
maand te horen krijgen of deze subsi-

die toegekend wordt. De stichting is 

op dit moment drukdoende om de 

overige financiële middelen via o.a. 

fondsen te verwerven. Verder wordt 

er hard gewerkt aan het Programma 

van Eisen en is zij bezig met de op-

richting van een Programmaraad.  

 

Dorpsböke 

Tijdens de komende ledenvergadering 

van de RvO zal de Stichting u tevens 

bijpraten over een nieuw initiatief 

m.b.t. de bibliotheekvoorziening in 

Beltrum. Dit ter vervanging van de 

Bibliobus welke per 1 januari 2012  

verdwijnt. Het initiatief heet de 

„Dorpsböke‟. Dit is wat ons betreft 

een prachtige kans. Een natuurlijke 

trekker naar het toekomstige  

Kulturhus, waar door lezen jong en 

oud samen komen. We doen er de 

komende maanden alles aan om in 

overleg met dorpshuis de Wanne en 

Bibliotheek Oost–Achterhoek de  

bibliotheekfunctie voor Beltrum te 

laten voortbestaan, voor nu, maar ook 

voor straks.  

 

Tot slot 

Heeft u ideeën, opmerkingen of  

vragen? Schroom dan niet één van de 

bestuursleden hiervoor te benaderen. 

Het Kulturhus wordt immers van ons 

allemaal! 

Achter de schermen wordt er door 

vele vrijwilligers hard gewerkt aan 

de structuur en de programmatische 

invulling van het Kulturhus.  

Dit is een proces waarop met een 

gepaste kritische wijze gekeken 

wordt naar het sociaal cultureel 

werk in Beltrum alsmede met een  

passende beheersvorm daarbij. 

 

Inmiddels zijn al een aantal zaken,  

welke passen binnen de kulturhus 

gedachte, door partners gerealiseerd 

en operationeel. Voorbeelden hiervan 

zijn het muziekonderwijs in ons  

muziekbolwerk Dacapo en het samen-

gaan van de beide basisscholen in  

„de Sterrenboog‟ aangevuld met de  

peuterspeelzaal en de tussen– en  

buitenschoolse opvang. Beide goede 

en positieve voorbeelden van het 

nieuwe samenwerken, passend bij 

deze tijd en de (nabije) toekomst. 

 

Stichting Jongerenwerk Beltrum 

Ook de Stichting Jongerenwerk  

Beltrum (SJB) oriënteert zich  

duidelijk over haar rol binnen het 

Kulturhus. Wat dat betreft is  

„de jeugd‟ één van de belangrijkste 

dragers van het plan. Vanuit de jeugd 

komen nieuwe ideeën en inspiraties. 

Vanuit de jeugd komen toekomstige  

bestuurders die het opgebouwde  

sociaal-cultureel werk kunnen  

voortzetten en van eigentijdse  

impulsen kunnen voorzien. 

 

Stichting Kulturhus Beltrum 

Deze stichting is sinds 22 juni 2011 

officieel een feit. Ten overstaan van 

notaris Van Hagen uit Eibergen werd 

de akte van oprichting getekend. Het 

bestuur voor de komende periode van 

vier jaar bestaat uit: Bas Hommelink 

(voorzitter), Ronald Stapelbroek 

(secretaris), Arno te Veluwe (penning-

meester), Theo Brevink, Ger Borgers, 

Stef Smit en Marcel Huinink. Daar-

naast wordt het bestuur bijgestaan 

door Ellen Heutinck, Gerard Hartjes, 

een afgevaardigde vanuit het SJB  

alsmede door Peter van Heek van  

adviesbureau RuraNova. 

 

Kulturhussubsidie 

De gemeenteraad van Berkelland 

heeft op 17 mei j.l. ingestemd met 

het projectplan „Kulturhus Beltrum, 

het kloppend hart van Beltrum‟  

en een bijdrage van € 319.000,-  

toegezegd voor de realisatie. Op dit 

moment zijn we in afwachting of de 

provincie Gelderland ook haar mede-

werking kan verlenen aan de door ons 

gevraagde subsidie. Deze financiële 

bijdrage is van essentieel belang om 

de kosten van de verbouwing en 

nieuwbouw gedekt te kunnen krijgen. 

De verwachting is dat we nog deze 

Kulturhus Beltrum staat figuurlijk in de steigers 

Herinrichting park ’de Stroet’  

Op zondag 19 juni j.l. is onder grote 

publieke belangstelling door burge-

meester H. Bloemen van Berkelland 

het heringerichte park „de Stroet‟ aan 

de Haarstraat heropend. Direct daar-

na is het park in gebruik genomen 

met o.a. een prachtige panna-demo 

door twee professionele voetballers. 

 

Ballonwedstrijd 

Tijdens de opening zijn er door 135 

kinderen ballonnen opgelaten. Totaal 

zijn er 8 kaartjes teruggekomen. De 

grootste afstand was afgelegd door de 

ballon van Guus te Woerd, Boskamp 

10. Zijn ballon belandde in Beelen 

(Duitsland), op 130 km van Beltrum. 

De prijs, een pannakooivoetbal, is 

inmiddels aan Guus overhandigd. 

 

Paul Ribbers heeft een prachtige 

fotoreportage gemaakt over de her- 

inrichting van het park en de opening. 

Dit fotoalbum is te bekijken via 

www.pribbers.jalbum.net/2011  

herinrichting park. 
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Woonbehoefte ouderen 

In de Echo heeft u kunnen lezen dat wij 

op zoek zijn naar inwoners die met ons 

mee willen denken over de toekomstige 

woonbehoefte voor ouderen, zowel in 

de huur- als in de koopsector.  

