Nieuwsbrief 19 juli 2021
Van de Bestuurstafel
Van Rijkswaterstaat/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontvingen wij onderstaand bericht
betreffende Groot onderhoud A50 tussen knooppunt Beekbergen en aansluiting Vaassen
– fase 5, 6 en 7 –
Voor de laatste fases van het groot onderhoud aan de A50 tussen knooppunt Beekbergen en aansluiting Vaassen is de weg rondom aansluiting Apeldoorn (24) aan de beurt. In de weekenden van 16,
23 en 30 juli worden de hoofdrijbaan en de parallelbaan aangepakt, waarbij er minder rijbanen
beschikbaar zijn en op- en afritten afwisselend worden afgesloten. Het verkeer moet rekening houden
met verkeershinder en de extra reistijd bedraagt ca. 30 minuten.
De bereikbaarheid van uw bedrijf / organisatie staat gedurende deze afsluitingen mogelijk onder druk.
Uw bezoekers, klanten, medewerkers en/of leveranciers zullen er wellicht langer over doen om bij u
te komen. Ervaring leert dat als weggebruikers dit van tevoren weten en er rekening mee (kunnen)
houden, de hinder zo beperkt mogelijk blijft. Daarom wil ik u informeren.
In de bijgaande factsheets vindt u informatie over de afsluitingen in fase 5, 6 en 7 de omleidingen.
Ik wil u vragen kennis te nemen van deze informatie en het binnen en/of buiten uw organisatie verder
te verspreiden. Rijkswaterstaat hoopt hiermee zoveel mogelijk mensen over deze werkzaamheden en
afsluitingen te informeren, om de hinder zoveel mogelijk te beperken.
Voor meer informatie over deze en andere onderhoudswerkzaamheden van Rijkswaterstaat OostNederland kunt u onze website raadplegen (www.rijkswaterstaat.nl/GOA50beekbergen-vaassen).

Weekendafsluiting en verkeershinder rondom aansluiting Apeldoorn (24) van vrijdag 16 juli 20.00 uur
tot maandag 19 juli 06.00 uur.
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Weekendafsluiting en verkeershinder rondom aansluiting Apeldoorn (24) van vrijdag 23 juli 20.00 uur
tot maandag 26 juli 06.00 uur.

Weekendafsluiting en verkeershinder rondom aansluiting Apeldoorn (24) van vrijdag 30 juli 20.00 uur
tot maandag 2 augustus 06.00 uur

Vitaliteitsagenda Beekbergen en Lieren
Met een kleine afvaardiging van jongeren uit de buurt is er nagedacht over onderwerpen die voor hen
belangrijk zijn.
Na een korte voorstelronde kreeg ieder de kans om te noteren waaraan gedacht werd bij de vraag:
Welke activiteiten, acties of faciliteiten kunnen we verzinnen om van Beekbergen een fijner dorp te
maken?
Deze antwoorden werden daarna in tweetallen besproken. De belangrijkste antwoorden werden in
steekwoorden op post-its geschreven. Elke deelnemer mocht daarna punten uitdelen aan wat hij of zij
het meest belangrijke vond. Zo is een top 3 ontstaan.
Omdat het belangrijk is dat zo veel mogelijk jongeren hun mening geven zullen we ze in de komende
weken op verschillende manieren en verschillende momenten de kans geven om te reageren.
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Dank aan Janine van SpectrumElan voor het begeleiden van de workshop.
Wilt u ook meepraten? Wilt u aangeven wat voor
u belangrijk is?
Dinsdag 19 juli rond het middaguur is Janine
van SpectumElan bij AH Westerik om inwoners
te vragen naar onderwerpen voor de Vitaliteitsagenda.
Bent u niet in de gelegenheid om dan te komen?
U kunt uw opmerking of vraag ook bij ons kwijt!
Mail naar secretariaat@dorpsraadbeekbergen.nl.
Of bel 5061010 tussen 9 en 12 uur (wij zijn tot en
met 23 juli nog bereikbaar, daarna gaan ook wij
even met vakantie)
Resultaat van de workshop Vitaliteit Jeugd en Jongeren.

