Notulen ledenvergadering RvOB 8 november 2017
De vergadering werd bezocht door:
Heleen kl Breteler(wijkagente), Tonnie Krabben(Veilige buurt), Martien Nijenhuis, Weinand
Stapelbroek(St Kerkepaden), Leo te Woerd, Joop Zemann(Veilige Buurt), Lies
Wolterink(Dorpsboerderij), Dinie Bouwmeesters(Zij-actief), Fien Ballast(Dorpsboerderij), Ronny te
Plate(SVB), Coen Meulenbeek(Oude Wanne), Ria Rosing(Oude Wanne), Marieke Franken(Ouderraad
de Sterrenboog), Sabine Kasteel(survival), Mark Ribbers(survival), Chantal te Braake(Concordia),
Thea Nijenhuis(Naoberfonds), Paulien Boverhof(Naoberfonds), Joyce Ribbers(Naoberfonds), Pascal te
Bogt(Naoberfonds), Erik Branten(Naoberfonds), Ronald stapelbroek(VIOS voetbal),Arno te Veluwe(St
Kulturhus), Martin Bouwmeesters(St Oud Beltrum,adv lid), Ria Cornelissen(Meldpunt), Marietje
Stegers(Parochie), Anita Wallerbos(deZonnebloem), Angelique Huls(de Zonnebloem), Harry
Geverinck(Parochie), Henk ter Bogt, Paul Ribbers, Edmund Heutinck(Kulturhus), Jose Pierik,
Jacqueline Slutter,Harry Wolterink(Drie Dennen), Marion ten Brinke(Echo),Theo Huurneman, Jos
Baak(RvOB),Lissa Pape(RvOB),Carla kl Breteler(RvOB),Roel Beunk(RvOB), Richard
stortelder(RvOB),Jozé Ribbers(RvOB), Hermien Roelvink(RvOB)
Afmeldingen waren er door:
Marc Huirne(St Halfweg), Marcel Helmers(VIOS), Joost Thuinte(CV de Maispotters), Erwin
Hoitink(Sportventrale VIOS), Rikie Scharenborg(KBO), Inge Waarlo (cp gemeente), Sandra
Veerbeek(de Hassinkhof), Bas Hommelink, TTV Bisons en Sander Esselink(SJB)
1. Opening
De vergadering werd geopend om 20.00 uur door Jos Baak. De aanwezigen werden van harte
welkom geheten op deze ledenvergadering.
Aan het begin van deze avond werden de afmeldingen aangegeven door de secretaris.
In de opening werden aantal punten van afgelopen periode kort toegelicht,namelijk:
* Er wordt nu volop gewerkt aan de aanleg van het glasvezel in het buitengebied van
Beltrum/Berkelland. Het traject heeft langer geduurd dan vooraf werd verwacht,maar Beltrum lijkt
nu op schema te liggen voor de realisatie van de aanleg. Planning staat nu op ongeveer week 50 dat
de verdere aansluiting gaat komen. Enkele buitengebieden van Beltrum zullen nu niet aangesloten
worden,maar meegenomen worden in het traject van Oost Gelre.
* In Beltrum is nu paar jaar meegedraaid in de pilot van Mobiel Gedeeld.
Het laat zien dat er toch redelijk gebruik van deze auto is gemaakt en Beltrum geen tegenvallende
resultaten heeft geboekt met deze auto. Ondanks dit is toch het besluit genomen om per 1 januari
2018 te stoppen met dit project. De gemaakte kosten waren toch hoger dan de inkomsten.
Jos geeft dan ook aan of er nog ideeën kunnen zijn voor het verdere gebruik van deze auto. Ideeën
zijn dan ook van harte welkom!
* Duurzaam Beltrum
Duurzaam Beltrum gaat nu verder als eigen stichting,dus zullen nu onafhankelijk van de Raad van
Overleg gaan functioneren . De postcoderoos is opgestart nu met ongeveer 60 leden.
De zonnepanelen op sporthal de Sonders en bij bouwbedrijf Hoffman zijn gerealiseerd.
* Beltrum heeft de 2e prijs ontvangen voor de Dorpsvernieuwingsprijs.
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2. Nominatie voor Dorpshuis van het jaar

(Edmund Heutinck)

Deze nominatie komt voort uit een initiatief van de provincie Gelderland,samen met de
Leefbaarheidsalliantie.
Edmund vertelde over de “overval”,door Angelique Kruger ,dat het Kulturhus Beltrum was
genomineerd. Druk programma wat hierop volgde en opnames ,eerste uitzendingen zijn gemaakt.
Donderdag 9 november is de verdere opname in Beltrum geweest en de uitzending hiervan is op 21
november 2018.
Edmund vraagt dan ook de aanwezigen om zijn/haar stem uit te brengen voor Beltrum ( ook digitaal
mogelijk)
Hierna wordt Edmund veel succes geweest.

