
exploitatie van de Dorpsböke. Het 
toegezegde bedrag is op dit moment 
bij lange na niet voldoende voor een 
sluitende exploitatie. Wij willen  
zonder een verantwoorde exploitatie 
niet starten met de Dorpsböke.  
Ondanks dit hebben we er toch nog 
steeds vertrouwen in dat we in het 
najaar van 2012 een eenvoudige 
Dorpsböke kunnen openen in de  
Wanne. Op termijn wordt dan een 
volwaardige Dorpsböke in het  
Kulturhus ondergebracht.  
 
Inmiddels hebben zich al een aantal 
vrijwilligers gemeld die staan te  
popelen om aan de slag te gaan in de 
Dorpsböke. Daarnaast willen wij de 
inwoners van Beltrum alvast vragen 
boeken te verzamelen die zij niet 
meer lezen en graag willen afstaan 
aan de Dorpsböke. Hierdoor kunnen 
wij ook een eigen Beltrumse collectie 
opbouwen en zijn wij niet voor alle 
boeken afhankelijk van Bibliotheek 
Oost Achterhoek (BOA). Immers  
aanschaf en uitlening van boeken via 
de BOA kost de Dorpsböke geld.  
Dus bent u voornemens om (in de  
vakantie) uw kasten of uw zolder op 
te ruimen en komt u nog goede  
boeken tegen, schroom dan niet deze 
te verzamelen en aan ons aan te  
bieden. Wij zouden deze graag van u 
willen ontvangen zodat wij straks via 
de Dorpsböke ook andere inwoners 
van Beltrum hiermee een plezier  
kunnen doen. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met Gerard Hartjes via 

g.hartjes53@gmail.com of 482101. 

Nadat er begin februari gekozen is 
voor het winnende ontwerp van  
Architectengroep Gelderland is de 
stichting op dit moment druk doende 
om het ontwerp verder uit te werken. 
Belangrijk is dat er straks een functio-
neel gebouw staat welke door de  
gebruikers als prettig wordt ervaren 
en goed te beheren is. Ook vinden er 
voor de verdere optimalisatie van het 
ontwerp gesprekken plaats met de 
commerciële huurders en huidige  
gebruikers van het Wit-Gele kruis-
gebouw.  
 
Naar verwachting wordt er in oktober 
2012 een inloopavond georganiseerd 
waar de uitgewerkte plannen worden 
gepresenteerd. Hierna wordt het  
definitieve ontwerp gemaakt welke 
uiteindelijk ook voor de vergunning-
aanvraag dienst doet. Uitgangspunt is 
nog steeds om in het 1e kwartaal van 
2013 te starten met de realisatie, 
waarna het nieuwe Kulturhus in het 
najaar van 2013 geopend kan worden. 
 
Programmaraad 
Ook de programmaraad is inmiddels 
geïnstalleerd en krijgt vorm. De  
programmaraad gaat dit jaar vooral 
inventariseren waar welke activitei-
ten in Beltrum plaats vinden en wie 
het aanspreekpunt hierbij is. Vervol-
gens wordt gekeken naar de program-
mering hiervan en of er  
behoefte is aan uitbreiding van  
activiteiten.  
De programmaraad bestaat uit  
afgevaardigden vanuit de sport,  

muziek, school, KBO/Zijactief, Stich-
ting Jongerenwerk Beltrum en kerk 
aangevuld met een aantal enthousias-
te Beltrumnaren.  
 
Centrum voor zelfstandige  
ondernemers Beltrum van start 
Op korte termijn starten al een 3-tal 
Beltrumse ondernemers met het  
centrum voor zelfstandige onderne-
mers in het huidige Wit-Gele kruisge-
bouw, in de ruimte van de voormalige 
Rabobank. Als zelfstandigen houden 
ze daar hun kantoor en op termijn 
wordt dit kantoor met alle faciliteiten 
die daarbij horen voortgezet in het 
nieuwe Kulturhus. Heeft u als zelf-
standig ondernemer ook interesse, 
dan kunt u voor meer informatie te-
recht bij Bas Hommelink via bashom-
melink@hotmail.com of 0628845561. 
 
Dorpsböke 
De Bibliobus heeft eind juni voor het 
laatst Beltrum aangedaan. De  
gemeente heeft als gevolg van  
bezuinigingen besloten per 1 juli hier-
mee te stoppen. Als alternatief willen 
zij graag in iedere kleine kern een  
Dorpsböke inrichten. Dit is een  
eenvoudige bibliotheekvoorziening 
gerund door vrijwilligers voor met 
name de schoolgaande jeugd en de 
oudere doelgroep. Onlangs hebben 
wij bericht gehad dat de provincie en 
de gemeente financieel bijdragen bij 
de inrichting van de Dorpsböke. Of de 
Dorpsböke er ook daadwerkelijk komt 
is echter nog onzeker. Wij zijn nog in 
overleg met de gemeente over de  

Hoe staat het met de ontwikkelingen omtrent het Kulturhus? 

Starters gaan bouwen op het ABCTA terrein 

De startersvereniging Beltrum is  
officieel een feit. De vereniging is 
opgericht en zoals het er nu uitziet 
staan er medio 2013 vier starters-
woningen op het ABCTA-terrein. 
Stefanie Vrieze Project & Proces uit 
Eibergen is als extern adviseur  
betrokken bij het gehele proces en zij 
begeleidt de starters. De starters-
vereniging is momenteel in gesprek 
met een ontwikkelende bouwer die 
zowel het ontwerptraject als ook de 
realisatie gaat uitvoeren. 

