
 1 
 
 

 

Vereniging Dorpsraad Beekbergen - Lieren 

 
 

JAARVERSLAG 2019

Vereniging Dorpsraad

Beekbergen en Lieren 



 2 
 
 

 

Het Wel en Wee van de dorpsraad in 2019 

De laatste jaren heeft de dorpsraad zich nadrukkelijk ingezet om te komen tot de oprichting van een 
openbaar toilet. Terwijl de in 2018 geplaatste “Greenpee” een succes is, kan hij niet worden gebruikt 
door vrouwen. Onze wens is dan ook nog steeds: een openbaar toilet in het centrum. Zeker voor een 
plaats waarnaar zoveel toeristen komen is dit tegenwoordig een must. Dit onderwerp is regelmatig door 
ons aan de orde gesteld bij diverse functionarissen van de gemeente Apeldoorn, maar ieder jaar 
moesten we mededelen dat er nog niets was. 
Afgelopen jaar is echter door twee wethouders afzonderlijk medegedeeld dat het openbaar toilet defini-
tief van de baan is. De dorpsraad voelt zich feitelijk in de steek gelaten door de gemeente, temeer daar 
er in eerdere jaren allerlei beloftes waren gedaan. Maar goed, wellicht maken wij nog kans in de toe-
komst. 

Het afgelopen jaar is er veel vergaderd door de dorps- en wijkraden van de gemeente Apeldoorn.  
Dit alles naar aanleiding van de conceptnotitie “Helder in ambitie, flexibel in uitvoering”. De raad wil dat 
de positie van de dorps- en wijkraden wordt geactualiseerd als gevolg van de ontwikkeling van de 
“burgerparticipatie”. Maar de aan dit onderwerp gewijde vergaderingen van de gemeente met de dorps- 
en wijkraden hebben niet veel nieuwe gezichtspunten opgeleverd. Eigenlijk adviseren de dorpsraden 
unaniem om de stand van zaken niet aanzienlijk aan te passen. Wij volgen de ontwikkelingen nauw-
keurig. 

Positieve zaken van het afgelopen verenigingsjaar zijn er gelukkig ook. Zo is inmiddels het Klompenpad 
geopend en het wordt zeer intensief “bewandeld”. Zeker een aanwinst voor onze dorpen. Daarnaast 
bestond de “Stamtafel” 10 jaar. Ook daarbij is de dorpsraad van begin af aan betrokken geweest. 

Verder hebben wij vanzelfsprekend onze ceremoniële verplichtingen uitgevoerd, zoals de herdenkingen 
bij de Woeste Hoeve, bij het monument in Lieren en in het Teixeira de Mattos Park. Daarnaast waren wij 
aanwezig bij de intocht van Sinterklaas en overhandigden bloemen aan jubilarissen van zangkoren 
Hosanna en Toonkunst. 

Tot slot wil ik een woord van dank richten aan onze kantoormedewerker (en “hoffotograaf”) John 
Tanasale voor zijn inzet en aan onze boekhouder Jaap Hertgers voor zijn accuraat uitgevoerde werk-
zaamheden. 

Joop van der Meer 

Voorzitter Vereniging Dorpsraad Beekbergen en Lieren 
 



 3 
 
 

 

Aandachtspunten bij de portefeuille Veiligheid in 2019 

Als het om “Veiligheid” gaat, kunnen wij in Beekbergen en Lieren niet zeggen dat zich grote problemen 
voordoen. Maar er zijn toch wat zaken die wij wel goed in de gaten moeten houden. Zo hebben wij af en 
toe overlast van personen die in een aantal instellingen verblijven. Vaker dan wij zouden willen is er 
sprake van openbare dronkenschap, met name in het centrum, juist daar waar zich de openbare basis-
school bevindt, maar waar ook ’s zomers veel toeristen verblijven. 

