting
op evacuées uit Arnhem bij de Smittenberg, vliegtuigen die hier zijn neergestort en niet te vergeten
Anne Frank die in 1941 een paar weken logeerde in Beekbergen.
Dorpsbewoners, verzetsmensen, bevrijders, evacuées, ieder met een eigen verhaal, ieder herdacht
met een eigen vlag. Zaterdag 8 mei werden de Vlaggen Eerbetoon verwijderd.

Zaterdag 8 mei werden de Vlaggen Eerbetoon verwijderd. Veel inwoners uit Beekbergen en Lieren vonden het jammer dat
de vlaggen nu al werden weggehaald.

Glasvezelaanleg in Lieren

Afgelopen week werd er in Lieren, onder andere hier aan de Lierderstraat, gewerkt met het aanleggen van glasvezelkabels.

Hondenuitlaatplaats

Vorige week werd de hondenuitlaatplaats (hup) in het park aan de Wolterbeeklaan in Beekbergen met een speciale machine
gereinigd. De hondenuitlaatplaats dient soms ook als sociale ontmoetingsplek voor hondenbezitters.
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Bemivo deelt rozen uit

Afgelopen zaterdag werd door ondernemersvereniging Bemivo in de Dorpstraat rode rozen uitgedeeld ter gelegenheid
van Moederdag.

Boombloesems

Wanneer de bloesemperiode precies is hangt af van het weer. Is het vroeg in het jaar warm en zonnig, dan bloeit alles
eerder dan wanneer de winter tot in maart aanhoudt. Grofweg in de maanden april en mei is de bloesem van de fruitbomen
te bewonderen. Als het al vroeg in het jaar zonnig en zacht is, dan zijn de eerste bloesems ook al in maart zichtbaar.
Eventuele koude nachten in het voorjaar kunnen ook schade toebrengen aan de bloesem, maar gelukkig zijn er
tegenwoordig heel wat technieken om de schade te beperken.

Bierflesscherven Freule Hartsen Plantsoen
Afgelopen vrijdagavond/nacht hebben onverlaten bierflessen
kapot gegooid op het wandelpad bij Freule Hartsenplantsoen en
bij de notaris. Op het plateau van het speeltoestel en het bankje
lagen ook allemaal grote glasscherven. Op de foto is een klein
gedeelte van de glasscherven te zien. John van de Dorpsraad
heeft met hulp van Danny, die aan het plantsoen woont, de
glasscherven opgeruimd. Her en der liggen waarschijnlijk nog
minuscule scherven op de stoep en in het gras en dient men
daar op te letten.

8

R
Rijbewijs
skeuringen CBR in Beekb
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groot rijbewijs
r
(C
C/D/E) gaatt halen of
vernieuw
wen, of wan
nneer u om medische reden een
n arts moett bezoeken van het
CBR.
Automobilistten kunnen zich via Re
A
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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 25. Zwembad
De Hagenbrug

www.dorpsraadbeekbergen.nl/wobl.html

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.
De kerkdiensten zijn gelukkig weer toegankelijk voor kerkgangers (10.00 en 19.00 uur). Hiervoor dient u
klachtenvrij te zijn, te reserveren via de www.hgbb.nl en zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften die
in de kerk worden aangegeven. De diensten kunnen ook via www.kerkdienstgemist.nl (dorpskerk
Beekbergen) live of later worden bekeken en meebeleefd.
 Elke zondag is er om 10.00 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 12 mei, woensdag 26 mei, 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.hervormdegemeentebeekbergen.nl of www.hgbb.nl
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Varia
Stel uw vragen aan een gespecialiseerde gesprekspartner
Heeft u vragen over fysieke, sociale, financiële of werk gerelateerde gevolgen van
kanker?
Heeft u behoefte aan iemand die met u meedenkt? Diverse adviseurs zijn aan Stichting
‘kLEEF! verbonden. Zij hebben ruime ervaring, ieder op zijn of haar vakgebied.
U kunt uw vragen voorleggen aan onze notaris, bedrijfsarts, diëtiste, financieel adviseur,
kindertherapeut of oud-huisarts gespecialiseerd in re-integratie. Onze adviseurs zijn niet gebonden aan een
instantie of bedrijf. Aan deze gesprekken zijn geen kosten verbonden.
Heeft u interesse? Laat het ons weten. Mail dan naar info@stichtingkleef.nl of bel naar telefoonnummer (055)
576 26 76 van Stichting ‘kLEEF!.
Samenvatting:
Wat
: spreekuren van adviseurs
Waar
: inloophuis Stichting 'kLEEF!, Vosselmanstraat 4, Apeldoorn
Kosten
: geen, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld
Aanmelden : Mail naar info@stichtingkleef.nl of bel met telefoonnummer (055) 576 26 76

