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Kulturhus Beltrum komt een stap dichterbij
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor een
eenmalige financiële bijdrage te
geven voor een kulturhus in
Beltrum. Wethouder Jan Markink in
een korte toelichting: “Ik vind het
geweldig hoe gedegen de gemeenschap van Beltrum dit plan heeft
voorbereid. Compliment daarvoor!
Het is voor mij weer een voorbeeld
hoe goed Berkellanders in staat zijn
om voor toch forse problemen zelf
oplossingen te bedenken. Vaak zijn
dat dan slimmere en goedkopere
oplossingen dan die wij als
gemeente hadden kunnen verzinnen.
En de gemeenschap staat er achter.
Wij stellen als college graag voor
aan de plannen eenmalig ruim drie
ton te geven. Dat is op dit moment
een behoorlijk bedrag. Maar de
jaarlijkse lasten worden vervolgens
door de gemeenschap van Beltrum
zelf opgebracht”.
Met deze woorden heeft de stuurgroep Kulturhus Beltrum (voorheen
werkgroep TAB) te horen gekregen
dat de gemeente instemt met het
gepresenteerde projectplan.
Voor het uitvoeren van het projectplan is het college bereid een
eenmalige bijdrage van € 327.000,beschikbaar te stellen. Deze bijdrage
komt definitief beschikbaar als de
gemeenteraad op 17 mei 2011 een
positief besluit hierover neemt.

Kortom: voor de stuurgroep is er weer
een stap genomen naar de toekomst
van een „nieuw‟ dorpshuis op de
locatie van het wit-gelekruisgebouw.
Weer een stap omdat er naast het
toegezegde geld van de gemeente ook
nog andere gelden noodzakelijk zijn
voor de realisatie van de investering.
Binnenkort zal hiervoor ook bij de
Provincie een aanvraag ingediend
worden voor een kulturhussubsidie
van maximaal € 300.000,-.
De stuurgroep Kulturhus Beltrum
bestaat op dit moment uit vertegenwoordigers van de Raad van Overleg,
de Wanne, Ludgerschool, Hassinkhof,
de Kerk en Stichting Jongerenwerk
Beltrum. De komende tijd wordt de
stuurgroep verder aangevuld en wordt
statutair een stichting opgericht.
Gekozen is voor een compact nieuw
Kulturhus door een verbouwing van
het wit-gelekruisgebouw met een
verbinding naar de bestaande
Ludgerschool. De locatie vormt
letterlijk het „hart‟ van het dorp.
De meeste activiteiten van de Wanne
kunnen hierin worden ondergebracht.
Er komt geen ruimte voor een grote
zaal. Deze zaalfunctie wordt ondergebracht in de kerk die intern wordt
verbouwd. Hierdoor ontstaat er een
grote „multifunctionele ruimte‟ die
geschikt is voor zowel culturele,
maatschappelijke als kerkelijke

activiteiten. Verder wordt de kapel in
de Hassinkhof aangepast voor multifunctioneel gebruik. Ook is er sprake
van gebruik van ruimten in de
Ludgerschool en in Dacapo vinden
alle muziekactiviteiten plaats.
Door deze aanpassingen kunnen alle
activiteiten worden ondergebracht in
bestaande locaties in Beltrum.
Daarnaast komen er ook nieuwe
functies in het Kulturhus. Zo wordt
een dagelijkse ontmoetingsruimte
gecreëerd met een leestafel en een
(digitale) bibliotheek. Deze ontmoetingsruimte vormt meteen de wachtkamer voor fysiotherapeut en tandarts. Verder blijft de Rabobank
huurder met o.a. een geldautomaat.
Met de plaatselijke horeca worden
afspraken gemaakt over het verzorgen
van de catering in het Kulturhus.
Hierdoor kunnen ook zij profiteren
van deze opzet en ontstaat er geen
concurrentie. Het Kulturhus wordt de
„spin in het web‟ van de diverse accommodaties in ons dorp.
Op dinsdag 24 mei wordt om 20.00
uur in de kerk een informatiebijeenkomst gehouden. U als inwoner van
Beltrum wordt hiervoor van harte
uitgenodigd. De stuurgroep gaat dan
haar plannen verder toelichten.
Tevens is dit wederom een moment
om mee te praten over deze nieuwe
ontwikkelingen in Beltrum.

