Nieuwsbrief 17 mei 2021
Van de Bestuurstafel
In verband met Tweede Pinksterdag verschijnt de Nieuwsbrief op dinsdag 25 mei.

WONEN speerpunt van beleid
Een jaar of drie geleden, in elk geval ruim voor corona-tijd, heeft de gemeente Apeldoorn een aantal
speerpunten gedefinieerd voor het bepalen en toetsen van het door hen voorgestane beleid en de
uitvoering daarvan.
Wonen - in de brede zin van het woord - was zo’n speerpunt.
Wij hebben een overzicht van de meetresultaten voor Beekbergen/Lieren en de verhouding tot
Apeldoorn. Er zijn opvallende cijfers in het overzicht. Zo zijn volgens het overzicht inwoners van
Beekbergen/Lieren minder gehecht aan hun woonplaats dan inwoners van Apeldoorn (respectievelijk
6,3 een 7,4). Dat verdient nadere uitleg want de beleving is anders. Hier doet zich het probleem voor
van objectief en subjectief.
Een ander opvallend “rapportcijfer ”betreft” overlast. Daar scoren Beekbergen/Lieren even hoog als
Apeldoorn (4,8). Gekeken werd naar:
verkeersoverlast
rommel op straat
hondenpoep
overlast van geparkeerde auto’s
overlast van zwerfkatten
overlast van omwonenden
Een punt dat speciale aandacht van het bestuur vereist is het antwoord op de vraag “hoe tevreden
bent u over de wijze waarop u als inwoner wordt geïnformeerd”. Daar scoort Beekbergen/Lieren lager
dan Apeldoorn.
De uitkomst van het onderzoek wordt onderstaand weergegeven.

1

Buurtbelevver
B
B
Beekberge
n/Lieren

W
WONEN
W
Woonbelev
ving

Woning
W
r
rapportcijfe
r
8,5
8,2

GEHECHT AAN:
Woonplaats Buurrt
ortcijfer
rapportccijfer rappo
Beekbe
ergen/Liere
en
7,7
6,3
Apeldo
oorn
7,2
7,4

Overlast en Veilighe
O
eid
V
Veiligheid
Onveiiligheidsgevoe
el zit hem met n
name in…

O
Overlast
ra
apportcijfer
Beekbergen
n/Lieren 4,,8
A
Apeldoorn
4,,8

Donke
ere en stille/afge
elegen plekken

21,3%

Groep
pen jongeren
Omwo
onenden (bijv. buren)
b
/ inbraak in de
buurt

14,0%
9,0%

dsoverlast
Geluid

9,3%

Gevaa
arlijke verkeersssituaties

8,1%

Dronk
ken mensen

8,3%

Overlastgev
voel zit hem me
et name in…
Verkeeroverla
ast (stank/geluid of agressief
verkeersgedrrag)

16,8%

Rommel op straat
s

14,6%

Hondenpoep op de stoep/strraat

12,9%

uto`s
Overlast van geparkeerde au

9,8%

Overlast van huiskatten

7,7%

Overlast van omwonenden

6,8%

S
Sociaal
Bu
uurtcontac
ct

2

F
FYSIEK
V
Voorzienin
ngen

V
Verkeersve
eiligheid
Beekbergen
n/Lieren
A
Apeldoorn

Auto rijde
en

Fietsen

Wa
andelen

7,5
7
7,3
7

6,3
6,8

6,1
7,2

S
SOCIAAL
L
L
Leefbaarhe
eid

Tevredenh
T
heid over de manier dat de
inwoner wordt
w
geïn
nformeerd
r
rapportcijfe
r (1=zeer ontevreden; 10= zeer
tevreden)
5,74
Beekbergen/Lieren
5,90
Apeldoorn
n

3

G
GEZOND
DHEID
W
Welbevind
den

Beekbergen
n/Lieren
G
Gemeenteni
iveau

Fysiek

M
Mentaal

G
Geluk

7,9

8,1

8,1

7,7

8

7,9

Beekb
bergen vanoc
chtend.

4

I en om
In
o de dorpe
en
F
Festivitei
iten voorr jong en
n oud Zo
onnehuis
s Beekbe
ergen
Op 24 mei 1921 werd
w
de Vere
eniging Hett Zonnehuiss opgericht. ‘Een bijzon
ndere dag
die we,, nu 100 jaa
ar later, niett ongemerktt voorbij late
en gaan! W
We organiserren een
zonneb
bloemwedsttrijd, gebak voor alle be
ewoners én
n een etalag
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door bu
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an de Coron
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h
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s
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ma uitgewerkkt,’ vertellen
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v Zorggro
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m
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n aantal win
nkeliers kled
den hun eta
alages aan met foto’s e
en herinneringen aan
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Het
nt de route en
e het antwoordformuliier in die we
eek op onze
e website
w
www.zorggr
roepapeldoo
orn.nl vinde
en. Het antw
woordformullier kun je in
nleveren bij de hoofdin
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n dat iedere gaat genieten van alle feesteliijkheden.’
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nnehuis van
n Nederland
d
g
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in Beekberge
en! Het Zonnehuis is nu
u een locatiie van Zorggroep Apeld
doorn e.o. Jo
J Visser
w
werd
de eerrste directricce en heeft tot 1947 he
et Zonnehuis geleid. Inmiddels is in 2017 de vereniging
v
o
overgegaan
in het Jo Visser
V
Fondss. ‘Een moo
oie historie, die we op deze
d
manie
er graag we
eer even
o
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de aa
andacht wille
en brengen,’ sluiten Ch
hristine en Ingrid
I
entho
ousiast af.
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Nieuws over het klompenpad “Bekbergerpad”
Van Franci Mellema ontvingen wij het volgende bericht over het Bekbergerpad:

