Nieuwsbrief 21 juni 2021
Van de Bestuurstafel
Op woensdag 9 juni werden in Beekbergen filmopnamen gemaakt. Een aantal mensen in het dorp
werd geïnterviewd. Inwoners reageerden op stellingen over onder andere woningbouw, voorzieningen, landbouw, natuur en zonneparken. Ook in het centrum van Apeldoorn zijn zulke opnamen
gemaakt. Het resultaat kunt u zien via onderstaande link.
https://youtu.be/tixNHc7js9w
Als inwoner kunt u over de Omgevingsvisie in gesprek gaan met wethouders Jeroen Joon en
Nathan Stukker.
Op zaterdag 26 juni staan zij tussen 13.30 en 14.30 uur bij de Albert Heijn in Beekbergen.
Ook Loenen en Klarenbeek worden nog bezocht (zie agenda Gemeente Apeldoorn)
Daarnaast zijn er deze week twee webinars(19.30 – 21.00 uur) over de inhoud van de Omgevingsvisie. Beide avonden starten met een algemene toelichting.
Op 22 juni ligt de focus op de stad
Op 23 juni wordt dieper ingegaan op de plannen voor de dorpen en het buitengebied.
De webinars zullen na afloop ook terug te kijken zijn via de website van de Gemeente Apeldoorn.
U kunt zich aanmelden voor deze webinars via omgevingsvisie@apeldoorn.nl (u krijgt dan een link
toegestuurd).
Onderstaande tekst is overgenomen van de website van de Gemeente Apeldoorn. Hierin staat een
globale uitleg over de inhoud van de Omgevingsvisie, voor meer informatie verwijzen we naar de
website van de Gemeente.
JW

Omgevingsvisie Apeldoorn 2040
“De Omgevingsvisie van de gemeente Apeldoorn: een toekomstvisie op hoe onze stad zich
de komende jaren gaat ontwikkelen. De horizon voor deze visie is 2040. In de komende 20 jaar
staat er veel te gebeuren en er zijn landelijk ook urgente opgaven. Zoals de woningnood, het
klimaat en de biodiversiteit. De visie geeft antwoord op vragen als: Wat voor stad willen we in
2040 zijn? En wat is nodig om een bijzondere gemeente met unieke kwaliteiten te blijven?
Mijn Apeldoorn
Op sommige punten is de Omgevingsvisie heel concreet. Bijvoorbeeld als het gaat om gebieden die
we op het oog hebben voor de duizenden woningen die Apeldoorn in de komende 10 tot 20 jaar gaat
bouwen. Op andere punten staan ambities beschreven die we later uitwerken. Met vier samenhangende opgaven wil Apeldoorn de toekomst tegemoet gaan en nóg aantrekkelijker worden:
we gaan ‘stadmaken’, vitale dorpen en buitengebied realiseren, en werken aan het versterken van
ons fysieke en sociale fundament.