Daarnaast is er een nieuwe vorm van overlast ontstaan door de zogenaamde “arbeidsmigranten”.  
Sinds hun aanwezigheid in de Smittenberg en na vorig jaar ook de Engelanderhof hebben wij klachten 
gekregen van bewoners van aangrenzende huizen over geluidsoverlast en af en toe overmatig drank-
gebruik. Wij hebben begrepen dat de gemeente Apeldoorn ook op dit punt onderzoek verricht. Voor de 
goede orde: wij zijn niet tegen hun aanwezigheid en het gaat om een klein percentage van deze 
groepen, doch het verdient wel onze aandacht. 

Enige weken geleden ontvingen wij bericht van onze wijkagent Theo Simmelink dat hij door een andere 
functie bij de politie zijn werk in onze dorpen zal beëindigen. Wij zullen met weemoed afscheid van hem 
nemen, omdat hij zeer geliefd was door zijn positieve manier van werken en wensen hem alle goeds in 
zijn nieuwe werkzaamheden. Wanneer de persoon die hem opvolgt bekend is zullen wij u daarover 
informeren en wij hopen en verwachten ook met hem/haar een goede samenwerking te hebben. 

Joop van der Meer 

Portefeuillehouder Veiligheid 
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Zorg 

Immendaal / Markenhof 

De dorpsraad wordt regelmatig op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rond Het Immendaal. Door 
de stikstofproblematiek is de nieuwbouw wat vertraagd, maar men hoopt toch eind 2021 de nieuwbouw 
voor 80 cliënten verwezenlijkt te hebben. Het wordt allemaal laagbouw en het oude hoofdgebouw wordt 
weer in oude glorie hersteld. 

Tevens komt er nieuwbouw op de Markenhof. Dit is voor 80 cliënten met chronische psychiatrische 
verpleeghuiszorg en voor 20 cliënten met het syndroom van Korsakov. Het gaat om vervangende bouw 
van de huidige semi- permanente bouw van Markenhaven en de oudbouw van Marken buiten.  
Het terreingedeelte van het huidige Markenhaven wordt te zijner tijd teruggeven aan de natuur. 

Iriszorg ( Hooge land) 

Ook het Hoogeland zal een nieuwbouw starten. Er zal een keuze worden gemaakt uit 3 alternatieve 
plannen. Momenteel is men in gesprek met de gemeente Apeldoorn. De dorpsraad is ook betrokken bij 
deze plannen. 

Ontmoetingsplekken: 

De Stamtafel (De Hoge Weye) en het Proathuus (Het Hoogepad) worden wekelijks nog goed bezocht 
evenals de Huiskamer van Lieren. Ongeveer 3x per jaar wordt er in de Hoge Weye nog een grotere 
activiteit aan geboden waarvoor ook veel belangstelling is. Op donderdagmiddag is er ook nog een 
inloopmoment voor alle inwoners van Beekbergen en Lieren (Komt d’r in) waarbij ook sociale raads-
lieden aanwezig voor vragen over bijvoorbeeld toeslagen, inkomen en voorzieningen. 

Er is afgelopen jaar ook een enquête gehouden van Accres met betrekking tot het onderzoeken van de 
mogelijkheden om het aantal activiteiten in het ontmoetingscentrum De Hoge Weye uit te breiden.  
Hier kwam helaas nauwelijks respons op. 

Ria Mollink 

Portefeuillehouder Zorg 
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Sport en Spelen 

Al enkele jaren ontvangt Martin Kooijmans de senioren van Lieren gastvrij op “zijn” school in Lieren. 
De pannenkoeken en stamppotten worden met smaak genuttigd door de deelnemers aan de ouderen-
lunches. De twee ontmoetingenop de Prinses Julianaschool kunnen steevast rekenen op ongeveer 
25 deelnemers per keer. Anthoinette en Jannie helpen bij het verspreiden van de uitnodigingen door het 
dorp, bereiden elk een stamppot en zijn gezellige gastvrouwen gedurende de ochtend. 

