Nieuwsbrief 12 juli 2021
Van de Bestuurstafel
De Apeldoornse Omgevingsvisie
In de afgelopen Nieuwsbrieven schreven we er al over,
maar wat is het nu eigenlijk?
Het woord visie betekent niets meer of minder dan:
kijk, gezichtspunt, mening, wijze van zien.
Het wordt door bedrijven, vrijwilligersorganisaties en
overheidsinstanties in beleidsplannen gepresenteerd
als een inspirerend toekomstbeeld, de richting waarin
de betreffende organisatie zich wil ontwikkelen.
Visie is eigenlijk een beschrijving van waar je naar toe
wilt gaan, vanaf het punt waar je bent. Een leidraad.
Een omgevingsvisie is dus een kijk óp, oftewel een mening óver, de richting waarin de woon-, werken leefomgeving zich moet ontwikkelen.
Vanuit de visie worden lange(re) termijn doelen vertaald naar korte(re) termijn acties.
Het document Woest Aantrekkelijk Apeldoorn geeft aan hoe het College van B&W vorm wil geven
aan de richting waarin Apeldoorn zich ontwikkelt. Het college en de gemeenteraad zijn eensgezind in
hun ambitie: “We willen een ‘top’-gemeente zijn die leefbaarheid, sociale cohesie en groen hoog in
het vaandel heeft. Deze ambitie beschouwen we dan ook als het fundament bij de verdere
ontwikkeling van onze economie en ruimtelijke groei.”
Deze groei en ontwikkeling is vertaald naar vier hoofdopgaven:
 Stadmaken.
 Vitale dorpen en buitengebied.
 Uitbouwen van het fysieke fundament.
 Versterken van het sociale fundament.
Als Dorpsraad zijn wij van mening dat het versterken van het sociale fundament
prioriteit zou moeten hebben.
Meer inspelen op de wensen die er zijn, gebruik maken van kennis en
vaardigheden. Investeren in de inwoners om zo de kracht van ‘noaberschap’ te behouden. Want het
noaberschap draagt bij aan leefbaarheid en vitaliteit in de dorpen.
Beekbergen is een bijzonder dorp. Een dorp waar al lang veel ruimte is voor verschillende vormen
van opvang en zorg. Een dorp waar veel ruimte is voor (vaste) vakantiegangers, en recreanten. Een
dorp dat mee groeit en mee verandert met de tijd.
En Lieren is misschien niet zo groot, maar het is een dorp waar men met veel plezier woont, werkt en
samen leeft. Het bijbehorende buitengebied draagt in grote mate bij aan de positieve beoordeling
van de leefomgeving.

1

Beide dorpen willen dorp blijven, dus op afstand van de stad. De groene zone tussen stad Apeldoorn
en dorpen Beekbergen en Lieren moet behouden blijven.
We zijn voornemens om een zienswijze op de Omgevingsvisie in te dienen. Het sociale fundament
moet hierin namelijk uitgangspunt zijn, het fysieke fundament moet daarop aansluiten.
Dat geldt voor de ontwikkelplannen, maar ook voor de manier waarop de burger betrokken wordt in
het proces van het vaststellen van de Omgevingsvisie.
JW