De Apeldoornse Omgevingsvisie
Dit is de laatste week dat de Omgevingsvisie ter inzage ligt.
Dat betekent dat u nog maar een paar dagen heeft om
een zienswijze in te dienen. Wij zijn deze week elke
ochtend aanwezig op kantoor. Hier kunt u de papieren
versie van de visie inzien.
Wij hebben hier ook formulieren voor het maken van
een zienswijze.
Het is mogelijk om als individueel of als (belangen)groep te reageren op de Omgevingsvisie en/of
Omgevingseffectrapportage. Dat betekent dat u ook
als buren gezamenlijk een reactie kunt geven.
Uw papieren zienswijze kunt u bij ons in de stembus
deponeren.
U kunt uw zienswijze ook digitaal kenbaar maken: via een formulier op de website van de Gemeente
(eerst inloggen met DigiD).
Of schriftelijk: stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en
wethouders, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van
'zienswijze over ontwerp Omgevingsvisie / omgevingseffectrapportage’.
Wij vragen u om in uw zienswijze aan te geven of uw opmerking gaat over de
Omgevingsvisie of de omgevingseffectrapportage. De zienswijzenbrief moet
door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en
indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.
Heeft u nog vragen over de Omgevingsvisie? Dan kunt u deze stellen aan de
gemeente via omgevingsvisie@apeldoorn.nl.
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In en om de dorpen
Jeugdorkest PJB liet weer van zich horen
Het was de bedoeling om het muzikale jaar af te sluiten met een klein buitenoptreden.
Helaas was het weer de grote spelbreker. De jeugdleden hebben de afgelopen anderhalf jaar niet op de gebruikelijke wijze samen kunnen repeteren. Vanwege de lockdown
is het orkest via ZOOM wel actief
gebleven, maar dat is natuurlijk veel
minder leuk dan met elkaar samen komen om muziek
te maken. Toch hebben ze het enthousiasme erin
gehouden en zijn stug door gegaan. Ze hebben zelfs
nog een eigen muzieknummer gecomponeerd. Als
alternatief voor een buitenoptreden heeft het
jeugdorkest in Het Hoogepad een leuk optreden voor
de ouders gegeven. Onder leiding van de zeer
enthousiaste dirigent Jasper Arts speelden ze een
viertal bekende muziekstukken die door de talrijk
aanwezige ouders met een groot applaus werden
beloond. Voorlopig gaat het orkest tot 1 september
even lekker van een vakantie genieten.

WEES WELKOM in De Huiskamer van Lieren
De vrijwilligers van de Huiskamer in Lieren zetten vanaf WOENSDAG 28 JULI 2021 om 10.00 uur
iedere woensdag de deur weer open.
Dat kan zeker in de royale, ruime Huiskamer van Lieren met veel loopruimte en daglicht!
Wilt u er ook graag even uit? Wees welkom vanaf 10.00 uur en neem je buurvrouw en/of buurman
mee!
De tafels en stoelen staan zo opgesteld dat de 1,5 meter afstand geen enkel probleem is.

Voor WIE?




Alle senioren
Voorbijgangers
Vakantiegangers

Iedereen die zin heeft in:




een kop koffie of thee met wat lekkers
een fijn gesprek
gezelligheid, gewoon samen zijn, elkaar ontmoeten, andere mensen ontmoeten, even uit de
dagelijkse sleur zijn.

En wil je ook graag 1x per maand of vaker meedraaien in ons enthousiaste team vrijwilligers?
Alle hulp is welkom en kom vooral langs om de sfeer te proeven en kennis te maken of mail naar
HuiskamervanLieren@outlook.com dan nemen wij contact met je op.
TOT ZIENS! Het Trefpunt, Lierderstraat 7 te Lieren (achter de kerk).
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Musical en afscheid Groep 8 van OBS Beekbergen

Foto-impressie van de Musical van Groep 8 van OBS Beekbergen.
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Foto-impressie van het afscheid van Groep 8 van OBS Beekbergen.

De zomervakantie van de basisscholen (Regio Midden) duurt van
17 juli tot maandag 30 augustus 2021.
Zomervakantie basisscholen (Regio Noord): 10 juli tot maandag 23 augustus 2021.
Zomervakantie basisscholen (Regio Zuid): 24 juli tot maandag 6 september2021.
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Musical en afscheid Groep 8 van PCBO Prinses Juliananaschool Lieren

Foto-impressie van de Musical en het Afscheid van Groep 8 van PCBO Prinses Julianaschool in Lieren.
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Sportbolides doen Beekbergen aan
Afgelopen zondag 18 juli deed de Cobra Club Nederland Beekbergen aan. Vanuit Ter Schuur reden
de hoofdzakelijk Engelse sportwagens richting Parc Spelderholt in Beekbergen. Hier werd door het
restaurant een sandwichlunch verzorgd. Na de lunch vervolgden ze hun route over de Veluwe en
eindigden ze weer bij het startpunt in Ter Schuur.