Voor de tweede keer werd op koningsdag een spelochtend voor de jongere kinderen uit Lieren 
georganiseerd. Kinderen uit het dorp waren uitgenodigd voor een ochtend op het veldje aan de Lierder-
straat. Een aantal ouders had de krachten gebundeld om de kinderen dit aan te bieden. Er werd eerst 
samen gedanst en gezongen, daarna konden de kinderen een aantal spellen doen. Voor de ouders 
stond koffie klaar. De ochtend werd afgesloten met broodje. Het initiatief van Nathalie en Linda was erg 
succesvol! Hopelijk vindt er weer een vervolg plaats. 

De leden van de Stichting Omnisport Beekbergen hebben het afgelopen jaar deelgenomen aan verschil-
lende overleggen en bijeenkomsten. Er is contact geweest met een aantal partijen en de Gemeente. 
De Stichting wordt in het proces nog steeds ondersteund door de twee onpartijdige adviseurs van de 
SESAM academie. 

De stichting organiseerde ook, de inmiddels 6e editie van het Dorpszeskamp. Zoals altijd waren veel 
dorpsgenoten als deelnemer of toeschouwer aanwezig op de 1e zaterdag van september. 

Portefeuillehouder Jeugd, Sport en Onderwijs 

Jamone Wagner 
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Vereniging Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren (BWiBL) 

2019 was een groot succes voor de vereniging. Na jaren van hard werken, veel tegenslagenen ook heel 
veel geduld is het plan ‘de Beekvallei’ eindelijk realiteit geworden, nadat de eerste plannen omstreeks 
13 jaar geleden al gesmeed werden. In het voorjaar van 2019 werd het bestemmingsplan ter inzage 
gelegd door de gemeente Apeldoorn, hier kwamen in de eerste bezwaartermijn geen bezwaren op. Dat 
was voor de aannemer dusdanig goed nieuws dat de verkoop van start kon gaan. Op 2 juli 2019 was er 
een verkoopavond georganiseerd door Nikkels. Hiervoor werd iedereen uitgenodigd, al kregen de leden 
van de vereniging voorrang op het verkrijgen van een woning. De opkomst op deze avond was uitermate 
hoog, ver boven de verwachting van Nikkels en de vereniging uit. Helaas moesten dus ook een enkeling 
van de vereniging en veel andere belangstellenden het nieuws te horen krijgen dat er geen woning voor 
hen meer beschikbaar was. Dit geeft wederom het grote probleem van de woningnood aan. Het doel van 
de vereniging is echter bereikt, 10 leden hebben een betaalbare starterswoning gekocht, de andere 
leden hebben tegen marktprijzen ook een plekje in Lieren weten te verkrijgen. Ook tijdens de tweede 
termijn kwamen er geen bezwaren, zodat in oktober het bestemmingsplan onherroepelijk werd 
verklaard. 

Binnen de vereniging hebben we (op volgorde van inschrijving) de huizen verdeeld, alle leden zijn erg 
blij met hun plekje in Lieren. De huizen die niet door leden van de vereniging zijn verkocht zijn ook 
gedeeltelijk in handen gevallen van inwoners van Beekbergen en Lieren, wat het echt een dorpswijkje 
maakt. Uiteraard zullen de niet-dorpsgenoten ook met veel plezier aan de dokter J. Van Heuvenweg 
gaan wonen. Dat is namelijk de straatnaam die door de kinderen van de vroegere huisarts van 
Beekbergen als suggestie is gedaan en door de gemeente Apeldoorn is gekozen.  

Op het moment van schrijven is de geplande start van de bouw in april 2020, de oplevering zal dan 
plaatsvinden in het voorjaar van 2021 (het project wordt in fases opgeleverd). Gelukkig heeft ons project 
geen hinder van overheidsmaatregelen (PFAS, stikstof) en daarom hopen we ook dat de woningen zo 
snel mogelijk realiteit zullen worden. Het zullen woningen worden die voorbereid zijn op de toekomst 
(warmtepompinstallatie, gasloos, goede isolatiewaarde) dus we hopen als toekomstig bewoners nog 
lang met veel plezier in Lieren te blijven wonen! 

