Nieuwsbrief 14 juni 2021
Van de Bestuurstafel
Ontwerp Omgevingsvisie Apeldoorn
Van de Gemeente ontvingen wij informatie over de Ontwerp Omgevingsvisie Apeldoorn en het
bijbehorende ontwerp Omgevingseffectrapport.
Het is een hele mond vol, ook een flinke hoeveelheid leesvoer. Wel een onderwerp dat ons allen
raakt, het gaat namelijk om de richtingen waarin het college wil ontwikkelen. Het gaat hierbij over
fysieke inrichting: wegen en infrastructuur, woon- en werklocaties, inpassing van groenvoorziening
en duurzame energievoorziening.
Voor degenen die dieper op de materie willen ingaan wordt veel beschreven in het Omgevingseffectrapport (OER). Nog meer informatie kunt u vinden op de website van de Gemeente:
www.apeldoorn.nl/omgevingsvisie.
Wij nodigen u van harte uit om de Ontwerpversie door te lezen, met name het onderdeel Gebiedsprofiel Stadsrand zuid (vanaf pagina 96) waarin de toekomstvisie op het gebied ten zuiden van de A1
beschreven staat. Dit deel heeft natuurlijk wel een duidelijke relatie met de rest van het verhaal.
De Omgevingsvisie en OER zijn gepubliceerd in de Staatscourant. De stukken liggen met ingang van
11 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage. U kunt een papieren versie vinden bij ons op kantoor
(kantoordagen tussen 8.30 en 12.00 uur). Hier mag u ook uw papieren versie van uw zienswijze
inleveren (in een gesloten container). Wij hebben hiervoor ook speciale formulieren bij ons op
kantoor klaarliggen.
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Hieronder volgt de informatie die Gemeente verstuurd heeft.
JW

Omgevingsvisie gereed!
Het is zover, onze Omgevingsvisie is klaar! Vanaf vandaag gaan wij breed communiceren over deze
visie en al onze inwoners, ondernemers en alle andere betrokken partijen in onze gemeente en in de
regio hierover informeren.
Wethouder Jeroen Joon: “Het college is trots op deze Omgevingsvisie. Ik nodig u dan ook van harte
uit om de Omgevingsvisie te lezen en ons te laten weten wat u ervan vindt! En natuurlijk ook: heel
hartelijk bedankt als u in het voortraject input geleverd heeft, op wat voor manier dan ook. Uw input
was en is voor ons ontzettend waardevol. Alleen samen kunnen we stap voor stap verder bouwen
aan een woest aantrekkelijk Apeldoorn”.

Digitale omgeving
Een Omgevingsvisie gaat zoals u weet over heel veel onderwerpen en is daardoor ook best een lijvig
document geworden. Dat maakt dat het voor veel mensen en ook mogelijk voor u niet iets is wat je
‘even’ leest. Daarom hebben wij op onze website een uitgebreide digitale omgeving gebouwd om de
inhoud van en proces rond de Omgevingsvisie zo toegankelijk mogelijk toe te lichten voor iedereen.
Zie www.apeldoorn.nl/omgevingsvisie.
U vindt hier bijvoorbeeld een beknopte samenvatting, een overzicht waar de visie ook fysiek te
bekijken is en hoe mensen kunnen reageren, een beschrijving van het proces rond de totstandkoming van deze visie en ook een ‘Toekomstwijzer’ waarmee mensen eenvoudig kunnen toetsen en
ook doorgeven of zij het eens zijn met keuzes uit de Omgevingsvisie.

Webinars, afpraak-mogelijkheden en bezoek dorpen
Later deze maand organiseren wij twee webinars om de inhoud van de visie en de vier hoofdopgaven toe te lichten. Zoals eerder gemeld gaan we op basis van vier samenhangende opgaven de
toekomst tegemoet en eraan werken om Apeldoorn nóg aantrekkelijker te maken: we gaan
‘stadmaken’, vitale dorpen en buitengebied realiseren, en werken aan het versterken van ons fysieke
en sociale fundament.
Op 22 juni gaan we van 19.30 – 21.00, naast de visie in hoofdlijnen, nader in op de visie op de stad
zelf en het ‘stadmaken’. Op 23 juni (ook van 19.30 – 21.00 uur) zullen we naast visie in hoofdlijnen
dieper ingaan op de visie op de randen van de stad en het buitengebied.
Wij nodigen u bij deze van harte uit om bij één of beide webinars aan te sluiten.
Tijdens deze webinars is er ruimte voor het stellen van verhelderende vragen via de chat. Daarnaast
gaan we natuurlijk heel graag met mensen die dat willen in gesprek over de visie! Gezien de omvang
en diversiteit van onderwerpen die allemaal in de visie aan bod
komen lukt dat niet tijdens een webinar van 1,5 uur, dus dat doen
we op een andere manier. Iedereen die in gesprek wil met de
gemeente over een onderwerp nodigen wij van harte uit om dat
aan te geven, en dan maken we ‘op maat’ een afspraak met
elkaar.