Cobra Club Nederland op bezoek bij Parc Spelderholt in Beekbergen.

Ook op zondag 18 juli werden deze sportbolides gespot op de Arnhemseweg in Beekbergen. De eliteclub voor sportauto´s
StreetGasm voor o.a. Ferrari, Lamborghini, Porsche, Mclaren, Rolls Royce, Bentley, Bugatti, Koenigsegg, Pagani hield een
Ride Out over de Veluwe en deden o.a. Apeldoorn aan. Alleen wanneer je een sportieve auto van één van deze merken rijdt
kom je in aanmerking voor een StreetGasm lidmaatschap of wanneer deze minstens 500 fabrieks pk’s heeft of zeer uniek is.
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Landgoed Engelanderholt

Op zaterdag 17 juli is op Landgoed Engelanderholt de verkoop gestart van de 16 appartementen in Landhuis
Engelanderholt! Tussen 11.00 en 13.00 uur werd een Drive Thru event gehouden en stond het verkoopteam klaar voor de
potentiële kopers. Vanaf de uitkijkpost kon men ervaren wat het uitzicht straks kan gaan worden.
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Kleurrijk vliegengordijn voor
Kinderdagverblijf Pommetje
Van de brillenkamer op het dorp hebben wij al deze vrolijke
materialen gekregen om er samen met de kinderen een kleurrijk
vliegen gordijn van te knopen. Super blij!

Drukte bij de Loenense Waterval

De Loenense Waterval werd dit weekend druk bezocht door dagjesmensen. Het frappante is dat de parkeerplaats binnen de
dorpsgrenzen van Beekbergen ligt.

Pad Thai nu óók op vrijdag op de Kerk-Allee

De Pad Thai foodtruck van Sirilak en Piet Vuurens uit Apeldoorn staat ieder zaterdag, maar sinds vorige week nu ook
iedere vrijdag van 11.00 tot 19.00 uur 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.
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En we
w gaaan vaan staart...
Kunst moet gezien worden.
w
Muziek moet
m
beluistterd worden
n.
Cultuur, het zout in de pap, mo
oet beleefd worden.
w
Corona bestreden.
b
4 Reden
nen om de draad
d
weer op te pakke
en en te
gaan gen
nieten.
Daarom stellen wij onze
o
tuin en
n weide van
n
ca. 1.4 ha
h bij Beekb
bergen 10 d
dagen lang, van 3 t/m
12 septe
ember 2021, beschikba
aar voor kun
nst en
cultuur.
De kunstt in de tuin en weide iss overdag va
an
11 tot 17
7 uur te bezzoeken. Entrreeprijs € 5.-.
's Avond
ds worden optredens
o
ge
eorganiseerd.
Deze optredens vinden in een tent in de weide
w
plaats: kamermuzie
k
ek, cabaret, kleinkunst, jazz etc.
Per avon
nd is er plaa
ats voor ca. 100 gasten
n.
Voor een
n optreden kunt u ook nog van de kunst
genieten
n.
Wij hope
en jullie te ontmoeten!
o
Martha Waijop
W
en Jeannette
J
G
Groenink

K t
Kunst
We zijn verh
W
heugd dat we
w Sigrid Rh
hemrev-Bon
ntenbal, eigenaar van Galerie
G
de R
Ruimte in Geldrop
G
(bij
E
Eindhoven),
bereid heb
bben gevonden de bee
eldende kun
nst tijdens het eveneme
ent te verzo
orgen.
B
Behalve
hett werk van in
nitiatiefnem
mer en organ
nisator Marttha Waijop zal het werk van twintig gerenom-m
meerde
kunstenaars uit Nederland
d en België,, waar Gale
erie de Ruim
mte mee sam
menwerkt, getoond
g
w
worden.
Derrhalve is er een grote variëteit
v
aan
n werken in brons, stee
en, keramie
ek, cortensta
aal en ande
er
m
materiaal
te zien.

