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De voorzitter stelt zich voor
waaruit de kuikens voor leghennen
worden gebroed. Ik ben geboren in
(Olden) Eibergen en inmiddels al
ruim 30 jaar woonachtig in Beltrum.
Op de algemene ledenvergadering in
het najaar van 2014 ben ik tot
voorzitter benoemd van de Raad van
Overleg Beltrum (RvO). In het
vorige Belletje hebt u over mijn
kandidatuur en ook de terugblik van
Leo te Woerd over zijn afgelopen
12 jaar kunnen lezen.
Samen met vrouw en dochter woon
ik aan de Baksweg, op `’t Slat`.
We hebben daar een pluimveebedrijf met leg-ouderdieren;
we produceren de broedeieren

Nadat ik destijds voorzitter van
AJK-Beltrum was, ben ik vooral
provinciaal, landelijk en Europees
actief geweest waardoor ik velen
van u alleen op afstand ken.
Het voorzitterschap van de RvO
zal ik parttime moeten uitoefenen
en zal dit niet zoals Leo op fulltime
basis kunnen invullen. De komende
tijd hoop ik velen van u te ontmoeten om verder kennis te maken.
Samen met mijn medebestuurders
wil ik mij inzetten in het belang van
de gemeenschap in Beltrum.

Vele lopende zaken hebben verdere
aandacht nodig en nieuwe activiteiten dienen zich aan. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan glasvezel in het
buitengebied van Beltrum, woningisolatie, behoud van voorzieningen
zoals de speeltuin en (collectieve)
productie van energie.
De Beltrumse gemeenschap is erg
actief waardoor de verenigingen
veel voor elkaar krijgen. Soms
gaat dit gezamenlijk via de RvO
naar gemeente en provincie nog
beter.
Elkaar versterken, dat is de opdracht
van dit bestuur, we gaan ervoor!
Jos Baak

Goed nieuws over de pinautomaat
In Beltrum is in 2014 38.000 keer
gepind. De Rabobank norm ligt op
30.000 keer per jaar. Als we boven
de 30.000 keer blijven, dan is er
voor de Rabobank geen reden om
de stekker uit de automaat te trekken. Dus hoe meer we pinnen, hoe
beter het is. Ga zo door!

Vanaf 1 januari 2016 wordt de huurtermijn verlengd met 3 jaar.
Tot 1 januari 2019 blijft de pinautomaat met daarbij een optie voor
nog eens 3 jaar. Kortom: om tot
2022 de pinautomaat in Beltrum te
kunnen behouden, moet het aantal
pintransacties op peil blijven!

Houd zondag 10 mei 2015 vrij in uw agenda
Beltrum heeft afgelopen periode
een flinke metamorfose doorgemaakt. Zo zijn onze straten
gereconstrueerd, is Kulturhus de
Wanne een feit, de parochietuin
vernieuwd, het kerkhof aangepast,
de sportaccommodatie (inclusief
kunstgrasveld) van Vios weer bij de
tijd, werd Dacapo onder andere
een stuk energiezuiniger en wordt
nu de kerk verbouwd.

In het Hassinkhof zijn wonen en
zorg gescheiden, is een groepsaccommodatie gerealiseerd, verrees
het Jeugdhuske voor de Stichting
Jongerenwerk Beltrum en werd de
voormalige kapel ingericht als
multifunctionele ruimte.
Dankzij deze en andere nietgenoemde initiatieven is Beltrum
weer helemaal ‘the place to be’!

Op 10 mei aanstaande houdt
Beltrum een Open Zondag. Alle
nieuwe/vernieuwde/verbouwde
accommodaties zetten hun deuren
wagenwijd voor u open. Er is een
kerkdienst, een gezamenlijke brunch
en volop activiteiten.
Houd de 10e mei vrij in uw agenda,
want we begroeten u heel graag!
Meer informatie volgt snel via
diverse kanalen.

Speeltuinvereniging d’n Geetelingshook
Speeltuin d’n Geetelingshook, opgericht in 1963, voorziet nog steeds in
een grote behoefte om kinderen uit
Beltrum (en ook van daarbuiten)
een uitdagende speelplek te bieden.
Daarnaast is het ook een belangrijke
ontmoetingsplek voor (groot-)
ouders. Door de jaren heen zijn er
veel vrijwilligers geweest die zich
belangeloos hebben ingespannen om
de speeltuin goed te onderhouden.
Door gewijzigde regelgeving en aanscherping van de veiligheidsnormen
zijn er in 1988 en 1998 renovaties
uitgevoerd. Nu bijna 20 jaar later
stelt de regelgeving steeds hogere
eisen aan de veiligheid. Onze speeltuinvereniging heeft in 2014 mee-

