
bijzondere feestdagen de Beltrumse 

vlag in heel Beltrum wappert. Via 

het SJB zal de vlag verkocht gaan 

worden. Hoe en wanneer wij dit  

precies gaan doen hoort u nog van 

ons. Het  streven is om dit voor de 

komende kermis te realiseren! 

 

Wij hopen dat u net zo  

enthousiast bent als ons en 

de verenigingen, instanties en  

stichtingen die hun 'goedkeuring'  

hebben gegeven. U hoort van ons! 

 

Prins Sander en Adjudant Richard. 

(CV de Belhamels en SJB)  

Carnaval hebben we inmiddels al 

weer een paar weken achter ons  

gelaten. Het was voor ons een  

prachtige tijd waar we met veel  

genoegen op terugkijken. Onze 

'Caravan of Love' bijvoorbeeld, die  

- tot onze verbazing - de  

nieuwsgierigheid wekte van de  

landelijke media.  

Daarnaast hebben we ook de  

Beltrumse vlag geïntroduceerd aan de 

Beltrumse bevolking. Middels een 

nieuwe vlagceremonie hebben we op 

zaterdag 6 februari aan  

vertegenwoordigers van de  

Beltrumse gemeenschap (diverse  

verenigingen, instanties en stichtingen 

die in Beltrum actief zijn) goedkeuring  

gevraagd voor de introductie van  

deze vlag. 

 

Nu willen wij graag een volgende stap 

gaan zetten en deze vlag  

daadwerkelijk aan de man gaan  

brengen in Beltrum, zodat op  
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Mobiel Gedeeld 

Vanaf zaterdag 30 januari staat er 

een auto in Beltrum die gebruikt kan 

worden door inwoners uit Beltrum. 

Voordat je gebruik kunt maken van 

de auto, moet je je eerst aanmelden. 

Dit kan op de volgende site: 

http://mobielgedeeld.nl/pilot-sociaal-

autodelen-achterhoek/ 

 

Als je je aangemeld hebt, krijg je een 

pasje thuis gestuurd. Bij het boeken 

van een rit kun je aangeven of het 

een privé rit is, of dat er andere pas-

sagiers mee kunnen. Ook als je niet 

in het bezit van een rijbewijs bent, 

maar wel af en toe vervoer nodig 

hebt, is dit project een uitkomst,  

omdat je ook een rit kunt boeken als 

passagier. Als je een rit boekt als  

passagier dan krijgen alle vrijwillige 

chauffeurs een mailtje dat er een 

chauffeur gezocht wordt. Iemand kan 

zich dan aanmelden als chauffeur.  

Wat is de stand van zaken tot 

nu toe: 

 

Er hebben zich inmiddels 20 leden 

aangemeld. Van de 20 leden hebben 

er 15 aangegeven bereid te zijn om af 

en toe voor iemand anders te rijden. 

En m.i.v. donderdag 17 maart heeft 

de deelauto een vaste parkeerplaats 

op het Mariaplein (zie foto).  

Omdat we het sociale aspect ook 

belangrijk vinden, zijn we nog op 

zoek naar mensen zonder rijbewijs. 

Heeft u geen rijbewijs, maar heeft u 

wel af en toe vervoer nodig meld u 

zich dan aan.  

 

Voor meer informatie kunt u terecht 

bij Angelique Wolterinck,  

telefoonnummer 06 – 365 393 70 of 

bij Meldpunt Beltrum,  

telefoonnummer 06 – 570 970 60. 

 

Ook als u hulp nodig heeft bij het 

aanmelden of bij het boeken van een 

rit kunt u hiervoor terecht bij  

Meldpunt Beltrum. Iedere maandag- 

en donderdagochtend van 9:30 – 

11:30 uur is er iemand van Meldpunt 

Beltrum aanwezig in het Kulturhus.  

http://mobielgedeeld.nl/pilot-sociaal-autodelen-achterhoek/
http://mobielgedeeld.nl/pilot-sociaal-autodelen-achterhoek/


Buurtpreventie 

(Voor-)Beltrum inventariseert de woonbehoefte onder haar jeugd (20-35 
jaar)! Doe mee en vul in!  

woningen kunnen huren/kopen.  