3. Kennismaking wijkagente Heleen klein Breteler
Heleen vertelde sinds mei 2017 te zijn begonnen als wijkagente. Haar woonplaats is Ruurlo.
Heleen is wijkagente van buitengebieden als Rekken en Beltrum. Zij wil dan ook graag als
aanspreekpunt fungeren voor de burger.
Iedere eerste donderdag van de maand s’morgens aanwezig in het Kulturhus,vaak ook aanwezig op
de markt. Maar daarnaast ook te bereiken via 0900 nummer van de politie.
Heleen werd bedankt voor haar aanwezigheid en heeft hierna de vergadering verlaten.
Veilige buurt app

(Tonnie Krabben)

De meeste aanwezigen op deze vergadering waren op de hoogte van het bestaan van deze app.
Tonnie geeft aan samen met Joop Zemann de contactpersonen te zijn hiervoor.
Het belang werd uitgelegd ,samen zorgen voor een veiliger omgeving . “Samen zien we meer dan
alleen”.
Een initiatief door en voor burgers. Opgezet door samenwerkende organisaties als: gemeente
Berkelland,wijkagente,RvO,veilige buurt ,Tonnie Krabben en Joop Zemann.
Zichtbare borden zijn geplaatst in binnen- en buitengebied van Beltrum.
Informatie verstrekking aan burgers via ’t Belletje,media,RvO ,flyers en dergelijke. Er zijn nu 239
deelnemers op de app ,makkelijk in gebruik en privacy wordt zeker gewaarborgd op deze app.
Bij vragen : tonniekrabben@hotmail .com of persoonlijk informatie vragen aan Joop / Tonnie.
4. Notulen jaarvergadering 19 april 2017
De secretaris heeft per agendapunt in het kort de notulen doorgenomen.
Er waren verder geen vragen over de notulen.
De notulen van deze vergadering werden vastgesteld.
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5. Financieel verslag : Kerkepaden en begroting RvOB 2018

Het financiële verslag van Stichting Kerkepaden over het afgelopen jaar werd gepresenteerd door
Weinand Stapelbroek.
De Stichting Kerkepaden wordt geacht financieel verantwoording af te leggen naar de Raad van
Overleg toe.
Het financieel overzicht werd aan de aanwezigen gepresenteerd en nader toegelicht.
De conclusie was uiteindelijk dat het jaar 2016 financieel positief werd afgesloten.
Weinand gaf compliment naar alle vrijwilligers van de Kerkepaden,voor hun inzet en het vele werk
dat door hun werd verricht.
Harry Geverinck maakte de opmerking dat het Waterschap een slechte vergoeding geeft voor het
onderhoud van het Slingepad,onderhoud was toch veel werk? Weinand beaamt deze opmerking.
Het contract loopt op korte termijn af,onderhandeling volgt voor nieuw contract.
De begroting van Raad van Overleg Beltrum 2018 werd gepresenteerd door Jozé Ribbers.
De verwachte inkomsten/uitgaven werden aangegeven ,dit ook in vergelijking tot 2017.
Werkgroep Duurzaam Beltrum gaat in 2018 verder onder eigen stichting,in 2017 werd het financiële
deel nog ondergebracht bij RvOB .Dit komt dus in 2018 te vervallen.
Vanuit de aanwezigen werden verder geen vragen meer gesteld aan Weinand en Jozé. Deze werden
dan ook bedankt voor hun presentatie.
6. Kennismaking met Inge Waarlo
Inge is de nieuwe contactfunctionaris kleine kernen vanuit gemeente Berkelland voor Beltrum.
Dit agendapunt kwam te vervallen i.v.m. ziekte van Inge.
In nadere vergadering zal deze kennismaking opnieuw gepland worden.
7. Naoberfonds

(Paulien Boverhof)