Bent u rond de dertig en heeft u kanker of gehad?
Bij Stichting ‘kLEEF! - inloophuis voor mensen die zelf kanker hebben (gehad) of met
deze ziekte worden geconfronteerd - komt regelmatig de vraag binnen of er meer
mensen rond de dertig zijn met kanker of dit hebben gehad. Mensen geven aan behoefte
te hebben aan het uitwisselen van ervaringen. Denk aan vragen over bijvoorbeeld het
gezin, relatie, werk of emoties. Misschien heeft u ook de behoefte om anderen te
ontmoeten die in dezelfde situatie zitten. Dan bent u meer dan welkom.
Binnenkort starten we bij Stichting ‘kLEEF! een gespreksgroep voor mensen tussen de 25 jaar en 35 jaar om
onder professionele begeleiding met elkaar ervaringen uit te wisselen.
Heeft u interesse? Laat het ons weten. Mail dan naar info@stichtingkleef.nl of bel naar telefoonnummer
(055) 576 26 76 van Stichting ‘kLEEF!.
Samenvatting:
Wat
: ontmoetingsbijeenkomst voor mensen tussen de 25 en 35 jaar
Waar
: inloophuis Stichting 'kLEEF!, Vosselmanstraat 4, Apeldoorn
Kosten
: geen, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld
Aanmelden : Mail naar info@stichtingkleef.nl of bel met telefoonnummer (055) 576 26 76

LIVESTREAM! James Webb Space Telescope
Vrijdag 14 mei 2021, 20.00 – 22.00 uur

Dankzij de fraaie opnamen gemaakt door de Hubble-ruimtetelescoop maakte het grote publiek kennis met de wonderen van het
heelal. De HST is inmiddels al 30 jaar in gebruik en een opvolger
staat eindelijk in de startblokken: de James Webb Space Telescope. Waarin verschilt de JWST met de HST en wat kunnen we
van deze nieuwe ruimtetelescoop verwachten? Jaap van ’t Leven
blikt vooruit.
Vanwege de situatie rondom het coronavirus is deze lezing alleen via een live stream te
volgen: http://www.youtube.com/Volkssterrenwacht.
Volkssterrenwacht Bussloo
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Gemee
entenie
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Polittieke Marrkt Apeld
doorn
In verband
d met de Meivakant
M
ie en Hem
melvaartsd
dag vergad
dert de ge
emeenteraad niet op
p
13 mei. Op
O 20 meii is er wee
er een Poliitieke Marrkt. Graag tot dan!
A
Aangevraa
agde omgevingsverrgunning
L
Locatie

Omschrijving

Datum

E
Engelanderho
olt (kavel 12)) in Beekberg
gen

het oprichten van een woning
g (wijziging ve
erleende
unning)
vergu

03-05-202
21

Ontwerp-omg
O
gevingsvergu
unning voor een
e
a
appartemente
engebouw

perce
eel Leonard Springerlaan
S
n 12-44 (Spelderholt) te
Beekkbergen

03-05-202
21

Leonard Springerlaan (na
L
aast nr. 17)
B
Beekbergen

het oprichten van een woning
g

05-05-202
21

T
Tullekensmol
lenweg 96-98, Lieren

het ve
erbouwen va
an een bedrijjfspand naarr
13 ap
ppartementen

06-05-202
21

Het gaat hie
H
er om een in
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a
D
Deze
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b
om u te informeren.
A er een besluit
Als
b
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unt u dit bessluit inzien.
P dan kun
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nt u eventue
eel een bezzwaarschriftt indienen. Nadere
N
informatie hiero
over vindt u t.z.t. bij de
e
p
publicatie
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an de verlee
ende vergun
nning.

