Nieuwsbrief 5 juli 2021
Van de Bestuurstafel
Omgevingsvisie
We blijven het onderwerp nog even onder uw aandacht brengen, in ieder geval zolang de inzagetermijn duurt.
We horen inmiddels een aantal reacties op de concept Omgevingsvisie. Deze gaan zowel over de
manier waarop de Gemeente dit plan presenteert als over de inhoud van de plannen.
Wilt u een zienswijze indienen?
Dat kan!
 Digitaal via http://www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan
(inloggen met DigiD)
 op papier (we hebben op kantoor een standaard
reactieformulier voor u)
 mondeling op afspraak, stuurt u een mail via
omgevingsvisie@apeldoorn.nl

Impressie van Gebiedsprofiel Stadsrand zuid
(uit: concept Omgevingsvisie Gemeente Apeldoorn).

In het plan voor het gebied ten zuiden van de A1 is ruimte voor 2000 tot 3000 woningen, met de daarbij behorende voorzieningen (winkels, basisschool, gezondheidszorg), gecombineerd met werklocaties en energieopwekking. Daarbij hoort natuurlijk ook een goede infrastuctuur en gebiedsontsluiting.
Een uitgebreidere omschrijving van de plannen staat in de Omgevingsvisie (pagina 96 tot en met 99)
https://www.apeldoorn.nl/ter/fl-omgevingsvisie-doc.
Op kantoor Dorpsraad ligt een papieren versie ter inzage: op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.
We hebben deze week een extra inloopmoment op donderdagavond 8 juli van 19.30 tot 21.00 uur.
JW

Op kantoor dorpsraad ligt een tweetal notities ter inzage (werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur).
Het betreft:
 Zorgorganisaties voor ouderen in de regio slaan handen ineen.
 Beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 inzake huisvesting arbeidsmigranten.
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Proef 60 km/u op Kanaal Zuid
In de week van 21 juni zijn de verkeersborden
met betrekking tot de maximumsnelheid op
Kanaal Zuid op het traject Apeldoorn - Loenen
aangepast.
Naar aanleiding van het verzoek van aanwonenden en de gemeenteraad is de snelheid
op het hele stuk nu 60 km/u. De aanpassingen
zijn in eerste instantie bedoeld als proef, om te
meten wat de effecten zijn op het rijgedrag en
de verkeersstromen in het gebied.
Gemeenten Apeldoorn en Brummen laten
tijdens de proef ook een onderzoek uitvoeren
naar mogelijkheden om de verkeersveiligheid te
verbeteren. Met de resultaten van de proef en
het onderzoek zal t.z.t. een voorstel gemaakt
worden voor permanente aanpassingen.
Aanwonenden hebben een brief ontvangen om
een korte online enquête in te vullen over hun
bevindingen.
JW

Snelheidsborden zijn verplaatst, aan beide zijden van de weg
staan nu inhaalverbodsborden.

Oproep voor deelname aan Workshop Vitaliteit Jeugd en Jongeren
Kom je uit Beekbergen?
Ben je tussen de 14 en 20 jaar?
Heb je een mening over wat er te doen is in het dorp?
Heb je ideeën over wat er anders kan?
Dan krijg je nu de kans om je stem te laten horen!
Doe mee aan de Workshop Vitaliteit.
Laat ons weten wat jij vindt over vrije tijd, school &
werken, vervoer, wonen en je leefomgeving!
Praat mee, denk mee, doe mee!
Donderdag 15 juli
19.00 - 20.30 uur, inloop vanaf 18.45 uur.
Kantine V.V. Beekbergen
Opgeven bij Jamone via j.wagner@dorpsraadbeekbergen.nl
JW

Opknapbeurt woningen Veluwonen in Beekbergen
Wanneer hier en daar een lik(je) verf niet meer voldoende is om de woonbeleving op te krikken is
groter onderhoud noodzakelijk. En dat heeft Veluwonen in samenspraak met de bewoners van de
huizen aan het Freule Hartsenplein, de J.A. Bumaweg, Herman Coertsweg en Henrick Minnikenweg
gedaan. Start van de werkzaamheden is gepland zomer 2021.
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Sinds vorige week is Veluwonen met het opknappen (o.a. asbestsanering) van de woningen aan het
Freule Hartsenplein. Veluwonen was al in augustus 2020 begonnen met het bezoeken van de
huurders om hen te vragen naar hun woonbeleving.