Het Naoberfonds is ontstaan vanuit de gelden die zijn overgebleven vanuit de verkoop / exploitatie
van de oude Wanne.
In dit Naoberfonds is een bestuur samengesteld,bewust gekozen voor een bestuur bestaande uit
verschillende mensen met verschillende achtergronden.
Onderling is er veel overleg geweest en veel gediscussieerd.
Er is een missie / visie opgesteld,namelijk: De initiatieven voor en door de Beltrumse gemeenschap
stimuleren, zodat voor de toekomst vele creatieve en innovatieve plannen met behulp van dit fonds
gerealiseerd kunnen worden.
Dit Naoberfonds is echt voor Beltrum bedoeld,ter profilering van Beltrum. De ideeën moeten iets
extra’s geven en bieden voor Beltrum,Beltrummers stimuleren tot het uitdenken van iets
moois,creatiefs en ondernemend.
Het is een blijvend fonds,geen tijdelijk. Daarom jaarlijks bepaald budget te besteden. Er kan 4x p/jaar
een initiatief aangegeven worden. Het mogen ook kleine bedragen zijn voor bepaalde initiatieven en
een ieder kan een aanvraag indienen (of als groep)
Er is een bedrag van € 25.000 vast gereserveerd voor het Kulturhus.
De oprichting van de stichting zal medio januari 2018 zijn ,planning om dan ongeveer 1 juli 2018
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“live”te gaan.
Aanvragen zullen afzonderlijk beoordeeld worden of deze wel/niet financiële ondersteuning krijgen
vanuit het Naoberfonds. Wanneer uitvoering van deze aanvragen zal plaatsvinden zal ook door de
aanvrager verantwoording afgelegd moeten worden van de gelden. Het is dan ook niet de bedoeling
dat het Naoberfonds ideeën geheel financieel gaan bekostigen,maar het bieden van financiële
ondersteuning.
Het Naoberfonds zal ook zijn verantwoording afleggen door goede communicatie,op
jaarvergaderingen van RvO en door jaarverslagen te maken.
Het Naoberfonds is een nieuw project voor de omvang van een dorp als Beltrum. DKK zal hierbij
ondersteuning bieden. Er zullen allerlei kinderziekten in komen te zitten,evaluatie zal na 1 jaar
volgen.
Dus: Creatieve ideeën vanuit Beltrum die Beltrum gaat prikkelen zijn welkom !
Vragen en opmerkingen vanuit de aanwezigen:
- Er wordt aangegeven naar het doel van een blijvend fonds, hoe wordt er gedacht aan inkomsten
hiervoor om dit fonds te kunnen blijven bestaan?
Er wordt aangegeven dat ze nog volop bezig zijn met mogelijkheden hieromtrent.
- Moet de aanvraag door een stichting of vereniging gedaan worden?
Neen,mag ook particulier initiatief zijn.
- Wordt er een website hiervoor ontwikkeld met hierop het aanvraagformulier?
Ja,komt binnenkort met ook de planning over wanneer,hoe en wat. Dit ook met checklist welke
gevolgd kan worden bij een aanvraag.
- Een uitdagend initiatief ,vertrouwen bieden aan dit initiatief.
De aanwezigen wensen het Naoberfonds veel succes!
Pauze

8. Praatstuk “de Beltrumse krant “

(Richard Stortelder/ Jozé Ribbers)

Om dit verder te onderzoeken is er een werkgroep ontstaan,deze is nu ongeveer half jaar geleden
ontstaan.
Het idee staat nog “onderaan de ladder”, er zal nu eerst gekeken moeten worden of er voldoende
draagvlak is vanuit de gemeenschap. Daarom dit praatstuk op de agenda van deze ledenvergadering.
Het waarom van een vernieuwde Beltrumse krant is ontstaan vanuit signalen voor vernieuwing van
de Echo en de VIOS-wijzer,veel verschillende krantjes met veel verschillende bezorgers/veel
vrijwilligers. Dit kan mogelijk efficiënter.
De bedoeling is een huis aan huis krant,platform voor verenigingen en actuele items.
Belangrijkste doel is leden voorzien van informatie. Verschijningsvorm 1x p/maand,papieren versie
en/of digitaal.(ook voor leden buiten Beltrum)
Een Beltrumse krant: Met mekare,veur mekare !
Eigen kranten kunnen hiernaast ook blijven bestaan,denkend aan Survival ,Festunique.
De krant zal zichzelf moeten verkopen en groeien in de loop van de jaren.
Bij doorgaan zal goede,sterke redactie gezocht moeten worden.
In deze fase is het polsen voor draagvlak binnen de gemeenschap,dus Go – No Go.
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De aanwezigen worden gevraagd naar reacties :
- Hoe wordt gedacht over de financiële haalbaarheid van deze krant?
De huidige kranten zijn ook kosten aan verbonden,deze zullen ook dan vrijkomen om te gebruiken bij
de samenvoeging tot een krant. Sponsoren / reclames toevoegen.
- Het idee is om deze krant 1x p/maand uit te laten komen, met oog op actuele items,krijgen we dan
geen oud nieuws ?
Met een digitale versie zou je hierop beter op kunnen springen.
- Mooi initiatief ,het succes staat ook met een sterke redactie. De krant zal zichzelf moeten gaan
verkopen.
Het praatstuk is voorafgaand aan de leden toegestuurd,hierop zijn enkele reacties binnen gekomen.
Tot dusver draagvlak positief.
De definitieve werkgroep zal samen gesteld worden.
Deze presentatie zal ook o.a. gehouden worden bij de locatieraad en VIOS sportcentrale.