V
Verleende
omgeving
gsvergunn
ning
L
Locatie

Omschrijving

Datum

W
Wippenpol
9, 7364 BK Lie
eren

het plaa
atsen van een
n bijgebouw

06-05-2021
1

Het besluit en
H
e bijbehore
ende tekeniingen liggen
n ter inzage
e in het stad
dhuis, u kun
nt het besluit inzien na
h maken van
het
v een afspraak met het
h Omgevingsloket off kan op verrzoek digitaa
al worden to
oegezonden
d
door
een ma
ail te sturen
n aan infoom
mgevingslokket@apeldo
oorn.nl. De openingstijd
o
den van hett stadhuis en
e
h Omgevin
het
ngsloket vin
ndt u op ww
ww.apeldoorrn.nl/stadhu
uis.
Belanghebb
B
benden kunn
nen op gron
nd van de Algemene
A
wet
w bestuurssrecht tegen
n dit besluit bezwaar
m
maken.
Een bezwaa
E
arschrift dient binnen zes weken na
n verzendin
ng van het besluit
b
(zie datum verz
zending)
g
gestuurd
te worden naa
ar het colleg
ge van burg
gemeester en
e wethouders van Ape
eldoorn, t.a
a.v. de
e
eenheid
Veiligheid & Recht, postbus 9033, 73
300 ES in Apeldoorn.
A
Een bezwaa
E
arschrift kan
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al ingediend
d worden viia het formu
ulier op www
w.apeldoorn
n.nl (digitaa
al
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oket).
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O
Ontwerp
b
bestemmin
ngsplan Nieuwe Voo
orweg 19 en 21 Lierren
Van 7 me
ei 2021 tot en
e met 17 ju
uni 2021 ligt het ontwerp van het b
bestemming
gsplan
Nieuwe Voorweg
V
19 en 21 Liere
en met iden
ntificatiecode NL.IMRO
O.0200.bp13
387-ont1 terr
inzage. Het
H ontwerp betreft de herinrichting
h
g van het pe
erceel Nieuwe Voorwe
eg 19 en 21
te Apeldo
oorn, waarbij in totaal één
é woning wordt toege
evoegd. De
e gemeenteraad is niet
v plan een
van
n exploitatie
eplan vast te
t stellen.
Tijdens de periode
T
p
waa
arin het ontw
werp-bestem
mmingsplan
n ter inzage
e ligt kan ied
dereen een zienswijze
o
over
het onttwerp-beste
emmingsplan geven. Dat kan op de volgende
e manieren:





schriiftelijk: stuur uw ziensw
wijze naar de gemeente
eraad, Posttbus 9033, 7
7300 ES Ap
peldoorn,
onde
er vermeldin
ng van 'zien
nswijze overr ontwerp bestemmingsplan Nieuw
we Voorweg
g 19 en 21
Liere
en'. De zienswijzenbrie
ef moet door u ondertek
kend zijn en
n ten minste
e uw naam, adres en
woon
nplaats en indien
i
moge
elijk ook uw
w telefoonnu
ummer beva
atten.
mond
deling: maa
ak een afspraak met mevrouw
m
J. Perlitius
P
op telefoonnum
mmer 14055.
digita
aal: vul het formulier in
n op onze website,
w
www
w.apeldoorn
n.nl/reactieb
bestemming
gsplan
(inlog
ggen met DigiD).
D

H indienen
Het
n van digitale zienswijzzen via e-mail is niet mogelijk.
m
Het digitale bestemmingsplan is te
H
e raadplegen via onze website
w
ww
ww.apeldoorrn.nl/inzage
e, onder hett
k
kopje
Ter inzzage, Beste
emmingspla
annen.
Het bestemm
H
mingsplan is ook digita
aal in te zien
n bij het Om
mgevingslokket. Vanweg
ge het voork
komen van
d verspreid
de
ding van hett coronaviru
us willen wijj het aantal afspraken in het stadh
huis beperken. Daarom
m
iss het op dit moment nie
et mogelijk om (online)) een fysiek
ke afspraak te maken b
bij het Omge
evingsloket.
V
Voor
meer in
nformatie kunt u contact opnemen
n met mevro
ouw J. Perlitius op tele
efoonnummer 14055 off
v mail j.perlitius@ape
via
eldoorn.nl.
A
Apeldoorn,
6 mei 2021

