Nieuwsbrief 28 juni 2021
Van de Bestuurstafel
Omgevingsvisie
Wethouders Jeroen Joon en Nathan Stukker waren, samen met Arjan
van de Vlekkert, namens de Gemeente Apeldoorn op bezoek in
Beekbergen. Zij stonden op zaterdagmiddag op de stoep bij de Albert
Heijn om inwoners te vragen of zij al bekend zijn met de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie wordt gemaakt in het kader van de
Omgevingswet die in juli 2022 ingaat.
Het doel van dit bezoek was om mensen op te roepen om de
Omgevingsvisie te bekijken en reacties hierop ook kenbaar te maken
aan de Gemeente. De Omgevingsvisie is een concept plan zoals de
Gemeente Apeldoorn nu de ontwikkelingen tot 2040 voorziet. Op dit
concept kan gereageerd worden tot en met 22 juli. Alle reacties
(zogenaamde zienswijzen) worden verzameld en beantwoord in een
Nota van Zienswijzen. Alle indieners krijgen bericht zodra deze gereed
en gepubliceerd is op de website van de Gemeente.
U kunt digitaal, schriftelijk of mondeling reageren. U bent ook van harte welkom bij de Dorpsraad om een papieren versie van de Omgevingsvisie of het bijbehorende Omgevingseffectrapport te lezen. Ook kunt u bij ons een zienswijze invullen en inleveren.
Wij zijn op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur aanwezig en deze week ook op donderdagavond 1 juli van 19.30 tot 21.00 uur.
Het viel de wethouders trouwens op dat er relatief weinig dorpelingen tussen het winkelend publiek
liepen, maar dat het merendeel van de voorbijgangers toerist bleek te zijn.

Wethouders Jeroen Joon en Nathan Stukker waren, samen met Arjan van de Vlekkert, namens de Gemeente Apeldoorn
op bezoek in Beekbergen.
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De Vier Dorpen gaat verbouwen
Door Atlant Zorggroep zijn bewoners van De Vier Dorpen (inclusief de aanleunwoningen) geïnformeerd over de aanstaande verbouwing (renovatie) het hoofdgebouw.
Op de website www.vierdorpen-beekbergen.nl kunt u meer informatie vinden.

HS-lijn blijft, huizen worden gesloopt
In de mededelingen van de gemeente lazen we deze week het bijgaande artikel waarin wordt gemeld
dat de HS-lijn die boven een aantal woningen in Beekbergen hangt, niet ondergronds gaat, maar dat
de onder de HS-lijn aanwezige woningen gesloopt gaat worden. Wij hebben in een artikel in een
Nieuwsbrief en in gesprekken met wethouders aangedrongen op “verkabeling” van dit gedeelte van
de HS-lijn. Dit net als dat een paar jaar geleden is gebeurd in Apeldoorn Zuid en er plannen zijn voor
het deel in De Maten. Het minste dat de gemeente kan doen als dit plan doorgaat is een goede
compensatieregeling.
Bij de dorpsraad zijn geen gegevens bekend van de termijn waarop dit plan zal worden uitgevoerd.
Er is eerst nog een inspraakprocedure (zie onderstaand bericht)
Naast technische aspecten heeft ook het financiele aspect een (belangrijke) rol gepeeld bij de
besluitvorming.
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In en om de dorpen
Hulphuuske
- een helpende hand en een luisterend oor -

In coronatijd heeft de hervormde gemeente in Beekbergen nieuwe manieren gezocht om de onderlinge verbondenheid vorm te geven. Behalve voor elkaar willen we er als gemeente van Jezus
Christus óók zijn voor onze omgeving.
Gelukkig is er in en om Beekbergen veel sprake van omzien naar elkaar. Toch zou het kunnen dat u
behoefte hebt aan (praktische) hulp of contact en niet weet waar u daarvoor in de directe omgeving
terecht kunt. Het is ons verlangen als gemeente voor u beschikbaar te zijn.
Om hier invulling aan te geven zijn twee hulphuuskes geplaatst, een bij de kerk (ingang Dorpstraat)
en een aan het Hoogepad (Papenberg 5). Het zijn brievenbussen waarin - met vermelding van een
telefoonnummer - een concrete hulpvraag of een verzoek tot contact kan worden gedeponeerd.
De diaconie zorgt voor het legen van de bussen, het contact leggen met de vraagsteller en het uitzetten van hulpvragen.
Bent u of ben jij iemand die best een helpende hand of een luisterend oor kan gebruiken?
Het hulphuuske is er voor u en voor jou! Wijs ook anderen gerust op het hulphuuske bij de kerk of
het Hoogepad.
Jezus was met ontferming bewogen over mensen. Wij hopen in onze omgeving iets van Zijn
barmhartigheid en liefde uit te stralen.
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Kindervakantiespel 2021 bij De Boerderij gaat niet door !!

Wat is dit balen! Lieve kinderen en ouders, houden jullie alvast een plekje vrij in de agenda voor volgend jaar?
Helaas gaat het Kindervakantiespel bij De Boerderij in 2021 niet door.
Door de huidige coronamaatregelen is dit voor ons nog niet realistisch. We hopen op jullie begrip!
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Anton & Marianne gaan stapje terug doen
Per 1 juli gaan Anton en Marianne na bijna 26 jaar een stap terug doen bij Café de Heksenketel.
Tegelijk met deze stap terug zal ook het Bavaria bier vervangen worden door Heineken.