9. Pilot Wonen

(Lissa Pape)

Lissa geeft een korte terugblik op de afgelopen periode.
De woonbehoefte onder jongeren is onderzocht,nu bezig met het achterhalen van de woonbehoefte
onder ouderen.
De Pilot wonen werpt zeker zijn vruchten af,ook richting gemeente. Met elkaar een vuist maken voor
Beltrum,om samen een stabiliteit te bieden in wonen en bestaande voorzieningen.
Het woningaanbod is nu onvoldoende,geen mogelijkheden meer tot nieuwbouw i.v.m. verwachte
leegstand huizen die vrijkomen in de toekomst.
Er worden naar tijdelijke oplossingen gezocht voor nu:
- door verduurzamen van bestaande woningen
- per januari 2018 aangesteld een woonregisseur vanuit gemeente Berkelland
- project inwoning buitengebied ( door Bram Pape,Paulien Boverhof en Lissa Pape)
- goed wonen voor ouderen met zorg
Leo te Woerd vertelt over de ontwikkelingen rondom de woonbehoefte onder ouderen.
Begin november 2017 is bijeenkomst geweest met de 60+ers.
Doelstelling:het achterhalen van de woonbehoefte onder de ouderen.
De meningen waren divers. Het belang van deelname aan dit project werd aangegeven.
Deelname is belangrijk. Er zijn aanmeldformulieren verkrijgbaar bij Leo te Woerd.
Er zal doorstroom komen van woningen tussen ouderen en jongeren,waarbij de ouderen willen
verhuizen naar kleinere woningen.
Locaties die bekeken worden zijn op voormalig Jenaplanschool en op Buursemansweide.
Lissa vervolgd project t.a.v. de jongeren:
Er is informatie gegeven door Pro Wonen over huren en huurtoeslag. Veel jongeren geven aan liever
te willen kopen i.p.v. huren. Echter weinig aanbod aan woningen of oude woningen.
Daarom proberen jongeren en ouderen te koppelen en hierdoor doorstroom van woningen.
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10. Beheerstichting Park de Stroet

(Richard Stortelder)

Dit park de Stroet bestaat uit het park,de speeltuin, de pannakooi en het wandelpad.
De ondergrond is eigendom van de Kerk,maar deze hebben aangegeven van de aansprakelijkheid af
te willen.
Hiervoor wordt dus deze stichting opgericht om deze verantwoordelijkheden/aansprakelijkheid vast
te leggen.
Het is dan ook mogelijk dat in de toekomst meer openbare ruimten hieronder gaan vallen.
11. Openbare ruimten

(Richard Stortelder)

- De Zieuwentseweg (deel vanaf rotonde richting Zieuwent)
Er is al vaker naar gemeente toe aangegeven dat deze weg erg slecht en onveilig is.
Contactpersoon van de gemeente is hier van op de hoogte en geeft aan hiermee bezig te zijn. Er zal
nu eerst nog onderzocht worden of de nieuwe N18 nog consequenties hiervoor zal hebben.
- Veiligheid rondom de basisschool (deel Kampstraat)
De RvOB heeft haar ontevredenheid aangegeven naar de gemeente toe. Naar aanleiding van verslag
wordt er te weinig actie ondernomen vanuit de gemeente.

12. Rondvraag
Marieke Franken:
Klopt dat dit jaar de Sinterklaas intocht op 26 november is?
Ja klopt,er is dit jaar ook geen samenkomst in de kerk. Via het Mariaplein zal feest voortgezet
worden bij Dacapo. (kerk 26 november niet beschikbaar)
Ria Cornelissen:
Vanuit Meldpunt is er contact geweest met bestuur van de Naoberbus.
Dit naar aanleiding van het stoppen van Mobiel Gedeeld.
Er kunnen nu formulieren ingevuld worden om lid te worden van deze Naoberbus om gebruik te
maken van dit vervoer.
Meldpunt wil hierin ook ondersteuning bieden. Vermelding in de Echo zal volgen.
Harry Geverinck:
Hoe staat het eigenlijk met de destijds opgestelde actie van Professor Hospers ten aanzien van de
survival?
Jos Baak geeft aan dat deze actie op een “laag pitje staat”.

Hierna wordt de vergadering gesloten. De aanwezigen worden bedankt voor hun komst.
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