Herinrichting park
Zoals u ongetwijfeld hebt gezien of
gehoord wordt er momenteel volop
gewerkt aan de herinrichting van het
park aan de Haarstraat.
De werkzaamheden liggen op schema
en worden nog deze maand afgerond.
Diverse vrijwilligers hebben ook al

vele uren noeste arbeid verricht.
Nu maar hopen dat de weergoden ons
gunstig gezind zijn opdat de nieuwe
beplanting en het gras volop
kunnen groeien. We zijn er trots op
dit te kunnen realiseren. We hopen
dan ook dat jong en oud hiervan

volop gaat genieten en dat iedereen
met respect om gaat met het park.
Zondag 19 juni a.s. om 14.00 uur
wordt het nieuwe park feestelijk
heropend. Hiervoor wordt u allen
van harte uitgenodigd!

PIGPOP, een festival voor jong en oud
Zaterdag 21 mei a.s. is het dan zo
ver, Beltrum heeft zijn eigen
festival: PIGPOP. En bij Halfweg
nog wel!
Een festival welke tot stand komt in
samenwerking met Stichting Jongerenwerk Beltrum (SJB). Het is de
bedoeling een jaarlijks terugkerend
familiefestival te organiseren. Vele

vrijwilligers en sponsoren zorgen voor
een goed gezond fundament. Daarmee kan de SJB diverse activiteiten
blijven organiseren en ontplooien
voor de Beltrumse jeugd.

Kijk voor meer informatie op
www.pigpop.nl

Er is een programma samengesteld
onder het motto: “voor elk wat wils”.
Onlangs is het programmaboekje huis
aan huis verspreid.

Wil Beltrum supersnel en voordelig naar een zorgeloze toekomst?
De Raad van Overleg Beltrum heeft
geconcludeerd dat glasvezel in
Beltrum de leefbaarheid ten goede
komt.
Een betere beeldkwaliteit (full HD),
een sneller en constanter internet en
dat alles voor een voordeliger tarief,
zijn belangrijke voordelen ten
opzichte van de bestaande koperaansluiting.
Net zo belangrijk vindt de RvO de
mogelijkheden van glasvezel ten aanzien van “zorg op afstand”. Inwoners
staan hierbij rechtstreeks
in contact met de huisarts of
specialist. Dit biedt mogelijkheden
om langer thuis te blijven wonen.

Om glasvezel te introduceren is een
initiatiefgroep opgericht, bestaande
uit de SJB, KBO, RvO en Edwin Stortelder. Vanaf 1 mei proberen zij in
twee maanden tijd 50% van de aansluitingen in de kom van Beltrum binnen te halen. Lukt dit niet dan gaat
de aanleg niet door.
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Eventuele vragen kunt u stellen via
de website www.glasvezelbeltrum.nl
dan wel via de contactpersonen
Edwin Stortelder (0573-281755) of
Arjen Heutinck (0544-482303).

Als tegenprestatie ondersteunt
Reggefiber en de providers de SJB
en de KBO met minimaal € 10,- per
aansluiting. Door deelname worden
beide organisaties dus direct
financieel gesteund! Onlangs is een
informatiebrief hieromtrent verspreid. Wij nodigen u uit om de
informatiebijeenkomst bij te wonen

Straatnaam ABCTA terrein
De gemeente Berkelland heeft de RvO
benaderd om mee te denken over een
naam voor de nieuwe woonstraat op
het ABCTA terrein. De RvO heeft dit
verzoek neergelegd bij de Stichting
Oud Beltrum met de aanvulling een
naam te bedenken die refereert aan
historische activiteiten op deze
locatie. In overleg met de Stichting
Oud Beltrum roepen wij ook de

op maandag 9 mei a.s. om 20.00 uur
in zaal Spilman.

Oproep van “Het Baken”
inwoners van Beltrum op om mee te
denken.
Weet u een mooie straatnaam die
refereert aan activiteiten die in het
verleden op deze locatie (waaronder
ook de melkfabriek) plaatsvonden,
laat het ons dan weten voor
1 juni a.s. (svp doorgeven aan één
van de bestuursleden of via
info@raadvanoverlegbeltrum.nl)

De redactie van “Het Baken” verzoekt
een ieder die een activiteit gaat
organiseren dit tijdig door te geven.
Door plaatsing op de agenda wordt
voorkomen dat meerdere activiteiten
gelijktijdig plaatsvinden.
Opgave van activiteiten kan via een
inschrijfformulier dat verkrijgbaar is
in dorpshuis de Wanne of via
www.beltrum-online.nl.
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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 dorpshuis
de Wanne. U bent welkom
vanaf 20.30 uur.
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