V
Vastgestel
ld bestem
mmingsplan Hoge Be
ergweg 14
4 en Lage Bergweg 35 Beekb
bergen
Vanaf 7 mei
m 2021 lig
gt gedurende 6 weken het bij raadsbesluit van
n 22 april 20
021
vastgeste
elde bestem
mmingsplan Hoge Bergweg 14 en Lage Bergw
weg 35 Bee
ekbergen
met identtificatiecode
e NL.IMRO.0200.bp140
09-vas1 ter inzage. He
et plan betre
eft het
wijzigen van
v twee be
edrijfswonin
ngen met de
e bestemmin
ng ‘Verblijfssrecreatie’ naar
n
de
b
bestemming
g ‘Wonen’.
Het bestemm
H
mingsplan is gewijzigd ten opzichte van het ter
t inzage gelegde
g
ontw
werpbestem
mmingsplan
n
De wijzigin
v
vastgesteld.
ng betreft ee
en aanpasssing van de verbeelding
g via de geb
biedsaandu
uiding
‘o
overige zon
ne – bedrijfsswoningen’ en maatvoe
eringaanduiding ‘maxim
mum aantall bedrijfswoningen’ en
d planregels door toevvoeging artiikel 8. Hierm
de
mee wordt op
o beide reccreatieterre
einen één be
edrijfsw
woning
mind
der mogelijkk gemaakt dan
d op gron
nd van het bestemming
b
gsplan Stuw
wwalrand Pa
arkzone
Z
Zuid
was toe
egestaan.
Tot en met 18
T
1 juni 2021
1 kunnen be
elanghebbe
enden beroe
ep instellen door een h
het indienen
n van een
b
beroepschrif
ft bij de Afd
deling bestuursrechtsprraak van de
e Raad van State, Posttbus 20019,, 2500 EA
D Haag. Ditzelfde
Den
D
recht geldt vo
oor een iede
er die het niiet eens is met
m de tijde
ens de vasts
stelling
te wijzigingen. Het insttellen van beroep
a
aangebrach
b
scho
orst het besluit niet. De
egene die be
eroep
in
nstelt kan daarnaast
d
ee
en verzoek om voorlop
pige voorzie
ening (schorrsing) indienen bij de Voorzitter
V
v de Afde
van
eling bestuursrechtspra
aak van de Raad
R
van State,
S
Postb
bus 20019, 2
2500 EA De
en Haag.
Het digitale bestemmingsplan is te
H
e raadplegen via onze website
w
ww
ww.apeldoorrn.nl/inzage
e, onder hett
k
kopje
Ter inzzage, Beste
emmingspla
annen.
Het bestemm
H
mingsplan is ook digita
aal in te zien
n bij het Om
mgevingslokket. Vanweg
ge het voork
komen van
d verspreid
de
ding van hett coronaviru
us willen wijj het aantal afspraken in het stadh
huis beperken. Daarom
m
iss het op dit moment nie
et mogelijk om (online)) een fysiek
ke afspraak te maken b
bij het Omge
evingsloket.
V
Voor
meer in
nformatie kunt u contact opnemen
n met de he
eer R. Stege
eman op telefoonnumm
mer 14055
o via mail r..stegeman2
of
2@apeldoorrn.nl.
A
Apeldoorn,
6 mei 2021
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S
Subsidie
regeling
g Ontwikk
kelfonds
s Cleante
ech Regio
o
Burgemee
ester en we
ethouders va
an de geme
eente Apeld
doorn;
Overwege
ende:
dat het co
ollege bevoe
egd is voor bepaalde vormen
v
van subsidie na
adere regels te stellen
dan wel specifieke re
egelingen va
ast te stellen;
dat het ontw
d
wikkelfonds een bijdrag
ge levert een
n bijdrage aan
a het Reg
gio Deal pro
ogramma “C
Cleantech
W
Werkt”:
scho
oling, omscholing en bijscholing, want
w
mense
en maken onze econom
mie. De doe
elstelling
v dit proje
van
ect is ‘een in
nfrastructuu
ur in de vorm
m van een (ontwikkelfo
(
onds) inrichtten waar de
e
b
beroepsbev
olking – gevvestigd in de
d regio (zzp
p’ers, werkz
zoekenden,, werkneme
ers en werkg
gevers) –
m
middels
scholingsvouch
hers financiieel onderstteund wordtt bij hun perrsoonlijke o
ontwikkeling
g door om-,
n of bijsch
naholing met als
a doel om de mismatcch op de arb
beidsmarkt te verkleine
en en zo ve
eel mogelijk
in
nwoners va
an werk naa
ar werk te la
aten doorstromen dan wel
w de stap naar betaa
ald werk te laten
z
zetten’.
Gelet op artikel 160 van
G
n de Gemee
entewet, Tittel 4.2 van de
d Algemen
ne wet besttuursrecht en
e de
A
Algemene
subsidievero
ordening van de gemee
ente Apeldo
oorn;
V
Voor
nadere
e informatie: https://ww
ww.dorpsraa
adbeekbergen.nl (rubriek Downloads)

S
Subsidie
regeling
g Coronanoodste
eun Econ
nomie Ap
peldoorn
n
Het colleg
ge van burg
gemeester en
e wethouders van de gemeente A
Apeldoorn,
gelet op titel 4.2 van de Algeme
ene wet bes
stuursrecht, de Algeme
ene subsidie
everordening gemeen
nte Apeldoo
orn en de ec
conomie en maatschap
ppelijke doe
elen zoals
o
omschreven
n in de doorrkijk Corona
a 16 oktoberr 2020, raad
dsbrieven coronamaat
c
regelen Ma
aatschappe-liijke ontwikkkelingen en economisch domein 23 februari 2021,
2
b
besluit
vast te stellen de Subsidierregeling Coronanoodstteun Economie Apeldo
oorn.
V
Voor
nadere
e informatie: https://ww
ww.dorpsraa
adbeekbergen.nl (rubriek Downloads)
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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 sé 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. Ee
en maatschappelijk we
erker (088 7
784 6464) is
s dan
b
beschikbaar
r om u te he
elpen wanne
eer u hulp nodig
n
heeft op gebiede
en die vallen
n binnen he
et sociaal
m
maatschapp
pelijk kader.
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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