Door de startersvereniging is richting 
de gemeente Berkelland gereageerd 
op de relatief hoge grondprijs in  
vergelijking met bijvoorbeeld de  
gemeente Oost-Gelre. Laatstgenoem-
de gemeente heeft beleid vastgesteld 
waarin zij het belang onderschrijft 
van leefbare kleine kernen waar de 
jeugd moet kunnen blijven wonen. 
Door lagere grondprijzen, collectivi-
teitskortingen, duurzaamheids– en 
startersleningen wordt door de  

gemeente OostGelre een duidelijk  
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signaal afgegeven. De gemeente  
Berkelland kent een minder actief 
stimuleringsbeleid.  
 
Als Raad van Overleg Beltrum gaan 
we de komende tijd nog meer  
energie en aandacht vragen om het 
beleid binnen de gemeente  
Berkelland aan te passen. Dit is  
immers van cruciaal belang voor onze 
starters en voor de doorstroming in 
ons dorp. Hierdoor blijft Beltrum ook 
in de toekomst leefbaar. 



De laatste jaren is het aantal  
evenementen in Beltrum aanzienlijk 
toegenomen. Uiteraard is dit een  
prima ontwikkeling. Bij de tot- 
standkoming van het Dorpsplan in 
2011 is genoemd dat er behoefte is 
aan een multifunctioneel  
evenemententerrein. Op dit terrein 
zouden zo veel mogelijk evenementen 
georganiseerd kunnen worden,  
waarbij vooraf goede afspraken ge-
maakt worden met de gemeente als 
vergunningverlener en met de direct 
omwonenden.  

Onvoldoende draagvlak 
In het verlengde hiervan is onlangs 
een bijeenkomst georganiseerd met 
diverse organisaties, verenigingen en 
stichtingen die regelmatig een evene-
ment organiseren. Tijdens deze bij-
eenkomst zijn de voor- en nadelen 
besproken van een multifunctioneel 
evenemententerrein.  
De bijeenkomst maakte duidelijk dat 
er op dit moment onvoldoende draag-
vlak is voor een evenemententerrein 
in Beltrum. Het merendeel van de 
aanwezigen gaf de voorkeur aan het 

organiseren van evenementen op  
verschillende locaties in Beltrum.  
Bovendien vond men het niet verant-
woord om nu te investeren in een 

dergelijk terrein.  

Ongewijzigde situatie 
Voor alle duidelijkheid: een ieder die 
wat wil gaan organiseren in Beltrum is 
zelf verantwoordelijk voor een  
passende locatie, de aanvraag van 
vergunningen en de communicatie 
met omwonenden.  

Kortom: alles blijft zoals het was.  

Voorlopig geen multifunctioneel evenemententerrein  

Via deze weg willen wij Marcel harte-
lijk bedanken voor het onderhoud van 
het bord in de afgelopen jaren.  
 
Hoe publiceren? 
Om voortaan informatie te publiceren 
op het digitale bord in Beltrum kunt  
u het contactformulier invullen op  
de website van de Raad van Overleg  
(www.raadvanoverlegbeltrum.nl) 
 
Hier vindt u ook nadere informatie 
over de spelregels omtrent het  
publiceren van informatie op het  
digitale bord. 
 
Wij hebben Dennis Severt bereid  
gevonden om de aangeleverde  
informatie vervolgens te verwerken 
op het scherm.  

Het is u ongetwijfeld al opgevallen: 
Beltrum heeft een nieuw informatie-
bord op het Mariaplein. Het betreft 
een digitaal scherm met LED verlich-
ting waarop verenigingen, instellingen 
en andere organisaties informatie  
kunnen laten publiceren.  
De gemeente Berkelland heeft een 
beroep gedaan op het Provinciaal 
Meerjarenprogramma Vitaal Platteland 
van de provincie Gelderland waardoor 
de Raad van Overleg het bord kon 
plaatsen.  
 
De afgelopen 20 jaar heeft Marcel  
Helmers de publicaties op het oude 
houten informatiebord verzorgd.  
Hij heeft aangegeven dat het nieuwe 
scherm een mooie gelegenheid is om 
het stokje over te dragen.  
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Vragen of ideeën? 

 

Het bestuur van de Raad van  

Overleg houdt elke eerste  

woensdag van de maand 

“spreekuur” in dorpshuis  

de Wanne. U bent welkom 

vanaf 20.30 uur. 

Wist u dat….: 

 Joost Tuinte de opvolger is van Bas Hommelink als bestuurslid van de Raad van Overleg Beltrum. 

 Het bankje bij de kerk onder de kastanjeboom onlangs is opgeknapt met financiële steun van Rabobank AchterhoekOost.  

 De gemeente het ontwerp voor de herinrichting van de Heelweg, Dorpsstraat, Haarstraat, Kampstraat en  
Nelissenstraat na de zomervakantie gaat presenteren tijdens een inloopbijeenkomst. De uitvoering van de werkzaamheden 

staan gepland voor 2013.  

 De Stichting Kerkepaden Beltrum het groenonderhoud in het park gaat verzorgen. Zij hebben hiervoor een overeenkomst  

gesloten met de kerk. De gemeente maait het gras en onderhoud de afvalbakken en de asfaltpaden. 

 De providers momenteel druk bezig zijn met de glasvezelaansluitingen. Nadat Reggefiber overal de glasvezelkabels heeft 
aangelegd, is het nu aan de providers. Veel woningen zijn inmiddels aangesloten en over het algemeen is men zeer  

tevreden, vooral over de goede beeldkwaliteit van de televisie. Naar verwachting is in september iedereen aangesloten. 

Digitaal informatiebord 

 