Robert van Grol 

Portefeuillehouder BWiBL 
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Bouwen, Wonen, Ruimtelijke Ordening 

Ook in 2019 zijn er weer verschillende ontwikkelingen geweest op het gebied van ‘Bouwen, Wonen & 
Ruimtelijke Ordening’. Halverwege het jaar werden we opgeschrikt door de zogenaamde ‘stikstofcrisis’. 
Veel bouwprojecten in het hele land werden stilgelegd of liepen vertraging op en vergunningen werden 
weer ingetrokken. Gelukkig kunnen we concluderen dat de stikstofcrisis tot nog toe geen verstrekkende 
gevolgen heeft gehad voor projecten in en om Beekbergen. Afgelopen jaar is er in en om Beekbergen 
weer aan verschillende projecten gewerkt: 

• Begin van 2019 is het definitieve bestemmingsplan vastgesteld voor de Hoge Bergweg 16. 
Droompark Beekbergen mag op deze locatie 23 nieuwe bungalows bouwen met daarbij een groeps-
accommodatie. 

• Aan De Hoeven zijn/worden verschillende nieuwe woningen gerealiseerd. 
• Achter de schermen wordt nog steeds hard gewerkt om bij de coöperatie in Lieren 15 nieuwe 

woningen te realiseren. Mede door de stikstofcrisis duurt dit alles wat langer dan gehoopt werd. 
• Er is in 2019 hard gewerkt om een nieuwe bestemming te geven aan het voormalig terrein van Horeb. 

Er is een informatie bijeenkomst gegeven voor omwonende om inzicht te geven in de plannen die er 
zijn en om de reacties van de omwonende te peilen. Inmiddels ligt er een plan om een mix van wonen 
en natuur te realiseren. De huidige bebouwing wordt gesloopt en er komen 12 riante kavels beschik-
baar die bebouwd mogen worden. Deze plannen moeten nog verder uitgewerkt worden en vergunnin-
gen moeten nog aangevraagd worden. 

Verder zijn er het afgelopen jaar grote stappen gezet om ‘de Beekvallei’ te realiseren. Hierover is meer 
informatie te vinden elders in dit jaarverslag. 

Erwin Wilbrink 

Portefeuillehouder Bouwen, Wonen en Ruimtelijke Ordening 
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Grijs & Groen en Verkeer 
Drie items die nauw met elkaar verbonden zijn en daarom in een samenhangende rapportage zullen 
worden behandeld.  
Allereerst dient te worden vermeld dat - evenals voorgaande jaren - de contacten met de wijkbeheerder 
dorpen en buitengebied constructief was. Dat was zowel in gevallen van “klein onderhoud” (herstellen 
tegelpad en snoeien van struiken) als wat grotere projecten  (bijvoorbeeld speeltoestellen in park 
Wolterbeeklaan en Freule Hartsen plantsoen). 
In 2019 is de N786 (Loenenseweg binnen de bebouwde kom grondig aangepakt. Naast vernieuwing van 
het asfalt werd ter hoogte van de ingang van De Vier Dorpen een wegversmalling aangebracht en is er 
bij de aansluiting van de Loenenseweg op de Dorpstraat een zebrapad aangelegd. Beide hebben tot 
doel het oversteken van de Loenenseweg veiliger te maken. Eerste reacties zijn positief maar opletten 
bij oversteken blijft belangrijk. In dat kader moet ook de verplaatsing van de bushalte Loenenseweg 7 
naar Dorpstraat ter hoogte van Makelaar Wilbrink worden gezien. Verplaatsing van deze bushalte wil 
een betere aansluiting en invoeging van de verkeerstromen bewerkstelligen. Meningen van weggebrui-
kers zijn op dit moment nog verdeeld. 
Met betrekking tot de N788 (Arnhemseweg binnen de bebouwde kom) is bericht ontvangen dat 
reconstructiewerkzaamheden niet voor 2021 zullen worden uitgevoerd. 
Overleg met bewoners heeft plaatsgevonden over de verkeerssituatie aansluiting Koningsweg/Holleweg 
op Arnhemseweg. Ingrijpende aanpassing van deze wegen op de Arnhemseweg is niet te realiseren 
Overwogen wordt een matrix bord te plaatsen waarop de waarschuwing “file”. 
Ook de aansluiting van de Amerikaweg op de Arnhemseweg is onderwerp van gesprek geweest.  
Ook voor dit kruispunt en het hardrijdende sluipverkeer (bodedienst) is in het huidige jaar geen afdoende 
oplossing in het verschiet.  
Overleg met de wijkbeheerder over de aanleg/onderhoud van een Wadi in het Freule Hartsenplantsoen 
en speeltoestellen is een mooi voorbeeld van burgerparticipatie dat recht doet aan de juiste wijze van 
informatie (dorpsraad en burger visa versa gemeente) 
Tot slot. De dorpsraad heeft ook in 2019 zich ingezet om de verkeersveiligheid voor de dorpsbewoners 
waar mogelijk te verbeteren, het uitstraling van het dorp te verfraaien en een goed bereikbaar vakantie-
dorp te zijn. 