Op de Konijnenkamp is een afvalbak geplaatst voor klein afval.

Dan links langs de Engelanderweg komend vanaf de Noordweg over de Enk naar de Bruggelerweg: deze fraaie plantjes in
bloei;Trifolium Rubens waarschijnlijk. Ik heb op internet gezocht en dan kom je terecht in 12 blz ervan, maar zo mooi rood
als deze heb ik niet gevonden.

Dan is er een nieuw terras geopend vanaf 15 mei op de hoek
Loenenseweg/Henk Vullinkweg: Mark Popt Up!.
Ik heb er een folder van het klompenpad gebracht en een kopje koffie
gedronken.
De plannen voor dit terras bestond al 2 jaar, maar is wat vertraagd door
de Corona. Als je de Loenenseweg oversteekt, komend uit het bos, kun je
het niet missen.

De jonge ondernemer Mark Stob met twee medewerkers.
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Classic Car Rally Ribhouse Texas Voorst

Op donderdag 13 mei Hemelvaartsdag organiseerde Ribhouse Texas uit Voorst een Classic Car
Rally voor auto’s van vóór 1985. De start en finish was bij het Ford Museum aan de Tullekensmolenweg in Beekbergen. Er deden 54 classic cars mee aan deze Rally.

Brigitte uit Loosdrecht heeft zich speciaal voor deze dag uitgedost in de stijl van de jaren ’60 bij deze witte Pontiac uit 1958.
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Fitness dames Wolterbeeklaan

Enkele sportieve dames uit Beekbergen doen op de vroege vrijdagochtend van 14 mei onder begeleiding van een coach
fitness oefeningen op het basketbalveld aan de Wolterbeeklaan.

Hemelvaartsdag

Met Hemelvaartsdag en weekend was het in Beekbergen en Lieren weer druk met dagjesmensen.

Beekvallei Lieren
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p mijn
w
www.cbr.nl,
via DigiD met
m SMS- off App-verificcatie. Een papieren
p
Ge
ezondheidsvverklaring kunt
k
u
k
kopen
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R. Meer info
ormatie overr de
p
procedure
le
eest u op de
e website va
an Regelzo
org: www.regelzorg.nl.
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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 26 mei, woensdag 9 juni, woensdag 23 juni, 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! Komeetontdekkingen door de eeuwen heen
Vrijdag 21 mei 2021, 20.00 – 22.00 uur

Jaarlijks worden enkele tientallen nieuwe, meestal zeer zwakke, kometen
ontdekt. Een enkeling wordt zichtbaar voor een amateur of voor het
brede publiek. Alex Scholten legt uit hoe kometen door de eeuwen heen
zijn ontdekt en waarom veel kometen tegenwoordig namen hebben als
PanSTARRS of ATLAS in plaats van de namen van (amateur-)
astronomen zoals Halley, Bennett, Kohoutek of Hale-Bopp.
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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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
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A
wet
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maken.
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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
n ook digitaa
al ingediend
d worden viia het formu
ulier op www
w.apeldoorn
n.nl (digitaa
al
lo
oket).
Burgemees
B
ster en wethouders maken
m
beke
end dat bij besluit van
n 16 februa
ari 2021 me
et
toepassing van artike
el 4 van de Monumenttenverorde
ening 2012 is aangew
wezen als
g
gemeentelij
jk monume
ent het Imm
mendaal aa
an de Loenenseweg 50
5 Beekberrgen.
Het besluit met de re
edengevend
de beschrijv
ving liggen van
v 17 mei tot 5 juli 202
21 voor een
n
ieder ter inzage bij he
et Omgevin
ngsloket.
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B
eken (uiterlijjk tot 5 juli 2021)
2
kunne
en belanghebbenden tegen
t
dit be
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ezwaars
schrift
indien
nen. Een be
ezwaarschrift moet worrden gestuu
urd naar de gemeente Apeldoorn, t.a.v. het
te
eam Juridissch Advies en
e Verweerr, Postbus 9033,
9
7300 ES Apeldoo
orn. Een be
ezwaarschrift kan ook
d
digitaal
inge
ediend word
den via het formulier
f
op
p www.apeld
doorn.nl (Digitaal Loke
et).
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en. Uiteraarrd komt u alleen naar het
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b
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R
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b
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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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