Bezoek dorpen
Daarnaast gaat wethouder Jeroen Joon, mogelijk soms vergezeld
door een collega wethouder, de komende weken op zaterdagen op
straat in een aantal dorpen in gesprek met toevallige
voorbijgangers over de toekomstplannen van de gemeente (mits
het Apeldoorners zijn uiteraard). Op dit moment wordt die exacte
planning afgerond, zodra data, locaties en tijden definitief zijn
melden we dat via www.apeldoorn.nl/omgevingsvisie onder kopje
‘Nieuws en agenda’.
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Planning
11 juni tot en met 22 juli 2021
Omgevingsvisie + OER ter inzage

Webinars met toelichting op inhoud Omgevingsvisie
22 juni, 19.30 – 21.00: focus op stad
23 juni: 19.30 – 21.00: focus op dorpen en buitengebied
Vanaf 19 juni
Bezoek wethouder(s) aan diverse dorpen.
3e kwartaal 2021
Opstellen Nota van Zienswijzen

4e kwartaal 2021
Vaststelling Omgevingsvisie door college en raad
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Woensdag 9 juni vond de Buitenspeeldag plaats
Dit is een landelijke actie waarbij de Buitenspeelcoalitie kinderen oproept om naar buiten te gaan en
lekker te spelen, sporten en bewegen. In deze coalitie zijn Jantje Beton, de Johan Cruyff foundation,
de Krajicek Foundation, kennis- en onderzoekspartners Mulier en Kenniscentrum Sport en Bewegen
verenigd. Zij proberen door deze samenwerking meer kinderen en jongeren aan het spelen en
bewegen te krijgen. Ze willen bestaande speel- en beweegvoorzieningen maximaal inzetten door hulp
en inspiratie te bieden bij bewegend- en spelend leren op school en de kennis en bewustwording te
vergroten bij (groot)ouders, verzorgers en professionals over de waarde van meer buiten spelen en
bewegen.
“Buiten spelen en sporten, is nu belangrijker dan ooit. Tijdens de coronapandemie is 80% van de
jongeren minder gaan bewegen. Niet alleen liggen coronakilo’s op de loer, maar ze missen ook het
contact met hun vrienden. Er is geen positieve uitlaatklep en daardoor zitten veel kinderen ook
slechter in hun vel. Met de Buitenspeelweek willen we heel Nederland oproepen meer buiten te
spelen en te bewegen. Laat dit het begin zijn van een buitenspeelrevolutie!”, zegt Dave EnsbergKleijkers, directeur-bestuurder Jantje Beton.
In zowel Beekbergen als Lieren werd er aandacht (en tijd) besteed aan de Buitenspeeldag: op school
werd er extra buiten gespeeld.

In Lieren ging een groep kinderen na schooltijd op het grasveld picknicken, dansen en spelen. Moeders (en een enkele
vader of grootouder) hielden samen toezicht. Mede door het het prachtige weer was het een zeer geslaagde middag!

De gymnastiekvereniging had de gymlessen naar het veldje achter de sporthal verplaatst. De leden konden buiten springen
op de airtumbling. Ook daar bleek dat met zulk mooi weer het spelen met water veel speelplezier oplevert!
JW

Zonsverduistering
Op donderdag 10 juni 2021 was vanuit Nederland een gedeeltelijke
zonsverduistering zichtbaar. Het was die dag, ook in Beekbergen,
zonovergoten met een strak blauwe hemel.
De gedeeltelijke zonsverduistering van 10 juni was de eerste eclips
die zichtbaar was vanuit Nederland sinds maart 2015. In NoordCanada, Groenland en Rusland is de eclips ringvormig. Een
gedeeltelijke zonsverduistering is natuurlijk lang niet zo spectaculair
als een volledige zonsverduistering, waarbij de maan de hele
zonneschijf bedekt. Maar met een goede eclipsbril konden kinderen
en volwassenen zien hoe de maan een 'hapje' uit de zon neemt. Kijk nooit direct naar de zon, maar gebruik een
goede eclipsbril.
JT
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Ooievaarsnest Molenberg in Lieren
Ongeveer 30 maart 2021 begon een ooievaarsstel een natuurlijk nest te bouwen aan de Molenberg te
Lieren. Dus in het geheel niet geholpen door mensen met paal of mand. De eerste dagen viel het
beginsel iedere keer omlaag veroorzaakt door de sneeuw- en stormdagen. Plotseling rond 2 april
lukte het. Inmiddels is het een echt nest geworden. Heel bijzonder. Vooral omdat het zo enorm hoog
zit.
JT

Men kan tot nu toe concluderen dat er op het ooievaarsnest aan de Molenberg 1 ooievaarskuiken geboren is.