O dens
Optred
'ss Avonds zijn er optred
dens voor een beperkt gezelschap
p van max. 100 person
nen. Klassie
eke muziek,
ja
azz, een lezzing, film...
V
Voorafgaand
d aan het optreden kun
nt u ook nog
g van de ku
unst geniete
en.
3 september 2021
Threesom
me Jazz
4 september 2021
Dames Danzi
D
Strijkkkwartet
8 september 2021
Wat is kunst?
Vrouwen van het lan
9 september 2021
nd
Oleg Lyse
1 september 2021
10
enko
1 september 2021
11
Marjolein Meijers en Band
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O ingstijjden
Openin
De beeldenttuin en de weide
D
w
zijn dagelijks geo
opend van 11.00
1
uur to
ot 17.00 uurr.
D entreeprrijs bedraagt € 5 per pe
De
ersoon.
O
Optredens
D optreden
De
ns beginnen
n steeds om
m 19.30 uur.. Inloop van
naf 19.00 uu
ur.
D entreeprrijzen versch
De
hillen per op
ptreden.

H
Hoop
op beetere tijden
t n...
4evergreen2
4
2021 is hoo
op op betere
e tijden voorr allen, maa
ar vooral oo
ok voor kunsst en cultuur. Een privé
éin
nitiatief van ondergetekkenden. We
e hopen uite
eraard op ju
ullie komst. Het is mede aan jullie om hier ee
en
s
succes
van te maken, door
d
te kom
men en doorr deze nieuw
wsbrief onder de aanda
acht van vrienden en
b
bekenden
te
e brengen.
E ons te vo
En
olgen op insstagram én facebook.

A
Alvast
bedankkt!
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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): 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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Graatis adviies van vvrijwilliggers
Wilt u duurzame energie, m
maar u wee
et niet goed
hoe te beginnen
n? Vraag daan de vrijwillligers van
bLoEEm. Kijk op www.duurz
w
zaambloem.nl of stuur
uw e‐mail
e
naar info@duurzzaambloem
m.nl.
bLoEEm werkt saamen met d
de duurzame energie‐
coöp
peratie de A en met heet initiatief van
v de
gemeente Energgiek Apeldo
oorn. Ook bij hen kunt
u terrecht voor informatie een advies.

Energ
giek wo
onen
doe je zo
o!

voor uw portem
monnee,
uw comfo
ort en de
d wereld

DORPS
SKERK BEEKB
BERGEN
N
De dorpskerrk is al eeuw
D
wen een huis van God in het hart van
v ons dorp.
H is een huis
Het
h
van God voor iedereen in Bee
ekbergen, Lieren,
L
O
Oosterhuize
en of waar dan
d ook van
ndaan.
De kerkdienssten zijn gelu
D
ukkig weer toegankelijk vo
oor kerkgang
gers (10.00 en
e 19.00 uur)
r). Hiervoor dient
d
u
k
klachtenvrij
te
e zijn, te rese
erveren via de
d www.hgbb
b.nl en zich te
t houden aa
an de veilighe
eidsvoorschrriften die
in
n de kerk wo
orden aangeg
geven. De diiensten kunn
nen ook via www.kerkdien
w
nstgemist.nl (dorpskerk
B
Beekbergen)
live of later worden beke
eken en mee
ebeleefd.
 Elke zond
dag is er om
m 10.00 uur en
e 19.00 uurr een live uittzending.
 Eens per 14 dagen is
s op woensd
dagmiddag om 15.00 uu
ur een live uitzending.
u
O
Om de eenza
aamheid
en de lang
ge week te onderbreken.
o
. De ene kee
er zal er orge
elspel klinken
n, de andere keer een bemoediging
vanuit de Bijbel door ds.
d Lammerss of ds. Theunisse, dan weer
w
een CD met geestelijke liederen.
Ook deze uitzendinge
en zijn te volg
gen via de ke
erkradio of via www.kerkd
dienstgemistt.nl. De uitzending is
steeds op
p de oneven weken,
w
dus: woensdag 7 juli, 21 juli, 4 augustu
us, enzovoort.
Ben je eenzzaam, heb je
e behoefte aa
an een gesprek of aan prraktische hullp?
Neem gerust contact met ons op. We
W bieden gra
aag een luistterend oor off schakelen o
ons netwerk in.