Spreekuur Stimenz
Heeft u weleens het gevoel dat u er niet meer uitkomt? Zit u even niet zo lekker
in uw vel en heeft u even een luisterend oor nodig? Loop even binnen bij
Annemarie Heinink, de maatschappelijk werker van Stimenz, op het spreekuur
of bel naar 06-20 69 28 98, dan maken we samen een persoonlijke afspraak.
Dit kan gratis en geheel vrijblijvend. Naast het spreekuur is Annemarie ook in de gelegenheid om bij
u thuis langs te komen als daar behoefte aan is.
De maatschappelijk werker biedt informatie, advies en ondersteuning. Als u er even niet meer uit
komt, vragen over werk, financiën, wonen, relaties of opvoeding worden u te veel, dan kan het soms
heel prettig zijn om daarover met iemand in gesprek te gaan. Schroom dan niet om contact op te
nemen met Annemarie. Ze denkt graag met u mee en probeert uw vraag zo goed mogelijk in kaart te
brengen en aan te pakken.
Denk bijvoorbeeld aan de volgende zaken:
 Uw financiële situatie (schulden, toeslagen, werkeloosheid, etc.).
 De dag invulling in de breedste zin van het woord.
 Wegwijs maken met betrekking tot huisvesting, voor jong en oud.
 Relaties en scheidingen.
 Het veraangenamen van uw leefomstandigheden (huishoudelijke hulp, vervoer, ontmoeting etc.).
 U heeft ideeën c.q. vragen over gezamenlijke activiteiten.
 Vragen rondom de opvoeding van uw kinderen.
 Mantelzorg ondersteuning.
 U heeft een dierbare verloren.
Omdat elke vraag en elke mens uniek is ga ik samen met u op zoek naar op welke manier u het
beste uw vraag kunt oplossen. Ik heb goed zicht op de mogelijkheden en goed contact met andere
organisaties.
Ook jongeren mogen bellen, mailen of appen als ze ergens niet uit komen of een steuntje in de rug
kunnen gebruiken. Denk hierbij aan het maken van een financieel overzicht, een ingewikkelde brief,
studiekeuze of de regelzaken als je 18 wordt. Kortom toegankelijk voor iedereen in Beekbergen,
Lieren en Oosterhuizen, ongeacht leeftijd en type hulpvraag!
Meer info? Neem gerust contact op!
Contactgegevens: Annemarie Heinink, 06-20 69 28 98, a.heinink@stimenz.nl
Ik houd iedere dinsdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur
spreekuur bij Gezondheidscentrum de Papenberg in
Beekbergen (Loenenseweg 1).
Er is hier een vrije inloop, dus u bent van harte welkom,
ook zonder afspraak.
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Van het Erfgoedplatform Apeldoorn ontvingen wij de digitale uitgave van Ruimte voor Erfgoed.
Hierin staan nieuws en activiteiten, waarvan we onderstaande twee artikelen graag met u delen.

Beekbergerwoud in het Verhaal van Gelderland
Als onderdeel van het Verhaal van Gelderland zijn de periodieken van een aantal Historische
Verenigingen digitaal toegankelijk gemaakt. Hiermee is belangrijke lokale historische informatie
ontsloten voor een breed publiek. Op mijnGelderland is een aantal verhalen uit deze periodieken
uitgelicht. Zoals een samenvatting van het artikel van H. van Lohuizen over de geschiedenis van het
Beekbergerwoud.
Via de link www.mijngelderland.nl/beekbergerwoud komt u op de pagina met de samenvatting, hier is
dan weer een link naar het volledige artikel van H. van Lohuizen uit 1980 te vinden.

Oude topografische en militaire kaart van het Koninkrijk der Nederlanden.

Tour de papier 2021
Etappe-trappen op de Veluwe! Ontdek al fietsend de pracht van de natuur en papierindustrie in
hartje Gelderland. Met een route langs molens, sprengen én het nieuwste uit de wereld van de
papierkunst. Een fotogeniek landschap, activiteiten voor het hele gezin en de rijke geschiedenis van de Veluwe ontdekken? Tour de Papier heeft het allemaal. Dus spreng uit de bocht met
je peloton en fiets mee met deze unieke route.
Ontdek activiteiten geïnspireerd op dat welbekende Franse fietsfestijn of ga in versnelde tred kunst
kijken in CODA! Tentoonstelling CODA Paper Art is een eerbetoon aan de regio met recent gemaakte
kunst van papier en karton. Het grootste deel van de hedendaagse Nederlandse papierindustrie
bevindt zich in Gelderland en de Veluwe kent vele papiermolens, beken en sprengen van vroeger om
te bewonderen tijdens een fiets- of wandeltocht.
De 10e editie van CODA Paper Art is vanaf 6 juni 2021 te zien in CODA Museum.
Meer informatie, zoals een link naar de fietsroute (als printversie en gpx bestand), is te vinden op de
website van CODA: www.coda-apeldoorn.nl/tour-de-papier-2021.
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Verrijk je route
Op de website staat ook een aantal extra activiteiten
voor zowel kinderen als volwassenen die aansluiten
op het thema of de fietsroute.
Omdat de route gebruikt maakt van de zogenaamde
“fietsknooppunten” zijn er mogelijkheden om de fietsroute te verkorten of juist uit te breiden.
Nog meer papierhistorie kun je ontdekken met de fietsroute https://www.papier-hier.nl.
Deze fietsroute is zo’n 38 km lang en leidt je langs het erfgoed van de papierfabricage in Eerbeek en
omgeving.

Workshop Vitaliteit voor Jeugd en Jongeren
Woon je in Beekbergen of Lieren?
Ben je tussen de 14 en 20 jaar?
Wat ga je doen deze vakantie?
Is er genoeg te doen in onze dorpen?
Wil jij meer of andere activiteiten?