Daarnaast moet er een doorstroom 

zijn op de woningmarkt waarbij  

ouderen wellicht hun grotere 2-1 

kapwoningen of vrijstaande woning 

(boerderij) verruilen voor een  

kleinere woning met een slaapkamer 

en badkamer op de begane grond. 

  

Echter, de behoeftes van de jeugd in 

(Voor-)Beltrum hebben we niet echt 

in beeld, vandaar deze inventarisatie 

middels een vragenlijst. Als je een 

mail stuurt naar  

bashommelink@hotmail.com  

ontvang je de vragenlijst welke je heel 

gemakkelijk met een aantal  

klikken in kunt vullen. De vragenlijst 

begint met een toelichting op het hoe 

en het waarom en de doelstelling van 

het onderzoek. 

  

Graag zouden we van jullie deze 

vragenlijst ingevuld voor 1 april 

2016 retour ontvangen. Graag 

ook dit bericht verder versprei-

den onder vrienden en vriendin-

nen en of kennissen uit Voor-

Beltrum en Beltrum welke op 

zoek zijn naar een woning op 

termijn. 

  

Hoe meer respons op deze  

vragenlijst, hoe beter we samen in 

Op dinsdagavond 23 februari 2016 is er 

een avond georganiseerd voor jongeren 

om hun woonbehoefte te  

inventariseren. De conclusie van deze 

avond, welke plaatsvond bij Café  

Halfweg in Voor-Beltrum, was dat er op 

dit moment te weinig passende woningen 

zijn voor de jongeren in Beltrum en  

Voor-Beltrum (buitengebied Beltrum), 

terwijl er een grote behoefte is aan  

passende woningen de komende jaren. 

Dat bleek ook uit de opkomst van deze 

eerste inventarisatie avond waar meer 

dan 30 jongeren aanwezig waren. Het 

beleid van de Gemeente Berkelland is op 

dit moment te passief en te veel gericht 

op krimp en dat willen we met z`n allen 

ombuigen naar een beleid welke past bij 

de woonwensen van de jonge (voor-) 

Beltrumnaar. Inmiddels hebben reeds 50 

jeugdige  Beltrumnaren de vragenlijst 

al ingevuld! 

  

Wonen is zoals we weten een zeer 

belangrijke vorm om de leefbaarheid 

in ons dorp en/of in het buitengebied 

op peil te kunnen houden. Hierdoor 

kunnen we voorzieningen zoals o.a. 

onze voetbalvereniging en  

basisschool in stand houden alsmede 

dat we ons rijke verenigingsleven  

kunnen laten functioneren. De jeugd 

moet in ons dorp en/of buitengebied 

kunnen blijven wonen en passende 

Inbraken, verdachte personen en auto's in de buurt zorgen voor een onveilig gevoel. Als bewoners kun je een oogje 

in het zeil kunnen houden. Buurtpreventie is daarvoor een beproefd initiatief. 

 

In buurtpreventie overleggen politie en buurtbewoners regelmatig over de veiligheid in hun wijk. Ook krijgen  

bewoners informatie over onderwerpen zoals inbraakpreventie en het vergroten van de sociale controle. Meer  

aandacht voor elkaar betekent aandacht voor een veilige omgeving in straat en buurt. Dit kan versterkt worden door 

een Buurt WhatsApp.  

 

Een Buurt WhatsApp is een WhatsAppgroep die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde 

wijk, buurt, dorp of stad. Met het melden van verdachte situaties in een Buurt WhatsApp, worden buurtbewoners 

snel gewaarschuwd en kunnen zij verdachte situaties in de gaten houden. Ondertussen kan de politie worden  

ingelicht en tot eventuele actie overgaan. In diverse dorpen en steden in Nederland heeft de Buurt WhatsApp al tot 

succes geleid. Er zijn criminelen aangehouden en het aantal woninginbraken is in sommige wijken gedaald. 