1

Stadmaken
Apeldoorn is een groeiende stad met meer dan 165.000 inwoners en 100.000 banen. We verwachten de komende jaren te groeien naar minstens 180.000 inwoners. Stadmaken betekent dat we
nieuwe woon- en werkgebieden gaan toevoegen, waarbij bouwen zal samengaan met vergroenen.
In onze centrumgebieden - binnenstad, spoorzone en kanaalzone - zoeken we een nieuw soort
Apeldoornse stedelijkheid. De centrumgebieden kennen straks een mix van stedelijke functies
waarbij we ook nieuwe groene structuren aanleggen. Er komt meer hoogbouw. Er wonen meer
mensen, die ook voor extra levendigheid in het centrum zorgen. Maar we kunnen niet álle benodigde
woningbouw in de bestaande stad realiseren. Daarom breiden we ook uit in zuidelijke richting. Met
een nieuwe woonwijk aan de andere kant van de A1, zodat er ook voldoende buitenruimte in de stad
overblijft.
Woonwijken en werkgebieden
We gaan bestaande wijken in onze gezinsstad verder transformeren naar kind-vriendelijke, duurzame en slimme woongebieden. Waar ruimte is voor werken én ontmoeting, met altijd een stadspark
in de buurt. Enkele winkelcentra zullen gedeeltelijk transformeren tot ‘wijkservicepunten’ met ruimte
voor nieuwe woonvormen en maatschappelijke functies.
Onze bedrijventerreinen zijn bijna uitverkocht en de vraag naar werklocaties neemt alleen maar toe.
Naast de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen maken we werk van het opknappen, verduurzamen
en waar mogelijk intensiveren van bestaande bedrijven-terreinen. Om in de vraag te voorzien zoeken
we nieuwe bedrijfslocaties rondom de stad, zoveel mogelijk verbonden aan de snelwegen.
De ontwikkeling bij het spoor, binnenstad en kanaal geeft ook een impuls aan nieuwe kantoorfuncties, het onderwijs en kennisuitwisseling. Het zorgt voor een gemengd woon- en werkmilieu van
woningen, innovatieve bedrijvigheid en startups.
Vitale dorpen en buitengebied
Apeldoorn heeft unieke dorpen en buurtschappen in het buitengebied en daar zijn we trots op.
De leefbaarheid is goed, maar kan onder druk komen te staan. We streven naar behoud van winkels
en voorzieningen, zoals de sportfaciliteiten. We kijken daarbij ook naar innovatieve oplossingen,
zoals het combineren van functies. Zowel werkgelegenheid als nieuwe woningen zijn belangrijk om
de dorpen vitaal te houden.
Naast deze vitale dorpen is er meer in ons uitgestrekte buitengebied. Een groot deel van onze identiteit hebben we aan de Veluwe te danken, waardoor recreatie en toerisme een belangrijke economische pijler is. Een andere economische tak in het buitengebied is de agrarische sector. Daar zijn
de opgaven: het bieden van een toekomstperspectief voor de sector en het inzetten van de transitie
naar een meer natuur inclusieve kringlooplandbouw. Dorpen als Uddel en Loenen huisvesten veel
bedrijvigheid en bieden veel lokale werkgelegenheid. We stellen in deze dorpen het behoud van
werkgelegenheid centraal, samen met een nieuw agrarisch perspectief. Deze opgaven gaan gelijk op
met andere opgaven, zoals duurzame energieopwekking, klimaatadaptatie en natuur.
Versterken fysiek en sociaal fundament
Groei van de stad biedt tegelijk kansen om het fysieke en sociale fundament te versterken.
Met fysiek bedoelen we ons natuurlijke systeem van water en groen, én ons erfgoed. Daarom
werken we aan de ‘Groene Mal’, die stad en buitengebied verbindt. Veluws water is van hoge
kwaliteit, dus dat willen we vasthouden en hergebruiken. We maken erfgoed zichtbaar en stimuleren
hoogwaardige architectuur.
Ons sociaal fundament ondersteunen we door te bouwen aan een inclusieve stad. We zijn een
hechte gemeenschap; niet alleen in de dorpen en buurtschappen maar ook in de stad. Dit sociale
karakter komt verder tot bloei in wijken en dorpen met een gezonde, groene buitenruimte. Op plekken waar voorzieningen binnen handbereik zijn en waar een gevarieerd aanbod van (betaalbare)
nieuwe woningen voorhanden is. De groei van Apeldoorn biedt volop kansen om gemengde woonbuurten te ontwikkelen, bereikbaar voor iedere portemonnee.
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Gebiedsprofielen
De meeste ontwikkelingen die beschreven zijn in de Omgevingsvisie spelen in zes gebieden. Hier
komen de verschillende ‘ruimtevragers’ bijeen. Over elk van deze gebieden is in de Omgevingsvisie
een gebiedsprofiel beschreven. In een gebiedsprofiel beschrijven we de gewenste richting waarin het
gebied zich gaat ontwikkelen. Hierbij geven we bijvoorbeeld de gewenste ‘zonering’ van diverse
functies aan. Een gebiedsprofiel is de basis voor de meer uitgewerkte plannen die later zullen
volgen.
In de Omgevingsvisie zijn gebiedsprofielen opgenomen over: de binnenstad, kanaalzone centrum,
spoorzone centrum, stadsrand zuid, stadsrand noord en Uddel.
Informatie online
Wij nodigen u van harte uit om de Omgevingsvisie van Apeldoorn te bekijken en erop te reageren.
Voor een goed beeld van de inhoud van de Omgevingsvisie raden wij aan eerst een kijkje te nemen
op www.apeldoorn.nl/omgevingsvisie. Hier vindt u uiteraard ook de link naar het hele document.
11 juni - 22 juli