Geslaagden in Beekbergen en Lieren

Beekbergen

Lieren
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Ford Capri Club Nederland Internationale Meeting in Beekbergen

Afgelopen weekend werd op er op Vakantiepark Het Lierderholt in Beekbergen een Internationale Meeting georganiseerd
door Ford Capri Club Nederland. Ford Motor Company bracht in 1964 de Mustang op de Amerikaanse markt, deze was zo
succesvol dat men bij Ford voor Europa het zelfde “trucje” wilde herhalen. Het moest een nieuw soort auto worden: de
gezins-coupe. Midden jaren zestig kwam de opdracht aan de planners en designers: de auto moet er sportief uitzien, korte
achterkant en een gestrekte voorkant hebben. Ook moesten er vier volwassenen goed in kunnen zitten en er een grote
keuze zijn in motoren en uitvoeringen. Om de kosten binnen de perken te houden moest gebruik gemaakt worden van
onderdelen die Ford in Europa al “op de plank” had liggen
JT
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De Beekvallei in Lieren
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Een kwart eeuw en een halve eeuw
Ook als je een kwart eeuw of een halve eeuw jarig wordt dan wordt er natuurlijk veel aandacht aan
JT
besteed, zoals men hieronder kan zien.

Esmée uit Lieren vierde haar 25ste verjaardag.

Angelo uit Beekbergen werd een halve eeuw oud.
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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 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
Gespreksgroep jonge moeders met kanker
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 jonge
moeders zijn met kanker. 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 jonge moeders 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 jonge moeders

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.

Yoga bij Stichting ‘kLEEF!

Yoga is een praktische methode om je lichaam soepel te maken en je gedachten tot rust te brengen. In een
yogales beweeg je op een rustige, verantwoorde en ontspannen manier met aandacht voor wat je voelt en
ervaart. Je leert spanningen los te laten, en te luisteren naar de wijsheid van je lichaam.
Door het uitvoeren van lichaamshoudingen, ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen verbeter je
zelf je houding en helpt het dat je je weer wat energieker voelt.
Yoga is bedoeld voor iedereen ongeacht leeftijd of lichamelijke bewegingsmogelijkheden. De lessen zijn zo
opgebouwd dat je mee kan komen op jouw unieke manier binnen je eigen mogelijkheden en grenzen. In de
lessen staat jouw persoonlijke ervaring centraal.
Meer weten of opgeven? Bel met (055) 576 26 76 of mail naar info@stichtingkleef.nl.
Bij ons binnenlopen kan natuurlijk ook: Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn.

LIVESTREAM!

Raketmotoren

Vrijdag 18 juni 2021, 20.00 – 22.00 uur
Al aan het begin van de 20ste eeuw werd geëxperimenteerd met raketmotoren
om de droom van ‘ruimtereizen’ mogelijk te maken. Joris Robijn laat zien dat er
heel wat techniek voor nodig is om de zwaartekracht te overwinnen en dat de
ontwikkeling van raketmotoren niet altijd even vlekkeloos is verlopen. Hoe
werken deze motoren en wat is het verschil tussen de motor van de V2-raket
en de moderne motoren van het SpaceX Starship?
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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(
d. Be
egroting 2022 van de Regio Stedendriehoek (63-2
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e. Zienswijze op ontwerpbegroting 2022 en
e aanbiedin
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en 2020 van
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enwijzenbrieff Lucrato Jaa
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020, Meerjarrenbegroting
g 2022-2025 en
be
erekeningswijjze verdeelslleutel (65-20
021)
12. Vrag
genuurtje
13. Actualiteitsvragen

2
22.15
uur

Sluiting
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Aangevraagde omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Schalterdalweg 54, 7361 TJ Beekbergen

het plaatsen van 2 dakkapellen

10-06-2021

Kanaal Zuid 298, 7364 AJ Lieren

het wijzigen van het gebruik

11-06-2021

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

Atalanta 29, 7361 EW Beekbergen

het plaatsen van een dakkapel

08-06-2021

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).

Aangevraagde evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Loenenseweg 50 in Beekbergen

Circus in de Zorg d.d. 14 oktober 2021

09-06-2021

weiland aan de Kattekuule in
Oosterhuizen

Tentfeest Oosterhuizen d.d. 15 t/m 16 oktober 2021

09-06-2021

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement bij
hem is ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen.
Indien de vergunning wordt verleend zal daarvan mededeling worden gedaan.
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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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