Hierdoor hebben wij een aantal mededelingen voor jullie!
 Kom allereerst gerust langs om Anton en Marianne nog een keer vol op te zien schitteren in de
Heksenketel.
 28,29 en 30 juni zal er een kleine biertransformatie plaats vinden. Hierdoor moeten wij helaas deze
dagen gesloten blijven. Ook sluiten wij zondag 27 juni om 20.00 uur.
 Ook verzoeken wij alle gasten welke nog een barbon hebben staan om deze voor 27 juni te komen
betalen.
 Vanaf donderdag 1 juli verwelkomen wij jullie gewoon weer met normale tijden en zal de Heks
gewoon weer met volle skik draaien.
 De Heksenketel blijft ook per 1 Juli HET Café zoals jullie het kennen. Van en voor Beekbergen.
 Ennnnnn om deze heropening feestelijk te beginnen biedt de Heksenketel 1 juli het eerste
Heineken biertje aan voor elke gast. Zien wij jullie dan?
Groet Team de Heksenketel!
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Fietsvierdaagse Oosterhuizen AFGELAST !!
Beste fietsers,

In de mail van ons Oosterhuizen stond al dat de fietsvierdaagse door zou gaan, maar dit
was wat te voorbarig. Wij als bestuur van het dorpshuis wisten toen nog niet of het wel of
niet door ging. En tot onze spijt moeten we toch mededelen dat we door de enorme
hoeveelheid aan regels het dit jaar moeten afzeggen. We kunnen het dit jaar niet rond
krijgen. Hoop dat jullie volgend jaar weer van de partij zijn.
Bestuur Dorpshuis Oosterhuizen

Voortgang Nieuwbouw Atlant “Marken Haven” in Beekbergen
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Terugblik 28 juni 2014: Beekbergen op z’n kop
Het centrum van Beekbergen veranderde op zaterdag 28 juni in één grote kleedjesmarkt. Daarnaast
stonden er als onderdeel van een taartbakwedstrijd verse taarten om te proeven en konden sportievelingen meedoen aan een driekamp. Dat alles onder noemer ‘Beekbergen op z’n kop’ Het ging om
een activiteit van de Beekbergense ondernemersvereniging Bemivo. De kleedjesmarkt werd samen
met de OBS Beekbergen georganiseerd. Iedereen mocht gratis deelnemen, maar moet zich wel van
te voren inschrijven.

Kleedjesmarkt, taartbakwedstrijd en een driekamp waren waren de onderdelen tijdens
“Beekbergen op z’n kop” waaraan men zich kon wagen.
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Groenonderhoud in Beekbergen

Afgelopen week is er onderhoud gepleegd aan de groenvoorzieningen in Beekbergen. In het parkje aan de Wolterbeeklaan
en Vlinderstraat zijn 12 ‘bijvriendelijke planten” geplant, zoals ijzerkruid, diamantgras, dropplant, herfstanemoon, kattenkruid,
zonnehoed, ooievaarsbek.

10

“Mijn vriendin krijgt elke dag een nieuwe jurk aan”

Van onze ‘correspondent’ John Schelfhorst kregen wij deze foto toegestuurd. In een van de appartementen tegenover
Het Zonnehuis aan de Ruitersmolenweg in Beekbergen woont deze man. “Mijn vriendin krijgt elke dag een nieuwe jurk aan”
“en als de foto maar in de krant komt”, in dit geval de Nieuwsbrief, zei hij tegen John. Bij deze!

Rijbewijskeuringen CBR in Beekbergen
Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u
75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of
vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken van het
CBR.
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen bij Dorpshuis “De Hoge Weye”
in Beekbergen medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs op o.a. de volgende
datum (onder voorbehoud van wijzigingen): woensdag 7 juli, maandag 12 juli, woensdag 21 juli
en maandag 26 juli.
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00.
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 70,00.
Afspraak maken
Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via RegelZorg:
 Gemakkelijk en snel via onze website: www.regelzorg.nl
 Tijdens kantooruren via de afsprakenlijn: 088 2323 300.
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De Procedure
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en begin 5 maanden voor deze datum met het
verlengen van uw rijbewijs, indien u ook medisch gekeurd moet worden.
De eerste stap is het kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring. Dat kan online op mijn
www.cbr.nl, via DigiD met SMS- of App-verificatie. Een papieren Gezondheidsverklaring kunt u
kopen bij de meeste gemeenten of via RegelZorg.
Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en opsturen naar het CBR. Als
antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms meer dan één), die de keuringsarts moet invullen.
Op dát moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring.
De artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij ZorgDomein. Zij vullen de formulieren digitaal voor u in en versturen deze direct naar het CBR. Meer informatie over de procedure
leest u op de website van Regelzorg: www.regelzorg.nl.

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 7 juli, 21 juli, 4 augustus, 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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Aangevraagde omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Loenenseweg 39, 7361 GB Beekbergen

het verbouwen van een zorggebouw

21-06-2021

Spelderholt 5B, Beekbergen

wijziging op vergunning

23-06-2021

Leonard Springerlaan 17, 7361 DK Beekbergen
(Landgoed Engelanderholt)

het plaatsen van een hekwerk

25-06-2021

Keizersmantel 34, 7361 ZP Beekbergen

het plaatsen van een dakkapel

25-06-2021

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.

Aangevraagde evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Ludwig’s Midzomernachtsdroom d.d. 4
juli 2021 in het Teixeira de Mattospark in
Beekbergen

Ludwig’s Midzomernachtsdroom d.d. 4 juli 2021 in
het Teixeira de Mattospark in Beekbergen

23-06-2021

Engelanderweg 22 + 32 en Spelderholt 3
in Beekbergen

NJO Muziek in de Beekbergse tuinen d.d. 1augustus
2021

23-06-2021

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.
Mocht u voordat een besluit genomen wordt vragen of opmerkingen hebben over het evenement,
neem dan contact op via apvvergunningen@apeldoorn.nl.
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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