gedaan met een pilot van de NUSO.
Daarbij zijn twee inspecties verricht
in de speeltuin. Dit heeft het nodige
teweeggebracht. Er is gebleken dat
veel toestellen en ondergronden
niet meer voldoen aan de normen
en veiligheidseisen van deze tijd!
Het bestuur kan niet langer instaan
voor de veiligheid en heeft besloten
om voor de opening op 19 april
enkele toestellen te verwijderen c.q.
af te schermen. Er is een stuurgroep
gevormd die onderzoekt in welke
vorm de vereniging door kan gaan
en of dit aansluit bij de wensen van
de Beltrumse gemeenschap. De
stuurgroep bestaande uit: Antonie

Kleijn, Leo te Woerd, Bram Pape,
Inge Ratering en Erwin Hoitink heeft
een plan van aanpak opgesteld en
onderzoekt de haalbaarheid voor
een herinrichting van de speeltuin.
Ook zijn er gesprekken geweest
met de gemeente Berkelland, RvO,
de kerk (eigenaar ondergrond) en
naburige speeltuinverenigingen.
Tijdens de ledenvergadering op
18 mei zal de stuurgroep een
toelichting geven op de plannen.
Komt allen, wij horen ook graag uw
mening! Nadere informatie volgt.
Erwin Hoitink, voorzitter
geetelingshook@hotmail.com

Comfortabel geld besparen?
Wat zou dat mooi zijn. Maar dat
is ook mogelijk! Wilt u daar meer
over weten, kom dan op
woensdag 25 maart 2015 om
20.00 uur bij Spilman.
Iedereen herkent het wel, het tocht
langs de benen waardoor je voeten
aanvoelen als ijsklompen. Nog maar
te zwijgen over vochtproblemen in
het huis. En als je dan op de
maandelijkse energienota kijkt, dan
voel je je wederom oncomfortabel.
Herkenbare zaken die we al jaren
ervaren maar waar we meestal
weinig aan doen. Dit bleek onder
andere uit de “Gevulde Koeken
Gesprekken” en de informatie
avond Duurzaamheid Beltrum van
eind 2014.
Gedurende beide avonden heeft de
werkgroep Duurzaam Beltrum goed
naar Beltrum geluisterd en heeft

daaruit ten aanzien van comfort en
isolatie de volgende belangrijkste
conclusies getrokken:
 Relatief grote isolerende maatregelen worden pas genomen bij geplande verbouwingen;
 Slecht aangebrachte isolaties
(vochtproblemen) vanuit het
verleden zorgen voor twijfel over
kleine isolerende ingrepen in het
huis. “Een spouw moet ventileren”
wordt daarbij veel gebruikt.
De huidige isolatievormen hebben
echter deze klachten niet door
vergaande kwaliteitsverbeteringen
(zowel het isolatieproduct als het
aanbrengen van het product);
 Er is een sterke behoefte aan
onafhankelijk isolatieadvies voor
Beltrummenaren. Liefst gegeven
door of vanuit de werkgroep en
Achterhoek Duurzaam verbouwen
(ADV). Zelfs de meest doorgewinterde sceptici (“spouw moet
ventileren”) werden tijdens de info
avond positief ten aanzien van
isolerende maatregelen;
 Comfortverbetering is bij isolatie
erg belangrijk;
 Niet alleen in de bebouwde kom
van Beltrum maar ook in het buitengebied is er veel energiebesparing
mogelijk;
 Een subsidieregeling vanuit het
Rijk is een belangrijke stimulator;

 Er is een grote behoefte aan een
collectiviteitactie. Samen staan we
sterk.
Om bovenstaande zaken te
realiseren, zijn wij als werkgroep
Duurzaam Beltrum druk bezig
geweest om de onderwerpen uit te
werken. Ook hebben we onze
werkgroep gesplitst naar o.a. een
werkgroep Woningisolatie waarbij
zich Pascal Orriëns, André te
Fruchte en Theo Beijer hebben
gevoegd.
Momenteel bespreken we met een
drietal bedrijven uit de regio die
gespecialiseerd zijn in woningisolatie
mogelijkheden ten aanzien van
collectiviteitkorting. Op 25 maart
kunnen we dit concreet aan u
presenteren. Ook zal de ADV zich
tot u richten ten aanzien van mogelijkheden tot woningisolatie. Ten
aanzien van isolerende maatregelen
bij verbouwingen hebben we de
plaatselijke aannemers en klussenbedrijven geïnformeerd en enkelen
zullen op die avond ook aanwezig
zijn om u daarover te informeren.
Kortom, het belooft een enerverende avond te worden waarbij u er bij
Spilman warmpjes bij kunt zitten.
Tot 25 maart, 20.00 uur bij Spilman!