Ontwerp Omgevingsvisie en OER (Omgevingseffectrapport) ter inzage

4e kwartaal ‘21

Vaststelling Omgevingsvisie door college en raad

Een makkelijk WBTR mini-webinar
Het is belangrijk dat alle besturen van verenigingen en
stichtingen op de hoogte zijn van de komst van de nieuwe wet.
Wat houdt die wet in?
In minder dan 10 minuten geïnformeerd zijn over nut en
noodzaak van de WBTR.
Volg de link: https://wbtr.nl/een-makkelijk-wbtr-mini-webinar/
JW
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Zorgorganisaties voor ouderen in de regio slaan handen ineen
Actieprogramma en platform om goede ouderenzorg in de toekomst te waarborgen.
Ouderenzorgorganisaties in de regio Apeldoorn - Zutphen werken samen om de veranderende en
stijgende zorgvraag voor zorgbehoevende ouderen en kwetsbare doelgroepen aan te pakken.
Vandaag lanceren de zorgorganisaties een kennis- en informatieplatform voor zorgprofessionals en
belanghebbenden in de ouderenzorg. Het uitgangspunt is samenwerken, ontwikkelen en realiseren in
plaats van concurreren.
Uitdagingen ouderenzorg in de regio
De kijk op zorg en behandeling aan ouderen verandert. Mensen worden ouder en blijven langer thuis.
Complexe zorgvragen nemen toe. De meeste ouderen krijgen langdurige zorg in een instelling, maar
zorg thuis neemt toe. Het personeelsbestand van de zorgorganisaties vergrijst, het ziekteverzuim is
relatief hoog en administratieve lasten stijgen. Daarnaast neemt het potentieel aan mantelzorgers af
terwijl hun bijdrage groeit.
De regio Apeldoorn-Zutphen kenmerkt zich de komende jaren als krimpregio. Er is binnen de zorg
voor kwetsbare doelgroepen en ouderen een groeiend tekort aan huisartsen en specialisten
ouderengeneeskunde. Vacatures blijven lange tijd onvervuld. Terwijl de vraag verder toeneemt.
Het aantal ouderen met (complexe) zorgbehoeften in de regio Apeldoorn-Zutphen is in 2020 met
13 procent gestegen ten opzichte van 2017. De vraag naar ouderenzorg in de regio groeit naar
verwachting met 17 procent in 2026 ten opzichte van 2019.
Actieprogramma ouderengeneeskunde
Om in de regio duurzame medische zorg, behandeling en ondersteuning te kunnen blijven bieden,
moet er iets veranderen. In het actieprogramma ouderengeneeskunde staat de toekomstige inrichting
van de ouderengeneeskunde in de regio centraal. Deelnemers in het programma zijn Zorggroep
Apeldoorn, Atlant, Nusantara Zorg, WZU Veluwe, Marga Klompé en Den Bouw. De samenwerking
wordt gefaciliteerd door Zorgkantoor Zilveren Kruis en het landelijke programma ‘Waardigheid en
Trots in de regio’. Langs de actielijnen van anders werken, behandelen, organiseren, kennisdelen,
opleiden, besturen en positioneren werken de zorgprofessionals zelf aan innovatieve oplossingen om
het kraptevraagstuk in de ouderengeneeskunde aan te pakken.
Bestuurder Roy Dom van Nusantara Zorg, namens de collega-bestuurders penvoerder van het
programma: ‘Om in komende jaren goede ouderenzorg te kunnen blijven bieden, is samenwerking in
de regio noodzakelijk. De deelnemende zorgorganisaties werken samen aan oplossingen voor de
vraagstukken die op ons afkomen. Daarbij zoeken we de samenwerking met alle betrokkenen rondom
de ouderenzorg. De specialisten ouderengeneeskunde hebben elkaar inmiddels gevonden. Als
bestuurders willen wij álle zorgprofessionals faciliteren in het delen van kennis en het nog beter
organiseren van de ouderenzorg in onze regio. Wij denken nadrukkelijk over de grenzen van
instellingen heen. Met een optimale afstemming tussen huisartsenzorg, verpleeghuiszorg en
ziekenhuiszorg. Wij kijken onder andere naar nieuwe mogelijkheden voor samenwerking door inzet
van informatietechnologie’.
Lancering platform ouderengeneeskunde
Vandaag is het platform https://SOG2025.nl officieel gelanceerd. Het platform is een van de
resultaten van het actieprogramma ouderengeneeskunde. Het platform richt zich op medische
zorgprofessionals en belanghebbenden uit de ouderenzorg in de regio. Door de uitwisseling van
kennis en ideeën realiseren de zorgorganisaties en zorgprofessionals praktische en innovatieve
werkwijzen op het gebied van medische ouderenzorg, behandeling en ondersteuning voor de
toekomst. Het is een belangrijke stap in meer en betere samenwerking op het gebied van de
ouderengeneeskunde in de regio.
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Op de foto v.l.n.r.: Bestuurder Roy Dom van Nusantara (penvoerder namens de samenwerkende zorgorganisaties),
Rob Hillerström, specialist ouderengeneeskunde Zorggroep Apeldoorn en mevrouw Xandra van Bremen van
Zilverenkruis Zorgkantoor, lanceren het platform ouderengeneeskunde voor de regio.

