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voor het dorp heel normaal is.
Klasse! De jongeren kunnen zich
dankzij Collectief Particulier
Op zaterdag 23 september werd in
Opdrachtgeverschap ook in het dorp
Hoonhorst de Dorpsvernieuwingsvestigen. Goed hoe jullie de
prijs 2017 uitgereikt. Deze prijs
woonwensen van de jongeren
wordt tweejaarlijks uitgereikt door
peilden en omzetten in daden. De
Jury: “We voelen
de Landelijke Vereniging voor Kleine
Energiecoöperatie is veelbelovend;
Kernen aan dorpen die vooruit lopen
evenals jullie focus op toerisme. Het
jullie trots!”
bij het verbeteren van de
ondernemerschap zit jullie in het
leefbaarheid. Beltrum heeft daarbij de
bloed! We voelen jullie trots; wat een
tweede plaats behaald! Daar mogen
Belangrijk voor het vitaliseren van het activiteiten worden er in en om
we als dorp trots op zijn.
dorp. Jullie leren de jeugd dat inzetten Beltrum georganiseerd!

Dorpsvernieuwingsprijs

toekomstgericht. Samenwerking met
kerk en verzorgingstehuis en lokale
ondernemers: het leidt tot onderling
contact. Jullie bereiken jong en oud
en weten ook hen te verbinden.

Het jury rapport over Beltrum:
Wat ons opviel….wat een relatief
jong en enthousiast team. Vanuit een
integrale benadering is een
indrukwekkende hoeveelheid
projecten opgezet. Alle voorzien van
mooie verdienmodellen zodat
Beltrum zich minder afhankelijk maakt
van overheidssubsidie. Krimp en
vergrijzing ; een overschot aan
accommodaties: het leidde bij jullie
tot creatieve oplossingen als een
‘kloppend hart’ rondom het plein.
Jullie verbinden iedereen in het dorp
en de bewoners voelen zich sterk
verbonden met het dorp en denken

Pilot Wonen
Het onderzoek van KAW is voor de
vakantie afgerond maar nu is het tijd
voor concrete stappen! Op
woensdag 4 oktober is er een
bijeenkomst geweest voor de
jongeren die willen wonen in
Beltrum.
Het doel van de avond was om meer
informatie te geven over de
huurwoningen in Beltrum. Hierbij
heeft Alie Vreeman van ProWonen
laten zien welke huurwoningen er
zijn, maar ook hoe het zit met
huurtoeslag en hoe je je kunt
aanmelden voor

www.thuisindeachterhoek.nl.
Daarnaast heeft ProWonen
opgehaald wat de jongeren van het
aanbod in Beltrum vinden.
De meeste jongeren vinden het
huuraanbod van ProWonen te duur,
zeker als ze niet meer in aanmerking
komen voor huurtoeslag. Men wil
niet te veel geld investeren in een
huurwoning maar juist ruimte
houden om te sparen voor
bijvoorbeeld een koopwoning. Een
enkeling wil wel meer betalen, ter
overbrugging naar een koopwoning.
Eindconclusie van de avond is dat er

wederzijds veel inzicht is gekregen,
maar dat het probleem waar
jongeren tegenaan lopen in Beltrum
nog niet is opgelost. Hier gaan we de
komende tijd verder mee aan de slag.
Ook over het wonen voor ouderen
in Beltrum wordt actief nagedacht.
Om de vraag naar passende
woningen voor ouderen concreet in
beeld te krijgen wordt er een
vervolgbijeenkomst gepland. Dit
wordt binnenkort bekend gemaakt.

Verkiezing Beste Dorpshuis van het Jaar
Kulturhus de Wanne is, na
beoordeling door een deskundige
jury, geselecteerd voor de finale van
de verkiezing ‘Beste Dorpshuis van
het Jaar’ van de provincie Gelderland.
Hiermee heeft het Kulturhus een
bedrag van € 750,00 opgehaald! Maar
de strijd om de eerste plek is nog in
volle gang. Omroep Gelderland zal
daarom in oktober en november een
aantal keren in Beltrum zijn voor
opnames.

Angelique Krüger van Omroep
Gelderland zal namelijk verslag doen
van de wedstrijd en komt langs bij de
zes dorpshuizen die nog in de race
zijn voor de verkiezing. Tijdens acht
afleveringen, die in het najaar worden
uitgezonden, krijgen de dorpshuizen
uitdagingen om te laten zien waarom
zij de titel verdienen. De eerste
uitzending is op dinsdag 24 oktober.

Op zaterdagmiddag 9 december
wordt in het provinciehuis de finale
aflevering opgenomen. De winnaar
van de verkiezing ‘Beste Dorpshuis
van het Jaar’ zal hier bekend worden
gemaakt. De winnaar krijgt niet alleen
mooi gedenkplaatje voor op de gevel,
maar zal een totaalbedrag van 2.500
euro uitgereikt krijgen door
gedeputeerde Bea Schouten en een
eindfeest ter waarde van 3.000 euro.
Dus… waar is dat feestje?

Veilige buurt app
Met het invallen van de donkere
dagen in oktober neemt de kans op
criminaliteit (overvallen, inbraken)
toe. Buurt apps helpen buurt
bewoners met elkaar te
communiceren waardoor
buurtpreventie effectiever wordt. De
Veilige buurt app haalt drempels weg

om meer buurtbewoners te
overtuigen van deelname en het
buurtpreventie initiatief te
versterken.

Veilige buurt app in Beltrum, over de
ontwikkelingen vertellen en uw
vragen over deze app
Op de ledenvergadering van
woensdag 8 november zal Tonnie
beantwoorden. Wanneer u vragen
Krabben, de contactpersoon van de heeft bent u dus van harte welkom!

Ledenvergadering RvOB
Noteer alvast in uw agenda! Op woensdag 8 november 2017 houdt de Raad van Overleg
Beltrum haar ledenvergadering. De bijeenkomst wordt gehouden achter in de kerk en
begint om 20.00 uur. Onderwerpen die deze avond aan de orde zullen komen zijn
onder andere: begroting 2018 RvOB, kennismaking met wijkagente Heleen klein
Breteler, de veilige buurt app en het Naoberfonds. We nodigen u van harte uit om op deze avond aanwezig te zijn.

Wist u dat…:
 Beltrum een nieuwe contactfunctionaris gemeente Berkelland heeft? Haar naam is Inge Waarlo en ze is zo veel

mogelijk aanwezig tijdens de RvO-vergaderingen op de 1ste woensdag van de maand.

 Beltrum een nieuwe wijkagente heeft? Haar naam is Heleen Klein Breteler en ze zal zich verder voorstellen op






de ledenvergadering op 8 november.
We een mooi digitaal publicatiebord hebben waar we graag evenementen op plaatsen… in plaats van er naast?
Hier informatie over kan worden opgevraagd bij de RvO?
De pilot MobielGedeeld (auto op Mariaplein) stopt per 1 januari 2018?
De afvalinzameling in de gemeente Berkelland gaat veranderen?
En dat u, om uw mening te geven, een enquête kunt invullen op de website van de Gemeente Berkelland?
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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