Denk mee en praat mee tijdens de
workshop!
Donderdag 15 juli van 19.00 tot 20.30 uur in de
kantine van V.V. Beekbergen
Je bent welkom vanaf 18.45 uur.
Opgeven bij Jamone (06-38745524) of j.wagner@dorpsraadbeekbergen.nl
JW

4

In en om de dorpen
“De Beekvallei” in Lieren
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Bekberger Klompenpad
Ondanks veel positieve reacties op ons Bekbergerpad
verdwijnen er nog steeds klompjes, die op de wegwijzerpalen worden bevestigd door de liefhebbers van ons
klompenpad.
En nu is recent weer een welkomstpaal
verdwenen. Dit is nu de 4de paal van
3 meter lengte, die verdwijnt.
Stond hij in de weg, had iemand hem nodig
voor een verbouwing of is er een andere
oorzaak?
We willen het graag weten.
U kunt dit melden bij de dorpsraad en die kunnen het aan de klompenpadbeheerders melden.
Hartelijk dank daarvoor.

Pad Thai Foodtruck nu ook op vrijdag op de Kerk-Allee

Vele vaste klanten van Piet en Sirilak Vuurens uit Apeldoorn wisten de weg al te vinden naar hun Pad Thai foodtruck die
iedere zaterdag op de Kerk-Allee in Beekbergen staat. Maar sinds kort staan ze nu ook iedere vrijdag op de Kerk-Allee.
De gerechten die door Sirilak vers wordt bereid zijn o.a. Pad Thai (noedels met kip of garnalen), loempia's, Thaise mini red
curry kroket en Thaise kant-en-klaarmaaltijden. Sirilak en Piet heten u van harte welkom op iedere vrijdag en zaterdag
(11.30-19.00 uur) op de Kerk-Allee in Beekbergen!

Luchtruim Beekbergen en Lieren

Afgelopen week gespot boven het luchtruim van Beekbergen-Lieren.
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Veluwsche Stoomtrein Maatschappij

Afgelopen weekend konden de toeristen volgens een speciaal aangepast programma vanaf station Beekbergen op de
stoomtrein stappen, maar je moest wel vooraf reserveren. Op Museumstation Beekbergen en in de trein gelden de RIVMrichtlijnen. Het USM Depot en het terras waren ook open. De stoomtrein is daarnaast zo aangepast dat je altijd op 1,5 meter
van elkaar zit en dus onbezorgd (zonder mondkapje) met de stoomtrein mee kon reizen over de Koningslijn.

Zinkgat ontdekt aan Wolterbeeklaan

Aan de Wolterbeeklaan in Beekbergen, tegenover de notaris, is afgelopen weekend een zinkgat ontdekt.
Sinkholes, ook wel zinkgaten of verdwijngaten genoemd, ontstaan op plekken waar de grond instabiel is. Dat kan soms desastreuze
gevolgen hebben. Ook in Nederland komen ze af en toe voor. Maar waar loop je nu het grootste risico op dit soort zinkgaten? Sinkholes
ontstaan doordat er ineens een stuk grond instort door een gat in de grond. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door natuurlijke waterstromen
ondergronds die grond weghalen of door menselijke oorzaken zoals gesprongen waterleidingen.
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Tickets: €15,- Kindertickett: €10,T
In
nfo: info@linnaeustrio.nl
D
Direct
kaarten kopen: www.tticketkantoor.n
nl/shop/Herba
ariumBeekberg
gen
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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): 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.
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.

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
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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! Hubble’s mooiste
Vrijdag 23 juli 2021, 20.00 – 22.00 uur
Al 30 jaar is de Hubble ruimtetelescoop één van de belangrijkste instrumenten
van astronomen om de sterrenhemel te bestuderen. Jaap van ’t Leven toont
een persoonlijke selectie van de mooiste opnamen die deze telescoop
gemaakt heeft.
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

Wolterbeeklaan 53, 7361 ZE Beekbergen

het veranderen van een woning

07-07-2021

Spelderholt 5B , 7361 DA Beekbergen

het oprichten van een woning (wijziging
op eerder verleende vergunningen
10/21302 en D21/027429)

07-07-2021

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.

Aangevraagde evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

terrein van het Fordmuseum aan de
Tullekensmolenweg 33 in Beekbergen

21/66926 Brocante Markt Beekbergen d.d. 14 en
15 augustus 2021

07-07-2021

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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