
Onder grote belangstelling vond er op dinsdag 7 maart een bewonersbijeenkomst plaats in de kerk. Hierbij zijn de 

uitkomsten van de enquête over de woonbehoefte van inwoners gepresenteerd. De belangrijkste uitkomsten deze 

avond waren:  

 Te weinig passende koopwoningen beschikbaar voor de huidige vraag en doorstroming naar  

 huurwoningen lastig. 

 Frank Orriëns effect: Beltrumse woningvoorraad niet concurrerend. 

 Kritische babyboomeffect: geen urgentie = geen verhuizing.  

 Financiering inwoning in het buitengebied.  

 Investeren in de bestaande woningvoorraad.  

Herkent u zich in een uitdaging? Of wilt u er graag meer over weten? Graag zien we u dan op zaterdag 1 april 

op de woonmarkt toekomst wonen in Beltrum! U kunt dan onder andere verschillend woningaanbod bekijken,  

advies inwinnen over het levensloopgeschikt maken van uw 

woning en nog veel meer!  

 

Mocht u echter nu al vragen/opmerkingen of suggesties  

hebben, neem dan gerust contact met ons op!  

 

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  
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‘t Belletje 

Veiliger Beltrum 

Beste buurtbewoner, 

 

Graag geven wij u informatie over 

buurtpreventiegroepen. Misschien 

heeft u al eens gehoord 

van buurtpreventie of digitale  

buurtpreventie groepen (vaak via de 

app WhatsApp op uw 

smartphone). Buurtpreventie gaat 

over betrokken bewoners die in  

contact met elkaar staan via  

WhatsApp. Op deze manier melden 

zij informatie aan elkaar in verdachte 

en urgente situaties.  

 

Dit soort initiatieven schrikt  

inbrekers af. Daarnaast vergroot het 

de kans dat een dader alsnog gepakt 

wordt. In heel Nederland  

organiseren steeds meer bewoners 

zich in een groep. Inbraken dalen 

vaak tot wel 50% in zo een buurt. In 

Beltrum zijn er ook buurtpreventie-

groepen waarbij u zich aan kunt  

sluiten. Voor meer informatie zie 

bijgaande flyer. Voor vragen, neem 

contact op met Tonnie Krabben of 

Joop Zemann via: Tonniekrab-

ben@hotmail.com. 

mailto:Tonniekrabben@hotmail.com
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Leefbaarheid Beltrum: Speeltuin d’n Geetelingshook en park de Stroet 

Noteer alvast in uw agenda! De jaarvergadering van de Raad van Overleg wordt  

gehouden op woensdag 19 april om 20:00 uur. Locatie is achter in de kerk. Op de 

agenda staat onder andere: verschillende kascontroles en besteding geld oude Wanne. 

Daarnaast is Thea Huinink aftredend/niet herkiesbaar en zijn we naarstig op zoek naar 

een nieuw bestuurslid. De agenda van de vergadering wordt t.z.t. gepubliceerd.  

Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.  

Bestuur: 

Jos Baak (voorzitter)  48 18 44 

Hermien Roelvink (secr.)  48 18 06 

Jozé Ribbers (penningm.)  35 16 37 

Richard Stortelder  48 20 61 

Carla klein Breteler  48 22 24 

Lissa Pape 06 12279943 

Thea Huinink 48 16 74 

‘t Belletje 
Nieuwsbrief van de Raad van Overleg  

voor de inwoners van Avest, Beltrum, Lintvelde en Voor-Beltrum 

Raad van Overleg Beltrum 

 

Mariaplein 6B 

7156 MG  Beltrum 

 

info@raadvanoverlegbeltrum.nl 

 

www.beltrum-online.nl 

Vragen of ideeën? 

 

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. 

Jaarvergadering RvOB 

eniging. Na overleg met onder andere 

de notaris lijkt het onderbrengen van 

dit beheer in een stichting het meest  

logisch.  

 

Deze stichting kan door middel van 

een calamiteitenverzekering de  

risico’s gaan afdekken (claims bij  

ongevallen et cetera). Verder zal deze 

Stichting de afspraken met onder  

andere de gemeente, de kerk en de 

speeltuin gaan maken. 

In de tweede helft van 2016 is de 

Raad van Overleg benaderd door het 

bestuur van speeltuinvereniging d’n 

Geetelingshook om mee te denken 

over hun situatie. 

  

Er is een grote renovatie van de 

speelinrichting nodig en de  

eigenaar van de ondergrond van de 

speeltuin, parochie St. Paulus, had het 

bestuur benaderd om de  

verantwoordelijkheid voor hun  

terrein, gelegen in park “de Stroet”, 

naar de toekomst toe goed te  

regelen. Het parochiebestuur wil bij 

voorkeur met één organisatie het 

beheer van dit gebied van 0,7 ha  

regelen. Het bestuur van de speeltuin 

heeft de RvO gevraagd hierbij te on-

dersteunen omdat voor hen het be-

heer van het gehele park niet 

interessant is. 

 

Als RvO hebben we dit vervolgens 

opgepakt en een overleg gestart met 

parochie, gemeente en speeltuinver-

Wist u dat…: 

 Wouter Swam, contactfunctionaris gemeente Berkelland, zijn contract niet verlengd krijgt?  

 Wij dit allen zeer spijtig vinden en hem bedanken voor de prettige samenwerking!  

 Er inmiddels 5 waarschuwingsborden buurtpreventie bij de ingangswegen van Beltrum zijn geplaatst en dat we 

er ook nog graag een 6-tal in de buitengebieden willen hebben?  

 Het standbeeld de armworstelaar inmiddels verplaatst is naar het VIOS-terrein?  

 Beltrum is aangemeld voor de dorpsvernieuwingsprijs 2017?  

Zoals elk jaar wordt er op tweede 

Pinksterdag een fietstocht  

georganiseerd door een Beltrumse 

organisatie of vereniging. Dit jaar zijn 

het de gezamenlijke Beltrumse  

campings die de inmiddels traditionele 

fietstocht organiseren. De plannen 

voor de fietstocht zijn al in een  

vergevorderd stadium en we kunnen 

al verklappen: het belooft een mooie 

en verrassende tocht te worden! 

 

Tijdschema: 

12.30 uur: Start inschrijving  

Kulturhus de Wanne 

13.00 –14.00 uur: Start fietstocht 

16.00 uur: Gezellige nazit in Kulturhus de Wanne 

 

Graag tot dan! 

36e Pinksterfietstocht 