Ds. Ad
driaan Theu
unisse
awjthe
eunisse@kliksafe.nl
055 84
43 69 88

Ds. Jan La
ammers
jan@jrlamm
mers.nl
055 844 16
6 79

Meer info: www.hervo
ormdegeme
eentebeekbe
ergen.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! Hubble’s mooiste
Vrijdag 23 juli 2021, 20.00 – 22.00 uur

LIVESTREAM! Apollo 15: 50 jaar geleden
Vrijdag 30 juli 2021, 20.00 – 22.00 uur

LIVESTREAM! Vallende sterren aan de augustushemel
Vrijdag 6 augustus 2021, 20.00 – 22.00 uur

LIVESTREAM! Saturnus: Lord of the Rings
Vrijdag 13 augustus 2021, 20.00 – 22.00 uur

LIVESTREAM! UFO’s: zijn de aliens onder ons?
Vrijdag 20 augustus 2021, 20.00 – 22.00 uur

LIVESTREAM! Actuele ontwikkelingen in de ruimtevaart
Vrijdag 27 augustus 2021, 20.00 – 22.00 uur

LIVESTREAM! Voyagers aan de grenzen van ons zonnestelsel
Vrijdag 3 september 2021, 20.00 – 22.00 uur

LIVESTREAM! De planeet Jupiter
Vrijdag 10 september 2021, 20.00 – 22.00 uur
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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G
Gemee
entenie
euws

Polittieke Marrkt Apeld
doorn
Z
ZOMERR
RECES
De gemeen
D
nteraad is tot 31 augustus 2021
1 met zomerreces.
D eerste vergaderin
De
v
g zal op do
onderdag 2 septemb
ber 2021 weer
w
plaatsvvinden.
A
Aangevraa
agde omgevingsverrgunning
L
Locatie

Omschrijv
ving

Datum

A
Arnhemsewe
eg 435, 7361 CH Beekbergen,

het houden
n van een camperverhuurbedrijf
aan huis

12-07-2021

Het gaat hie
H
er om een in
ngediende aanvraag.
a
D
Deze
kennis
sgeving is bedoeld
b
om u te informeren.
A er een besluit
Als
b
is gen
nomen wordt dit opnieuw gepublic
ceerd en ku
unt u dit bessluit inzien.
Pas dan kun
P
nt u eventue
eel een bezzwaarschriftt indienen. Nadere
N
informatie hiero
over vindt u t.z.t. bij de
e
p
publicatie
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an de verlee
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nning.

V
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Omschrijving
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Datum

S
Spelderholt
5 , 7361 DA
5B
A Beekbergen
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et oprichten van
v een won
ning (wijziging
g op
ee
erder verleen
nde vergunniingen 10/213
302 en
D2
21/027429)

12-07-2021
1

K
Keizersmante
el 34, 7361 ZP
Z Beekberg
gen

he
et plaatsen van
v een dakkkapel

13-07-2021
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Het besluit en
H
e bijbehore
ende tekeniingen liggen
n ter inzage
e in het stad
dhuis, u kun
nt het besluit inzien na
h maken van
het
v een afspraak met het
h Omgevingsloket off kan op verrzoek digitaa
al worden to
oegezonden
d
door
een ma
ail te sturen
n aan infoom
mgevingslokket@apeldo
oorn.nl. De openingstijd
o
den van hett stadhuis en
e
h Omgevin
het
ngsloket vin
ndt u op ww
ww.apeldoorrn.nl/stadhu
uis.
Belanghebb
B
benden kunn
nen op gron
nd van de Algemene
A
wet
w bestuurssrecht tegen
n dit besluit bezwaar
m
maken.
Een bezwaa
E
arschrift dient binnen zes weken na
n verzendin
ng van het besluit
b
(zie datum verz
zending)
g
gestuurd
te worden naa
ar het colleg
ge van burg
gemeester en
e wethouders van Ape
eldoorn, t.a
a.v. de
e
eenheid
Veiligheid & Recht, postbus 9033, 73
300 ES in Apeldoorn.
A
Een bezwaa
E
arschrift kan
n ook digitaa
al ingediend
d worden viia het formu
ulier op www
w.apeldoorn
n.nl (digitaa
al
lo
oket).
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Verleende evenementenvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Engelanderweg 22 en 32, Spelderholt 3 in
Beekbergen