Kent Beltrum een zonnige toekomst?
De zon wordt ook wel één van de
belangrijkste energiebronnen voor
de toekomst genoemd. Maar je
hoort en leest in de media positieve
en negatieve berichten hierover.
Een veel voorkomende klacht is dat
de panelen minder opbrengen dan
vooraf is verwacht of dat er meer
onderhoud nodig is. Is het dan wel
wijs om hierin te investeren?
Heb ik wel voldoende informatie om
mijn thuissituatie goed te kunnen
beoordelen en waar kan ik deze
krijgen? Welke panelen zijn er, is
mijn dak wel geschikt en waar moet
ik op letten? Blijven zonnepanelen in
de toekomst wel interessant door
wijzigingen in wet- en regelgeving en
welke garanties zijn er?
Allemaal vragen die onder andere
beantwoord worden tijdens een
speciale informatieavond over zonnepanelen op woensdag 15 april om
20.00 uur in het Kulturhus
(voormalige kapel Hassinkhof).
Circa 68% van de aanwezigen
tijdens de informatie avond van eind
2014 hebben aangegeven interesse

te hebben in zonne-energie. Vanuit
deze avond en tijdens de “Gevulde
Koeken Gesprekken” is dit onderwerp besproken en hebben wij als
werkgroep Duurzaam Beltrum de
volgende conclusies getrokken:
1. Er is een grote behoefte aan
betrouwbare en onafhankelijke
informatie over zonnepanelen;
2. ADV, AGEM en de werkgroep
kunnen hier een belangrijke rol in
spelen;
3. Er is een vraag naar collectieve
acties, zowel ten aanzien van
inkoop van de panelen als ten
aanzien van gezamenlijke opwek;
4. Collectieve opwek is voor
Beltrummenaren van belang
wanneer ze geen panelen op
eigen dak willen hebben liggen of
dat ze onvoldoende geschikte
ruimte hebben voor panelen;
5. Maak bij collectieve opwek
gebruik van bestaande gemeenschapsgebouwen;
6. Zonnepanelen op eigen dak
levert het beste rendement;
7. Uiteindelijk draait alles om
gewin.

Momenteel worden bovenstaande
vraagstukken en conclusies nader
uitgewerkt door een aparte
werkgroep die zich gevormd heeft
onder de werkgroep Duurzaam
Beltrum. Deze zullen aan u
gepresenteerd worden op
15 april 2015. Ook worden er
bedrijven benaderd voor
mogelijkheden tot collectiviteitregelingen.
Wij als werkgroep zijn er van
overtuigd dat Beltrum een zonnige
toekomst tegemoet kan gaan zien
mits we daarvoor wel bewust de
goede dingen gaan doen.
Kom dan ook op de zonnige avond
op woensdag 15 april 2015 en
laat u verrassen!

Wist u dat….:
 er zich 3 kandidaten -Agnes Gunnewijk, Stef Smit en Jos Baak- uit Beltrum beschikbaar hebben gesteld voor de
verkiezingen van Waterschap Rijn en IJssel...? We erg benieuwd zijn naar de uitslag…?
 er in het weekend van 28 februari is begonnen met de herinrichting van het dorpsplein...?
 Meldpunt Beltrum € 1.000,- heeft ontvangen van "Kern met Pit" en € 4.000,- van het Oranjefonds…?

Reserveren ruimtes Kulturhus
Kulturhus de Wanne aan het Mariaplein heeft veel verschillende ruimtes voor vergaderingen, besprekingen of
andere activiteiten. Sinds kort is ook de voormalige kapel in de Hassinkhof te reserveren voor multifunctionele
doeleinden. In deze ruimte is een beamer met scherm en geluidsinstallatie aanwezig.
Voor reserveringen of meer informatie: bel 0544-481707 of mail naar info@kulturhusbeltrum.nl.

Jaarvergadering RvOB

Toerisme

Noteer alvast in uw agenda:

Er fietsen heel veel toeristen door
Beltrum, zonder dat ze weten
wat er allemaal te zien en te
doen is.

Jaarvergadering Raad van Overleg
Woensdag
29 april 20.00 uur
Kulturhus de
Wanne
Uitnodiging volgt.

We vinden het belangrijk om ons
dorp eens goed op de kaart te
zetten en mensen te laten zien wat
Beltrum allemaal te bieden heeft.