Wij vinden het belangrijk om te weten 

wat de wensen zijn en hoe de ouderen 

straks willen wonen. Op woensdag  

26 oktober om 19.30 uur gaan wij deze 

woonbehoefte in beeld brengen.  

Bent u op zoek naar een ouderen-

woning of wilt u hierover meepraten, 

kom dan deze avond naar de Wanne!  



De samenleving verandert. Het  

aantal jonge inwoners neemt af en 

het aantal oudere inwoners neemt 

toe. Er is minder geld. Wat zijn de 

gevolgen hiervan voor Beltrum?  

Over deze en nog veel meer vragen 

wil het college van burgemeester en 

wethouders van Berkelland op 

woensdag 9 november met u van 

gedachten wisselen.  

 

Het gaat om de leefbaarheid van  

Beltrum. Hoe is de leefbaarheid van 

het dorp nu en hoe ziet die er in de 

toekomst uit? Wat zijn ontwikkelingen 

die hierop van invloed zijn?  

En wat kan het dorp zelf doen? Kan 

het dorpsplan hierin iets betekenen? 

Moeten projecten worden bijgesteld? 

Komen er nieuwe projecten? En wat 

zijn de gevolgen voor de gehele  

gemeente Berkelland? Hoe ziet u de 

toekomst?  

Burgemeester en wethouders willen 

graag met u hierover in gesprek.  

 

Bezoek kleine kernen 

Het college van burgemeester en wet-

houders gaat dit jaar op bezoek bij 

alle kleine kernen in de gemeente 

Berkelland. Zij informeren u over 

waar zij mee bezig zijn. Hoe bereidt 

het gemeentebestuur zich voor op de 

komende veranderingen in de  

samenleving. Waar werkt het  

gemeentebestuur aan en welke  

besluiten zijn genomen? 

 

Vragen 

Tijdens de voorbereiding op deze 

avond heeft de Raad van Overleg al 

vast enkele vragen benoemd waarvan 

zij weten dat die in Beltrum leven: 

 Woningbouw voor starters en  

(huur)woningen voor ouderen 

 Onderhoud groen en wegen  

 Verkeersveiligheid 

 Ontwikkelingen buitengebied 

(vrijkomende bebouwing, woning 

splitsing, toestaan bedrijvigheid) 

 Glasvezel in buitengebied. 

Alle inwoners van Beltrum, van  

jong tot oud, zijn op woensdag  

9 november a.s. welkom in  

dorpshuis de Wanne. Vanaf 19.30 

uur is de inloop en om 20.00 uur 

begint de bijeenkomst.  

Denk mee over de toekomst van Beltrum! 

kabels de grond in gaan. In de tussen-

tijd zetten wij ons in om ook het bui-

tengebied aangesloten te krijgen. Er 

is contact met de gemeente over een 

mogelijk pilot project. Naast geld is 

het voor de gemeente ook van belang 

hoeveel inwoners uit het buitengebied 

mee gaan doen. Hiervoor willen wij 

samen met de gemeente nog dit jaar 

een actie opzetten.  

 jongeren zich nog steeds kunnen 

melden voor een starterswoning 

op het ABCTA-terrein bij:  

bashommelink@hotmail.com 

 de vrije kavel verkoop op het  

ABCTA-terrein start in november 

van dit jaar  

 de RvO haar ledenvergadering 

houdt op woensdag 30 november. 

Beltrum heeft massaal ja gezegd tegen 

de aanleg van glasvezel. Meer dan 64% 

heeft zich aangemeld. Naast Ruurlo 

zijn wij de tweede kern in Berkelland 

die wordt aangesloten. Door drukte 

lukt het Reggefiber niet om dit jaar al 

te starten met de aanleg. Gelet op de 

winter die voor de deur staat hebben 

wij hiervoor begrip. Verwacht wordt 

dat in het voorjaar van 2012 de eerste 
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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. 

Presentatie Dorpsplan Beltrum 

Tijdens het bezoek van het college op 

woensdag 9 november zal ook het 

nieuwe „Dorpsplan Beltrum‟ worden 

aangeboden aan het college en de 

Raad van Overleg. Dit plan, wat ge-

maakt is door en voor de inwoners 

van Beltrum, gaat een wezenlijk on-

derdeel vormen van de ontwikkeling 

van Beltrum in de komende 5 à 10 

jaren. De doelstelling van het plan is 

om een duidelijke inventarisatie te 

maken wat binnen Beltrum leeft en 

waar verbeteringen en groei gewenst 

is. Na oplevering van het plan moet er 

hard gewerkt worden met de verdere 

uitwerking hiervan. Hierbij moet u 

denken aan verkeer en veiligheid, 

wonen, onze identiteit, het buiten-

gebied, cultuurbehoud, bedrijvigheid 

en werkgelegenheid, het dorpsaan-

leefbaarheid en aantrekkelijkheid, 

toerisme, sociale betrokkenheid en 

nog veel meer. Over al deze onder-

werpen zijn de inwoners van Beltrum 

geraadpleegd tijdens een bijeenkomst 

in september 2010. Er kwam zeer veel 

input waarmee de werkgroep aan de 

slag is gegaan. Na veel overleg is hier-

uit het nieuwe „Dorpsplan Beltrum‟ 

ontstaan.  

Wist u dat….: Glasvezel in Beltrum, ook in het buitengebied? 