Sinds vorige week is Veluwonen begonnen met het opknappen (o.a. asbestsanering) van de woningen aan het
Freule Hartsenplein.
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In en om de dorpen
Ontruimingsoefening bij Albert Heijn John Westrik in Beekbergen

Maandagavond 28 juni, omstreeks 20.30 uur, hield de vrijwillige brandweer van Beekbergen een ontruimingsoefening bij
Albert Heijn John Westrik aan de Dorpstraat in Beekbergen.

OBS-ontruimingsoefening
Afgelopen woensdag werd door OBS-Beekbergen een aangekondigde ontruimingsoefening
gehouden. Het is altijd schrikken als het alarm afgaat en de eerste keer wordt daarom ook aangekondigd. De kinderen gaan met hun meester of juf het gebouw uit en verzamelen op het plein voor
de school. Daar wordt gecontroleerd of alle kinderen mee naar buiten zijn gekomen, terwijl binnen de
laatste check gedaan wordt. Deze ontruiming wordt georganiseerd door de BHV’ers van de school.
Voor de zomervakantie wordt nog een ontruimingsoefening gedaan, maar die wordt niet aangekondigd.

De leerlingen van OBS-Beekbergen verzamelen zich op het plein voor De Hoge Weye.
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Terugblik: Veluwse Avondmarkt donderdagavond 5 juli 2012

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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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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Varia
Zomer bij Stichting ‘kLEEF!
De zomermaanden betekenen voor ons inloophuis dat wij in de maanden juli en
augustus 2021 ’s ochtends op werkdagen geopend zijn van 9.30 tot 13.00 uur.
Dit gaat in op maandag 28 juni.
Een aantal activiteiten gaan ´gewoon´ door, zijn qua tijd of dag aangepast of
worden extra georganiseerd. Deze zomer zijn wij de ochtenden geopend voor
o.a. een individueel gesprek, spreekuur, massage, schilderen, wandelen, bewegen, yoga of om bij te
praten met een gastvrouw/gastheer. Graag vooraf even een afspraak maken. Dit kan via
info@stichtingkleef.nl of bellen naar telefoonnummer (055) 576 26 76.
Vanaf maandag 6 september is ons huis op maandag, dinsdag en donderdag ook ´s middags weer
geopend.
Kijk voor meer informatie op onze website www.stichtingkleef.nl.

LIVESTREAM! Perseverance: 150 dagen op Mars
Vrijdag 9 juli 2021, 20.00 – 22.00 uur
Half februari 2021 landde de nieuwe Amerikaanse rover Perseverance op
Mars. Wat is er sindsdien gebeurd? Hoe staat het met de Mars-helikopter
Ingenuity? En wat zijn de plannen voor de toekomst? Alex Scholten geeft
een actueel overzicht van deze bijzondere Mars-missie.
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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Aangevraagde omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Wolfskuilen 53, 7364 AA Lieren

het uitbreiden van een kampeerterrein

02-07-2021

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

Schalterdalweg 54, 7361 TJ Beekbergen

het plaatsen van 2 dakkapellen

01-07-2021

Kanaal Zuid 298, 7364 AJ Lieren

het tijdelijk wijzigen van het gebruik
(bruidsmodezaak op afspraak)

01-07-2021

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

hoek Lierderderstraat / Molenvaart /
Voshuizen in Lieren

Buurt-Inn d.d. 27 augustus 2021

01-07-2021

hoek Het Witte Veen/Hansengraaf 22
in Beekbergen

Kiek ‘m Goan d.d. 16 en 17 september 2021

01-07-2021

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 de 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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