Misschien heeft u een leuk idee.
Of wellicht loopt u al langer met
plannen rond om het de toeristen in
ons dorp nog meer naar de zin te
maken? Laten we elkaar versterken!
We horen graag van u:
tphuinink@hotmail.com.
Samen maken we er iets moois van!

Aansluiting in buitengebied op glasvezel kost eenmalig 500 euro
Naar alle waarschijnlijkheid gaat de
gemeente Berkelland meedoen met
de glasvezelmaatschappij Achterhoek BV. Deze glasvezelmaatschappij gaat de aanleg en exploitatie van
het breedbandnetwerk in het
buitengebied verzorgen. Ook is nu
bekend dat de aansluiting op glasvezel in het buitengebied voor de
inwoners eenmalig 500 euro gaat
kosten. Daarnaast betalen inwoners
afhankelijk van hun pakketkeuze een
abonnementstarief aan de provider.
Naast Berkelland doen ook de
provincie en negen Achterhoekse
gemeenten mee in de glasvezelmaatschappij. Berkelland brengt bijna
6 miljoen euro in om het buitengebied aangesloten te krijgen.
Hierover neemt de gemeenteraad in
zijn vergadering van 3 maart
2015 een besluit. Met de aanleg van
het netwerk in alle gemeenten is in
totaal een bedrag van bijna 70
miljoen euro gemoeid.
Aanleg in witte gebieden
In grote delen van het buitengebied
blijkt aanleg van glasvezel voor
marktpartijen commercieel niet
interessant. In Berkelland gaat het
om bijna 4.000 adressen, het zogenaamde ‘witte gebied’. Dit zijn
adressen waar nog geen enkele
breedbandvoorziening ligt. Hier ligt
alleen nog maar een ‘koperdraadje’
voor de telefoonverbinding. Een
snelle internetverbinding is voor
de leefbaarheid in het buitengebied
belangrijk.
Perspectief grijze gebieden
De adressen in het buitengebied
waar wel een coax-kabel ligt
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- zogenoemde grijze gebieden kunnen nu geen gebruik maken van
de aanleg in het buitengebied.
Europese regelgeving staat niet toe
dat de overheid hieraan meewerkt.
Berkelland heeft wel bedongen, dat
het glasvezelnetwerk dat nu aangelegd gaat worden, voldoet aan de
eisen om het grijze gebied aan te
koppelen of het netwerk op termijn
te kunnen verkopen aan marktpartijen. De verwachting is dat aanleg in
de witte gebieden een vliegwieleffect
voor de grijze gebieden heeft.
Aanmelden voor aansluiting
Bewoners van de 4.000 adressen die
in aanmerking komen om mee te
doen aan dit project ontvangen
hierover begin maart een brief met
een uitgebreide toelichting.
De aanleg van het glasvezelnetwerk
gaat pas door als 50% van de
bewoners deelneemt.
Wat houdt dit nu voor
Beltrum in?
Goed nieuws! Eigenlijk komt het
erop neer dat Beltrum alleen witte
gebieden heeft en dus geheel wordt
aangesloten. De enige twijfel vormt
het bedrijventerrein aangezien deze
buiten de regeling kan vallen.
Hierover zijn we als Raad van
Overleg Beltrum nog met de
gemeente Berkelland in gesprek.
Maar dit komt allemaal niet vanzelf.
50% is een absolute ondergrens en
hiervoor zullen we nog wel flink aan
de bak moeten. Wij als Raad van
Overleg Beltrum willen ons hiervoor ook inzetten, maar dit kunnen
we niet alleen.

We zijn op zoek naar enthousiaste
Beltrummenaren die ons daarbij
willen helpen. Ons plan is dat we
per buurtschap een aantal vrijwilligers willen hebben die samen met
ons de vraagbundeling gaan ondersteunen. Dit houdt in dat we per
buurt een aanspreekpunt(-en) willen
hebben waar Beltrummenaren
terecht kunnen voor vragen.
We zijn op dit moment bezig met
een inventarisatie maar het staat u
natuurlijk geheel vrij om u alvast aan
te melden.
Meer informatie
Wilt u meer weten over de aanleg
van glasvezel in het buitengebied,
neem dan contact op met mevrouw
Ellen Dijkman, projectleider
glasvezel van de gemeente Berkelland, telefoon 0545-250 250 of via
e-mail, e.dijkman@gemeenteberkel
land.nl. Wilt u zich ook inzetten
voor glasvezel in het buitengebied,
stuur dan een mail naar info@
raadvanoverlegbeltrum.nl of bel met
één van onze bestuursleden.

Nieuwsbrief van de Raad van Overleg

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