 

Een buurtpreventieproject kost u niet veel moeite of geld maar het kan heel wat opleveren. Bent u geïnteresseerd of 

wilt u zich aanmelden? Dan kunt u contact opnemen met Tonnie Krabben via tonniekrabben@hotmail.com. Als u 

zich aanmeldt voor de WhatsApp groep buurtpreventie zullen de regels hiervoor met u gedeeld worden. Voor meer  

informatie kunt u ook kijken op: veiligebuurt.nl.  

beeld hebben waar de behoeftes  

liggen, maar ook hoe groot het aantal  

woningzoekenden nu en op termijn is. 

Samen met jullie kunnen we hierop de 

Gemeente Berkelland gaan  

aanspreken zoals in de inleiding van 

de vragenlijst wordt aangegeven! 

  

Beltrum en Voor-Beltrum gaan 

niet krimpen maar groeien! 

  

We horen graag van jullie! Succes met 

het invullen van de vragen, we zijn 

benieuwd naar jullie antwoorden. 

  

Met vriendelijke groeten, 

  

Bas Hommelink, Diana Nijland en 

Tonny Starte, namens de  

belangenvereniging Voor-Beltrum/

Avest 

Lissa Pape, namens de Raad van  

Overleg Beltrum 

mailto:tonniekrabben@hotmail.nl


35e Pinksterfietstocht 

Duurzaam Beltrum 

Zoals elk jaar wordt er op 2e Pinksterdag een fietstocht georganiseerd door een Beltrumse organisatie of  

vereniging.  Dit jaar is het muziekvereniging Concordia die de inmiddels traditionele fietstocht organiseert op  

maandag 16 mei. De plannen voor de fietstocht zijn al in een ver gevorderd stadium en we kunnen al verklappen; het 

belooft een mooie en muzikale tocht te worden… Hoe kan het ook anders?! 

 

Tijdschema 

12.30 uur: Start inschrijving Kulturhus de Wanne met speciale aandacht voor het Wandelkeuzenetwerk 

13.00 uur — 14.00 uur: Start fietstocht 

16.00 uur: Gezellige nazit in Kulturhus de Wanne  

 

Wandelkeuzenetwerk 

De Achterhoek en dus ook Beltrum is een prachtig gebied om te  

fietsen en te wandelen zowel voor de toerist als voor de eigen  

inwoners. Inmiddels is heel Nederland voorzien van en bekend met  

fietsknooppunten. 

 

Tot voor kort beschikte de wandelaar nog niet over zo’n  

knooppunten-systeem. In december 2015 is echter het  

wandelkeuzenetwerk van de Achterhoek officieel geopend en een  

aantal routes loopt ook door en langs Beltrum. Hier willen we  

voor aanvang van de fietstocht kort even aandacht aanbesteden.  

 

Extra informatie over het wandelkeuzenetwerk kunt u vinden op:  

http://wandelnet.nl/knooppuntenplanner  

om zonnepanelen te kopen die op de 

sporthal geplaatst gaan worden.  

Gedurende 15 jaar geldt dan een  

belastingvoordeel van circa 12 cent 

per kWh (incl. BTW) voor de door 

uw panelen opgewekte elektriciteit.  

U draagt hiermee een steentje bij aan 

een duurzamer Beltrum én bespaart 

op uw energierekening.  

Postcoderoosprojecten zijn inmiddels 

op diverse plekken in Nederland een 

succes gebleken. De werkgroep is 

dan ook in contact met  

initiatiefnemers van dergelijke  

projecten om ervaringen uit te  

wisselen.  

 

Daarnaast praat de werkgroep  

momenteel met enkele bedrijven uit 

Beltrum om tot realisatie van  

grotere zonne-energie installaties te 

komen. Het kan enerzijds zijn dat de 

bedrijven zelf mogelijk een investering 

doen of dat door middel van  

bijvoorbeeld crowdfunding burgers 

ook de kans wordt geboden om een 

duurzame belegging te doen. Er is 

goede hoop dat in 2017 een project 

12 maart – De initiatiefgroep 

Duurzaam Beltrum werkt op dit 

moment aan een aantal thema’s, 

te weten zonne-energie (o.a. de 

postcoderoosregeling) en  

woningisolatie. Graag geven we 

je hierbij een korte update. 

