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Pilot Toekomst Wonen in Beltrum
De Pilot ‘Toekomst wonen in Beltrum’ die dit jaar loopt is bedoeld
om ervoor te zorgen dat nu, maar
ook in de toekomst iedereen in Beltrum kan blijven wonen in een woning die bij hen past. Om dit mogelijk
te maken is het belangrijk te weten
welke behoeften en wensen mensen
hebben. De enquête helpt om dit
voor elkaar te krijgen!

De pilot is op maandag 28 november van start gegaan. Een avond vol energie, waar duidelijk werd dat sommige mensen een woonwens hebben in Beltrum. Daarnaast kwam
naar voren dat op dit
moment mogelijk niet
alle woonwensen in Beltrum kunnen worden
gerealiseerd.

Na deze startbijeenkomst zijn de eerste
Heeft u de enquête al ingevuld? stappen gezet en nog
volop aan de gang. Stap
Op het moment van schrijven hebben
1: inzicht krijgen in hoe
al 380 Beltrumnaren de enquête ingede woningvoorraad op dit moment is in Beltrum. Kunnen alle woonwensen
vuld! Het levert al zeer interessante
vervult worden? En stap 2: wat zijn dan die woonwensen? Wie heeft die
inzichten op in de woonwensen van
woonwensen? Voor deze stap zijn zowel de enquête als de gesprekken nodeze inwoners. Uiteraard willen we
nog veel meer reacties binnenhalen,
dig. Wat moet er gebeuren om een woonwens te realiseren? Hier hebben
zodat we een zo’n compleet mogelijk we het op de bewonersavond met elkaar over!
beeld kunnen krijgen van de woonsituatie voor alle mensen in Beltrum.
Bewonersavond
De enquête kunt u voor 13 februari
online invullen op de volgende webNoteer alvast in uw agenda!
site:
U bent van harte uitgenodigd voor de tweede bewonersavond op 7 maart
om 19.30 uur in de kerk.

https://www.survio.com/survey/d/
Tijdens deze avond zullen de belangrijkste uitkomsten van de enquête
toekomstwoneninbeltrum
Heeft u hulp nodig bij het invullen?

gepresenteerd worden. Graag horen we dan ook uw ervaringen, opmerkingen en ideeën voor het vervolg van de pilot.

Als u graag geholpen wilt worden met
Van de uitkomsten van de enquête naar gesprekken en meer!
invullen, kunt u langskomen in het
Kulturhus. Het meldpunt Beltrum
Inzicht in persoonlijke situaties en woonwensen.
staat klaar om u te helpen.
Het invullen van uw woonwensen in de enquête, helpt om te zien wat er
nodig is om ook in de toekomst iedereen, jong en oud, in Beltrum te laten
Dit kan op de volgende tijden:
wonen in een woning die bij hen past. Uit de uitkomsten van de enquête
Maandag tussen 9.30 en 11.30 uur.
kunnen ook projecten komen. Deze projecten worden samen met u en/of
Dinsdag tussen 10.00 en 16.00 uur.
anderen uit het dorp opgezet.
Donderdag tussen 9.30 en 11.30 uur.

Van jong tot oud: iedereen heeft een eigen woonwens!
Er zijn door het team al een aan- jouw situatie ook raakvlakken heeft
met het wonen in Beltrum.” Met
tal gesprekken gevoerd.
deze woorden van Bas Hommelink
Martijn Nijhuis, geboren en getogen
stapte Martijn op een dinsdag het
in Beltrum. U kent hem mogelijk van Kulturhus binnen.
autobedrijf Nijhuis. Martijn heeft verdere ambities en dromen voor het
bedrijf en wil graag uitbreiden. Een
geschiktere plek vinden voor zijn be- “Ik weet niet of jullie mij kunnen
helpen, maar ik wil graag mijn
drijf. Dat deze plek in Beltrum moet
zijn, staat voor hem vast. “Dit is je
situatie aan jullie voorleggen”.
kans Martijn, ga praten en leg je wensen en mogelijkheden op tafel. Deze
pilot kan mogelijk bijdragen, omdat

Zo gezegd, zo gedaan. De situatie in
kaart krijgen, bewust worden welke
vragen er in het
dorp zijn en welk
mogelijk aanbod er
is. Dat is de eerste
stap richting een
passende plek voor
iedereen binnen
Beltrum. Nu en in
de toekomst.

Bennie te Veluwe heeft een actief
leven achter de rug in Beltrum en
zet zich nog steeds altijd in voor het
dorp. Zoals voor o.a. SamenLeven /
KBO. Bennie woont prima in Beltrum met zijn vrouw. De avond
voor het gesprek met Theo Adema,
projectleider van de pilot “toekomst
wonen in Beltrum” sprak hij terloops met z’n vrouw over dat hij de
volgende dag één of ander gesprek
zou hebben met een zekere Adema
over de toekomst van wonen in het
dorp. “Maar wij hebben toch geen
wensen en wonen hier prima, dus
wat moet ik daar eigenlijk”, vroeg hij

kunnen bepalen wat er nodig is
om de woningvoorraad geschikt te maken of te houden.

zich hardop af. “Nou dat kun je nu
wel zeggen Bennie, maar we worden
ouder en als jij er niet meer zou zijn,
zou ik hier misschien niet in mijn
eentje willen blijven wonen.” “Tja nu
je het zegt. Stel dat jij er niet meer
zou zijn, dan zou ik misschien ook
wel kleiner willen wonen. Zou dat
dan kunnen in Beltrum?”

Goed om daar bij stil te staan
en in het kader van de pilot
met elkaar dit soort wensen
scherp te krijgen zodat we
voor de komende jaren

Moeten we met elkaar zorgen dat er
meer woningen geschikt worden
voor bewoning door ouderen? Of
moeten we meer doorstroming creëren zodat in de woningen die geschikt zijn voor ouderen ook echt
ouderen komen te wonen? En hoe
doen we dat dan? Toch wel nuttig
zo’n pilot en gesprek met Theo Adema. Laat ik maar heen gaan, dacht
Bennie.

Contactgegevens
Theo Adema
Projectleider en adviseur KAW
06 54 66 14 13
t.adema@kaw.nl

Marissa Dik
Adviseur KAW
06 15 61 03 33
m.dik@kaw.nl
Wist u dat…:




Het team van de pilot elke dinsdag te vinden is in het Kulturhus van 10.00 tot 16.00 uur? Kom gerust langs!
Er in totaal 1639 brieven zijn verstuurd voor de enquête?
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Vragen of ideeën?

Raad van Overleg Beltrum

Het bestuur van de
Raad van Overleg
houdt elke eerste woensdag
van de maand ‘spreekuur’ in
Kulturhus de Wanne.
U bent welkom vanaf
20.30 uur.

Mariaplein 6B
7156 MG Beltrum
info@raadvanoverlegbeltrum.nl
www.beltrum-online.nl