Pieter de Mos 

Portefeuillehouder grijs en groen 
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Jaarverslag Werkgroep N786 over het jaar 2019 
In het begin het jaar werden wij geïnformeerd over de uitkomst van het Maatschappelijk Kosten Baten 
Analyse (MKBA) dat eind 2018 gereed was gekomen. Even ter herinnering: de N786 was in 2019 
samengevoegd met Eerbeek-Loenen 2030. Hierin is wethouder Nathan Stukker de vertegenwoordiger 
van de gemeente Apeldoorn. 

De toekomstige werkzaamheden bestaan uit drie delen in de omgeving van Eerbeek en het vierde deel 
is de weg langs het Apeldoorns Kanaal. Waarbij opgemerkt wordt dat de weg langs het kanaal voorlopig 
niet wordt aangepakt om financiële redenen met uitzondering van het achterstallig onderhoud door de 
gemeenten Apeldoorn en Brummen op hun respectievelijke grondgebieden. Wel zullen er een aantal 
verkeersmetingen plaatsvinden. Daarnaast zal er een projectverkenning plaatsvinden van de bestaande 
route N786 vanwege het toekomstige wegenonderhoud. 

De oplossing richting het zuiden langs het kanaal vanaf de N787 (de weg naar Brummen) en over het 
tracé in Dieren naar de Velperbroek circuit zou 45 procent van het verkeer verwerken waardoor er 
50 procent minder verkeer door Loenen zou gaan. Hier heeft de maatschappelijke coalitie fel tegen 
geprotesteerd daar dit nooit verwezenlijkt zal worden. En de vraag blijft dan over wat er wel moet 
gebeuren om die vijftig procent wel voor elkaar te krijgen. 

Intussen is de maatschappelijke coalitie op geheven hetgeen door de wijk- en dorpsraden erg werd 
betreurd. De raden hebben zich weer verenigd in “overleg groep N786”. 

Onno Muntinga 

Namens Werkgroep N786 
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Werkgroep Oud Beekbergen en Lieren (WOBL) in 2019 

De werkgroep zet zich in voor het vastleggen en bewaren van de geschiedenis van onze dorpen. 

Wij zijn verder gegaan met het publiceren van verhalen over het vroegere Beekbergen en het vroegere 
Lieren. Dat deden wij een periode in de tweewekelijkse uitgave van “Het Dorpsvizier”. Doch helaas is 
deze krant als zelfstandig periodiek opgeheven. Daarna is hij ondergebracht in “De Krant van 
Apeldoorn”, maar ook daaraan is een einde gekomen. 

Daardoor is er geen ruimte meer voor een gedrukte bijdrage van de WOBL. 

Al onze artikelen zijn nog wel steeds te raadplegen op de website van de dorpsraad. 

Dit is de link: https://www.dorpsraadbeekbergen.nl/wobl.html  

Wat ons parten speelt in onze bezigheden is de nieuwe Europese regelgeving onder de naam: 
“Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG). Deze privacywet verbiedt het namen of 
afbeeldingen van personen af te beelden zonder toestemming van de rechthebbenden. Dit werkt 
remmend op onze verhalen over bewoners van onze dorpen, ook als zij zijn overleden. 