Crowdfundingsactie om alle Beekbergse kinderen veilig te kunnen laten spelen
BEEKBERGEN. Nabij het Teixeira de Mattospark komt een speelplek voor jonge kinderen,
is het voornemen van omwonenden. Ze organiseren een crowdfundingactie om de droom van
hun kinderen te realiseren.
De komende vijf weken verkopen enthousiaste wijkbewoners voor een aantrekkelijke prijs kipproducten van de poelier en zaadbommen voor in de tuin. Met de opbrengst van de verkoop van deze
producten kunnen ook de kinderen die nu gevangen zitten tussen de Loenenseweg en de Dorpstraat
in de toekomst op een veilige plek zelfstandig spelen.
De speel- en beweegplek wordt door wijkbewoners
gerealiseerd in samenwerking met zorginstelling De Vier
Dorpen en de gemeente Apeldoorn. Nabij het park moeten behalve de speeltoestellen voor kinderen- ook beweegtoestellen voor ouderen verrijzen. Zo kunnen jongere en
oudere wijkbewoners elkaar op een sportieve manier
ontmoeten bij het park. Eveneens wordt voor vitale
volwassenen een bootcamproute aangelegd.
Verschillende Beekbergse ondernemers hebben al een financiële bijdrage aan de speel- en beweegplek toegezegd. Ook de gemeente Apeldoorn staat positief tegenover het Beekbergse idee waarmee
de vitaliteit, leefbaarheid en saamhorigheid van het dorp wordt verbeterd.
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Nabij het park moeten - behalve de speeltoestellen voor kinderen - ook beweegtoestellen voor ouderen verrijzen.