 

De werkgroepleden hebben de  

plannen voor dit jaar gesmeed. De 

focus zal liggen op een drietal thema’s 

die hieronder kort beschreven  

worden. 

 

Zonne-energieprojecten 

De werkgroep is met diverse partijen, 

waaronder de gemeente,  de  

sportfederatie Vios en de  

tennisvereniging in gesprek over het  

plaatsen van zonnepanelen op de 

sporthal. Het doel is om daar dit jaar 

een postcoderoosproject te starten. 

Een postcoderoosproject is  

bijvoorbeeld interessant voor mensen 

die zelf geen geschikt dak hebben 

voor zonnepanelen. Iedereen uit  

Beltrum (postcode 7156 en  

aangrenzend) heeft de mogelijkheid 

kan worden gerealiseerd.  

 

Collectieve inkoop van  

woningisolatie 

De collectieve inkoop van  

woningisolatie is vorig jaar met maar 

liefst 20 deelnemers een groot succes  

gebleken. Daarom is besloten in de 2e 

helft van dit jaar eenzelfde actie op 

touw te gaan zetten. 

 

Wilt u meer informatie over een van de 

lopende projecten of wilt u zich alvast 

aanmelden als geïnteresseerde voor het 

postcoderoosproject? Volg ons op  

facebook of stuur een mail naar  

duurzaambeltrum@gmail.com.  



Wist u dat….: 

 Arjen Heutinck en Angelique Wolterinck aftredend en niet herkiesbaar zijn?  

 Meldpunt Beltrum meegedaan heeft aan de Berkellandse Uitdaging?  

 De auto van MobielGedeeld nu een vaste parkeerplaats heeft op het Mariaplein?  

Digitale informatiebord 

 

 

Het digitale informatiebord is een 

uitgelezen kans om reclame te  

maken voor uw evenement of  

activiteit. Zowel voor verenigingen als 

voor commerciële doeleinden. 

 

De teksten dienen via het  

webformulier op de site  

www.raadvanoverlegbeltrum.nl   

aangeleverd te worden. Een  

publicatie kan maximaal bestaan uit 4 

regels. 

 

De kosten voor plaatsing zijn voor 

niet commerciële doeleinden € 10,- 

per keer tot een maximum van  

€ 50,- per jaar. Voor commerciële 

doeleinden is dit € 50,- per keer.  

Noteer alvast in uw agenda! 

 

De jaarvergadering van de Raad van Overleg wordt gehouden op woensdag 13 april om 

20:00 uur in de kapel van de Hassinkhof.  

 

Op de agenda staat onder andere: woningbehoefte onder jongeren, statushouders en duurzaam Beltrum.  

 

De agenda van de vergadering wordt t.z.t. gepubliceerd op Beltrum Online en op Facebook. Wij nodigen u van  

harte uit om hierbij aanwezig te zijn.  

Bestuur: 

Jos Baak (voorzitter)  48 18 44 

Angelique Wolterinck (secr.)  48 23 56 

Jozé Ribbers (penningm.)  35 16 37 

Arjen Heutinck   48 23 03 

Richard Stortelder  48 20 61 

Carla klein Breteler  48 22 24 

Lissa Pape 06 12279943 

Thea Huinink 48 16 74 

‘t Belletje 
Nieuwsbrief van de Raad van Overleg  

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

Raad van Overleg Beltrum 

 

Mariaplein 6B 

7156 MG  Beltrum 

 

info@raadvanoverlegbeltrum.nl 

 

www.beltrum-online.nl 

Vragen of ideeën? 

 

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. 

Jaarvergadering RvOB 

http://www.raadvanoverlegbeltrum.nl