21/66881 Muziek in de Beekbergse tuinen
d.d. 1 augustus 2021

13-07-2021

Kuiltjesweg 55 in Beekbergen

21/66765 Cycle for Hope Team Trial MTB
d.d. 16 en 17 juli 2021

13-07-2021

U en eventuele andere belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht
tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na verzending van dit
besluit (zie datum) gestuurd te worden naar de burgemeester van Apeldoorn, t.a.v. de eenheid
Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn.
Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl. Als u
uw bezwaarschrift per post verstuurt raad ik u aan een kopie van het besluit mee te sturen.
Vragen?
Heeft u vragen over de vergunning of wilt u deze inzien dan kunt u contact opnemen met het team
Persooninformatiebeheer en vergunningen via tel. 14055 of via apvvergunningen@apeldoorn.nl.
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S
Sociaal
maatsc
chappellijk werk
ker
S
Spreekuu
ur Stimenz
Van Stimenz
S
onttvingen wij bericht
b
dat als
a resultaa
at van overle
eg met doktter Peters iss
overe
eengekomen
n dat het Sttimenz-spre
eekuur in ge
ezondheidsccentrum Pa
apenberg
weer op inloopba
asis kan pla
aatsvinden. Het is dus niet meer p
per sé noodz
zakelijk een
n
afspra
aak te make
en. Uiteraarrd komt u alleen naar het
h spreeku
uur als u “co
orona vrij”
b
bent
en natu
uurlijk dient u zich aan de richtlijne
en van de Rijksoverhei
R
id en het RIIVM te houd
den.
Het inloopsp
H
preekuur is op dinsdag
gochtend va
an 10.00 tot 12.00 uur in Gezondheidscentrum
m
Loenensew
P
Papenberg,
weg 1, Beekkbergen. Ee
en maatschappelijk we
erker (088 7
784 6464) is
s dan
b
beschikbaar
r om u te he
elpen wanne
eer u hulp nodig
n
heeft op gebiede
en die vallen
n binnen he
et sociaal
m
maatschapp
pelijk kader.
Of het nu ga
O
aat om vrag
gen op het gebied
g
van hulp
h
die uw
w leefomstan
ndigheden kkunnen
v
veraangena
men of om welke activviteiten voorr u geschiktt zouden zijn
n om uw we
elzijn te vergroten of
w
welke
moge
elijkheden er voor u zijn
n om deel te
e nemen aa
an vrijwillige
erswerk? Err is vaak me
eer mogelijkk
d u denkt.
dan

S
Seniore
enbijeen
nkomste
en
In verba
and met de
e coronav
virus gaan alle senio
orenbijeen
nkomsten in Beekbergen en
Lie
eren, tot nader
n
orde
er, niet door !

D STA
DE
AMTAF
FEL
Ie
edere dond
derdagmidd
dag van 14
4.00 tot 16.0
00 uur verz
zorgen de vrijwilligers
v
vvan de Stam
mtafel een
in
nloopmidda
ag voor IEDEREEN die
e een kopje koffie of the
ee wil kome
en drinken ttegen betaling van
1 euro voor 2 kopjes. Voor
V
de man
nnen/vrouw
wen die wille
en biljarten is daarnaasst ook nog de
d gelegenh
heid
om dit op
o dinsdagm
morgen van
n 10.00 tot 12.00
1
uur te
e doen. Er zijn
z diverse mogelijkhe
eden tot
s
spellen
zoals sjoelen, kaarten,
k
bilja
arten, rumm
mikub, maarr ook voor het
h maken vvan een pra
aatje met
e
elkaar.
Dorp
pshuis De Hoge
H
Weye
e, Dorpstra
aat 34, Bee
ekbergen.

H
HUISKA
AMER va
an LIER
REN
Elke woens
E
sdagochten
nd van 10.0
00-12.00 uu
ur. Iedereen
n die graag een praatje
e wil. Bij een
n kopje
k
koffie/thee
m wat lekkkers. Vanuitt Lieren of daar
met
d
buiten.. Gezellighe
eid, wat han
ndwerken, een
e spelletje
e.
H Trefpun
Het
nt, Lierders
straat 7, Lie
eren, achte
er de Kerk.
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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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