De crowdfundingsactie moet het initiatief het laatste zetje geven.
Burgers kunnen dit initiatief een hart onder de riem steken door een schitterende bloemen en kiprollade te bestellen via voor www.apeldoorn.nl/speelenbeweegplek.

Parc Spelderholt: Film "Perspectief op Ontwikkeling"
Op woensdag 9 juni 2021 is de film "Perspectief op Ontwikkeling" in première
gegaan tijdens het INC. Festival. Dit driedaagse online INC. Festival markeerde dat
5 jaar geleden de Nederlandse overheid het VN-verdrag Handicap over de rechten
van mensen met een beperking heeft bekrachtigd. Daardoor wordt de beweging
naar een samenleving waaraan iedereen vanzelfsprekend kan meedoen versneld.
Film "Perspectief op Ontwikkeling"
De film is gemaakt naar aanleiding van het wetenschappelijk
onderzoek dat eind 2020 werd gepresenteerd. Uit dat onderzoek
kwam naar voren dat jongeren met een beperking veel meer
potentie hebben dan vaak wordt gedacht. Het doel van deze film is
zoveel mogelijk mensen duidelijk maken dat 18+ jongeren met een
licht tot matig verstandelijke beperking leerbaar zijn en zich nog
verder kunnen ontwikkelen. Voor hen zouden er meer mogelijkheden moeten komen om vervolgonderwijs te volgen.
Het onderzoek en de film zijn aangeboden door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS).
https://youtu.be/dh4xnKQ_Zu4
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Terugblik: Straatvolleybaltoernooi Beekbergen, juni 2012
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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
Fietsen met ‘kLEEF!
We gaan deze zomer nu ook fietsend erop uit bij Stichting ‘kLEEF!. Met een
kleine groep op een ontspannende manier de omgeving van Apeldoorn
verkennen. Iedereen kan meedoen, van beginners tot gevorderden.
We starten vanaf ons inloophuis met een kop koffie/thee waarna we gaan fietsen. De kosten zijn
€ 2,- per keer. Deze activiteit is elke woensdagochtend. De startdatum is 30 juni om 9.30 uur.
Zin om mee te gaan? Neem dan contact met ons op. Bellen kan naar (055) 576 26 76 of stuur een
mail naar info@stichtingkleef.nl.