Ons vroegere lid Jan Hogeweij had voor zijn dood ooit een begin gemaakt voor een tentoonstelling van 
Oud Beekbergen en Lieren in het A-Ford Museum in de Tullekensmolen. Leden van de WOBL hebben 
met de eigenaar afgesproken deze werkzaamheden te vervolgen. Daartoe zijn kenmerkende foto’s uit 
vroeger tijden afgedrukt en gesealed, zodat ze geschikt zijn om te worden tentoongesteld.  

De WOBL bestaat op dit moment uit mevrouw Ans Mostert en de heren Teun Jochems, John Keus, Huib 
van Mastrigt en Joop van der Meer. Voor ondersteuning kunnen wij een beroep doen op de Apeldoornse 
historicus Huub Ummels. 

Joop van der Meer 

Werkgroep Oud Beekbergen en Lieren 
 



 12 
 
 

 

Verslag Stamtafel over 2019 

We hebben in 2019 een vrij rustige aanvang gehad met een nieuwjaarsbijeenkomst zonder bijzondere 
gasten met alleen de vaste bezoekers met een hapje en een drankje. 

In januari hebben we wel weer de boerenkoolmaaltijd georganiseerd. Deze maaltijd werd goed bezocht 
door ongeveer 65 mensen. 

We hadden besloten dit jaar niet al te veel extra te doen daar we in november het 10-jarig jubileum 
konden vieren met dan wat extra’s. 

We hebben met Pasen wel wat gedaan maar niet zoals andere jaren. 

Het aantal bezoekers loopt iets terug (oorzaak overlijden) en geen of nauwelijks nieuwe aanwas.  
Bij het biljarten is er wel een “nieuwe” man bijgekomen. 

Bij het einde van juni hebben we uiteraard wel weer even een afscheidsetentje georganiseerd.  
Het bestond deze keer uit de door de vrijwilligers zelfgemaakte koude schotels met vis, vlees, salades 
en zelfs nog warme hapjes. 

Dat deze gerechten grote eer aangedaan werden kunt u geloven. 

Bij deze maaltijd waren ook de heren van het Repair café aanwezig, want zoals langzamerhand steeds 
beter bekend wordt zijn die mannen bijna altijd de laatste donderdag van de maand bij de Stamtafel 
aanwezig en druk bezig. 

In september zijn we weer met frisse energie gestart en hebben we ons geworpen op de ideeën voor de 
viering van ons 10-jarig bestaan. 

Uiteindelijk hebben we besloten een soort van receptie te houden waarbij eenieder even binnen kon 
lopen (werd te weinig gebruik van gemaakt). Wel aanwezig waren o.a. Dorpsraad, Stimenz, Dr. Peters 
en Accres. We werden verrast door een optreden van de BSO, die iets ingestudeerd hadden en met een 
mooie tekening kwamen. Na afloop van deze receptie hadden de vrijwilligers afgesproken dat we met 
ons allen naar de Smittenberg zouden gaan om daar van een heerlijk 3 gangen schnitzel menu te 
genieten. Kortom we kunnen best terugkijken op een geslaagde middag mede door de sponsoring van 
Albert Heijn, Slager Wilbrink, de Smittenberg en Makelaardij Driessen. 

Ook kwam er vrij onverwacht op ons pad een voorstel om het biljart in de Hoge Weye over te nemen. 
We hebben maar snel toegehapt en hopen dat de Gemeente hier ook nog een bijdrage aan wil leveren. 
Dit kan echter niet eerder dan in 2020. 

Als klap op de vuurpijl zou eind december nog iemand komen met mooie natuuropnamen van vogels en 
zoogdieren. Helaas had deze man de verkeerde tijd in zijn hoofd. Dit is toen doorgeschoven naar 2020. 

Al met al een rustig jaar met een spectaculair slot. 