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.
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NJO Muziekzomer Gelderland 2021 gaat door!
Yes, we mogen weer! Van vrijdag 30 juli tot en met zondag 15 augustus 2021 is het publiek weer
welkom op de mooiste locaties in Gelderland om te genieten van concerten en voorstellingen met
muziek, theater, spektakel, dans, poëzie et cetera. Onze getalenteerde musici,
conservatoriumstudenten en talent dat aan het begin staat van een muzikale carrière zorgen voor
een inspirerende mix aan muzikale ervaringen voor een breed publiek. Zowel de voor-het-eerstbezoeker als de diehard fan kan ruim kiezen.
Het festival
Ooit gestart als het zomerpodium voor het Nationaal Jeugdorkest (NJO), is de NJO Muziekzomer
Gelderland uitgegroeid tot een groot, 17-daags festival met zo'n 80 voorstellingen, concerten en
evenementen op bijzondere locaties in de hele provincie Gelderland. Het festival trekt een groeiend
publiek uit zowel de omgeving als de Randstad en de rest van Nederland.
Young artist in residence
Young artist in residence van het festival dit jaar is saxofoniste Kika
Sprangers. Zij is te zien en horen in vier programma’s: het door haar
ontwikkelde muziektheatrale Dochter voor sax en negen zangeressen,
een muzikaal programma samen met het ADAM Strijkkwartet, een
serie optredens met het Kika Sprangers Kwintet en als soliste met
Jong Metropole.
Voor elk wat wils
Stichting Nationale Jeugdorkesten Nederland (NJON), de organisatie
achter festival, ziet erop toe dat het festival aanbod heeft voor zowel
de doorgewinterde muziekliefhebber als voor relaxte levensgenieters en gezinnen die lekker buiten
zijn willen combineren met luisteren naar muziek. De NJO Muziekzomer Gelderland biedt daarom
kleinschalige concerten aan het water, muzikale wandeltochten, maar ook premières, voorstellingen
voor de hele familie, kleine ensembles, grote orkesten en combinaties met andere kunstvormen
zoals acrobatiek, dans en de schilderijen van Van Gogh. De voorstellingen vinden plaats op zo’n
veertig locaties door de hele provincie Gelderland, variërend van parken, rauwe industriële locaties,
particuliere tuinen en boekhandels tot kerken en musea.
Waar en wanneer
Op vrijdag 30 juli 2021 trapt de NJO Muziekzomer af in Theater Orpheus in Apeldoorn met een
voorproefje van diverse programma’s. Gedurende de ruime twee weken van het festival zijn, naast
young artist in residence Kika Sprangers, ook het Nationaal Jeugdorkest (NJO), Jeugdorkest
Nederland (JON) en Jong Metropole van de partij. Daarnaast staat er weer een reeks getalenteerde
ensembles klaar om, samen met jonge makers uit andere disciplines (componisten, dansers,
acteurs), de meest uiteenlopende werken ten gehore te brengen. De musici doen favoriete locaties
aan zoals het Voormalig Zendstation in Radio Kootwijk, de Beekbergse Tuinen, Landgoed de
Wildenborch in Vorden, het Kröller-Müller Museum, maar ook fantastische nieuwe plekken zoals de
Melkfabriek in Arnhem, De Kaaij en Brebl in Nijmegen en Piano-atelier Theo Kobald en de
Jachtlaankerk in Apeldoorn. Op diverse locaties kun je een hapje of drankje bij het concert nuttigen.
Het festival eindigt groots met het symfonisch programma Naar een nieuwe wereld door het
Nationaal Jeugdorkest in Theater Orpheus in Apeldoorn.
Informatie over en kaarten voor de
NJO Muziekzomer Gelderland zijn te vinden
op www.muziekzomer.nl/concertagenda.
Churchillplein 1 | 7314 BZ Apeldoorn | t. +31.55.579.1221 | m. +31.6.5316.4353 | voline@njon.nl | www.njon.nl
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LIVESTREAM!

Edwin Hubble

Vrijdag 25 juni 2021, 20.00 – 22.00 uur
De Amerikaanse astronoom Edwin Hubble was één van de
belangrijkste astronomen in de jaren 20 van de vorige eeuw. Hij
ontdekte dat het heelal veel groter is dan tot die tijd werd
aangenomen. Helemaal bijzonder was zijn ontdekking dat het heelal
bleek uit te zetten. Frank Vermeulen geeft een overzicht van het
leven en werk van Edwin Hubble, wiens naam ook verbonden is aan
de bekende Hubble-ruimtetelescoop.
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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Verleende omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Hoge Bergweg (16) in Beekbergen

het gebruiken van 23 huisjes (tijdelijke huisvesting)

14-06-2021

Leonard Springerlaan 21, 7361 DK
Beekbergen Leonard Springerlaan 21,
Beekbergen (Landgoed Engelanderholt)

het plaatsen van een toegangspoort, hekwerk,
zwembad en een bijgebouw

14-06-2021

Waterjufferstraat 30, 7361 BM Beekbergen

het plaatsen van een dakkapel

17-06-2021

Spelderholt 5C, 7361 DA Beekbergen

het oprichten van een woning (wijzigingsaanvraag
op vergunning 10/21301)

18-06-2021

Haitsma Mulierlaan 10, 7361 DL
Beekbergen (Landgoed Engelanderholt)

het oprichten van een woning (wijziging verleende
vergunning 10/21315)

18-06-2021

Molenvaart 34, 7364 BS Lieren

het verbouwen van een schuur

18-06-2021

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).
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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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