Alle vrijwilligers dank voor de tomeloze inzet en bereidheid om alles te doen voor de ouderen in onze 
samenleving.  

Ton en Dinie Tijhof 

Coördinatoren Stamtafel 
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Jaarplan 2020 van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren 
Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen en Lieren zal ook in 2020 - binnen de in de 
statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging vastgelegde taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden - zich inzetten voor het realiseren van een goed woon- en leefklimaat zowel voor de 
inwoners als voor hen die er tijdelijk verblijven. 
Het bestuur is zich bewust dat, door een aantal factoren die buiten de directe invloed van het bestuur 
liggen, het een opgave is die - meer nog dan in voorgaande jaren - inzet en doorzetting zal vereisen. 
De externe factoren hebben zowel betrekking op de veranderingen in de maatschappelijke als geheel 
als ook op de veranderingen jn de zorg (van intramuraalnaar extra muraal). Het bestuur heeft in het jaar 
2019 en de daaraan voorafgaande jaren in gesprekken met de gemeente (burgemeester, wethouder,  
stadsdeelmanager voor de dorpen en leden van de gemeenteraad) met nadruk gewezen op het 
gegeven dat de grens van de sociale spankracht de bewoners is bereikt en in een aantal gevallen is 
overschreden met alle consequenties en risico’s die dat met zich meebrengt. Teleurstellend is in dit 
verband het feit dat hotels en horecagelegenheden een andere bestemming (hebben gekregen) krijgen 
en er een toename is waar te nemen van overlast (geluid, alcohol gebruik in de openbare ruimte).  
Feiten die het dorp geen goed doen. Het bestuur zal in 2020 dit onderwerp met nadruk en standvastig-
heid aan de orde stellen. 

Het bestuur heeft in het kader van de sociale spankracht ook voor 2020 regelmatig overleg met de 
verantwoordelijken van de zorginstellingen gepland. Daarbij zal de door bewoners ervaren overlast -
drankmisbruik, dronkenschap, hinderlijk gedrag - zeker onderwerp van gesprek zijn. Waar het ondanks 
deze inspanningen toch nog mis gaat zal het bestuur niet schromen om via de dorpsagent repressief 
optreden te vragen. 
Het bestuur van de dorpsraad maakt zich ernstig zorgen over de aangegeven ontwikkelingen in het dorp 
en de invloed die dat kan hebben voor het toerisme Een belangrijke inkomstenbron voor de midden-
stand. 

Het bestuur heeft eind 2019 moeten constateren dat het zorgteam (daarin zijn de eerstelijns zorg-
verleners vertegenwoordigd) niet dat rendement heeft dat werd verwacht. Reden waarom in 2020 in 
overleg met de regisseur zorg van de gemeente Apeldoorn en de stadsdeelmanager voor Beekbergen, 
Lieren en Oosterhuizen gezocht zal worden naar een andere vorm van overleg. 

Het bestuur zal de leden van de vereniging voorstellen doen op het gebied van sponsoring aan activitei-
ten die de sociale vitaliteit van de dorpsgemeenschap ten goede komen. In de bijgevoegde begroting 
(concept; goekeuring zal plaatsvinden tijdens de algemene ledenvergadering in april 2020) is dat zicht-
baar gemaakt. In 2020 zal, in verband met festiviteiten ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid, aan de 
Stichting 4 en 5 mei en aan de Stichting Bevrijding Lieren een hoger bedrag aan sponsoring worden 
toegekend dan in voorgaande jaren. 

Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen – Lieren zal ook in 2020 al het mogelijke doen 
om een leefklimaat te behouden (terug te winnen) waar bewoners en toeristen zich senang bij voelen. 
 

Veel van de in het Jaarplan 2020 genoemde activiteiten kunnen vanwege de beperkingen die de 
overheid heeft uitgevaardigd, in verband met het coronavirus, niet worden uitgevoerd. 

De organiserende vereniging/stichting zal een deel van de activiteiten doorschuiven naar 2021. 

De dorpsraad zal deelname/sponsoring dan opnieuw inplannen. 

 


