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1

INLEIDING

De Raad van Overleg Beltrum stelt zich ten doel het behartigen van zaken die van algemeen belang zijn
voor Avest, Beltrum, Lintvelde en Voor-Beltrum om te komen tot een verbetering van de leefbaarheid. Dit
jaarverslag geeft een beeld van het functioneren van de Raad van Overleg Beltrum en haar activiteiten in
het jaar 2015.

2

RAAD VAN OVERLEG

2.1
Ledenbestand
De Raad van Overleg Beltrum is een vereniging die wordt gevormd door afgevaardigden vanuit
verenigingen, organisaties of groeperingen die zijn gevestigd in Avest, Beltrum, Lintvelde en Voor-Beltrum
of die hier werkzaam zijn, aangevuld met adviserende leden
In 2015 heeft de Raad van Overleg vier nieuwe leden mogen verwelkomen, namelijk PigPop Beltrum,
Stichting Survival Beltrum, Meldpunt Beltrum en Stichting Boerendag Beltrum .
Er hebben zich geen leden afgemeld.
2.2
-

Adviserende leden
Gert Jan Sloot (politie);
Martin Bouwmeesters (raadslid);
Frank Evers (contactfunctionaris gemeente Berkelland);
Wouter Swam (contactfunctionaris gemeente Berkelland).

2.3
Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Raad van Overleg Beltrum bestaat momenteel uit acht personen. Dit is afwijkend ten
aanzien van de statuten, maar dit is tijdelijk door het bestuur goedgekeurd. De statuten worden in 2016
aangepast. Bij de samenstelling van het bestuur is gestreefd naar een zo goed mogelijke afspiegeling van
de Beltrumse bevolking.
Op 31 december 2015 bestond het bestuur uit de volgende personen: Jos Baak (voorzitter), Angelique
Wolterinck (secretaris), Jozé Ribbers (penningmeester), Lissa Pape, Richard Stortelder, Arjen Heutinck,
Thea Huinink en Carla Klein Breteler (bestuursleden).
Rooster van aftreden bestuursleden
Richard Stortelder
2016
Arjen Heutinck
2016
Angelique Wolterinck 2016
Lissa Pape
2017
Jozé Ribbers
2017
Thea Huinink
2017
Jos Baak
2017
Carla Klein Breteler
2017
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2.4
Afgevaardigden door Raad van Overleg
Op 31 december 2015 waren de volgende besturen en commissies actief op voordracht van de Raad van
Overleg;
Stichting Dorpshuis De Wanne, Stichting Vrienden van de Hassinkhof, Stichting Kerkepaden Beltrum e.o.,
Werkgroep Oorlogsmonument en 4/5 mei Herdenking en viering, WVG-platform, Stichting Kulturhus De
Wanne, Werkgroep Duurzaam Beltrum, Werkgroep Digitalisering Buitengebied, Werkgroep Toerisme
Beltrum.
2.5
Financiële positie stichtingen Raad van Overleg
In 2015 hebben leden van de RvOB de kas van de volgende stichtingen gecontroleerd:
 Stichting Dorpshuis de Wanne;
 Stichting Kerkepaden Beltrum e.o.
Volgens de kascommissie zagen de financiële stukken die de beide penningmeesters (respectievelijk Wilma
Walterbosch en Weinand Stapelbroek) aan de leden overlegd hebben er goed geordend en verzorgd uit en
hebben zij de stukken goedgekeurd.

3

FINANCIËN

De belangrijkste inkomsten van de Raad van Overleg bestaat uit een subsidie zoals is vastgelegd in een
convenant (inclusief subsidiecontract) met de gemeente Berkelland.
In 2015 ontving de Raad van Overleg een bijdrage van € 4.347,-, wat iets minder is dan in 2014. Dit is een
vast bedrag voor organisatiekosten (basisbedrag) vermeerderd met een bedrag per inwoner van het
werkgebied van de dorpsorganisatie. De lichte daling van het aantal inwoners van Beltrum is de reden dat
er in 2015 minder inkomsten zijn ontvangen dan in 2014.
Naast de gemeentelijke subsidie bestaan de inkomsten uit de contributie van de leden € 387,50. Daarnaast
is in 2015 € 305,64 aan opbrengsten vanuit het digitaal publicatiebord ontvangen. Deze inkomsten dekken
de kosten voor energieverbruik en levert een kleine reservering op voor onderhoud.
Ook is er in 2015 een subsidie van de gemeente Berkelland ontvangen van € 2.000,-- voor het opknappen
en verplaatsen van het Mariabeeld bij de ingang van de kerk.
Gezien de financiële positie van de Raad van Overleg kon de contributie in 2015 onveranderd blijven en
bedroeg € 12,50 per lid per jaar.
De RvOB heeft in 2015 € 1.373,60 uitgegeven aan vergaderkosten. Hierin zit ook nog een deel van de
vergaderkosten van 2014. De huur van een vergaderruimte is hierbij inbegrepen.
Kosten voor publicatie- en representatiekosten en beperkte bestuursvergoedingen en reiskosten, zijn circa
€ 700,=
In 2015 heeft de RvOB de volgende werkgroepen/projecten financieel ondersteund:











Vereniging Kleine Kernen;
Werkgroep Oorlogsmonument / 4 mei herdenking;
Stichting Kerkepaden Beltrum e.o.;
Stichting SJB;
Werkgroep Trots op Beltrum;
Werkgroep Duurzaam Beltrum;
Werkgroep Toerisme;
Open zondag “Veur Mekare”;
Bijdrage dorpsplein;
Verplaatsen JOP en schilderwerk JOP.
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4

ACTIVITEITEN RAAD VAN OVERLEG

4.1
Eigen vergaderingen en spreekuur
Op de maand augustus na hield de RvOB elke eerste woensdag van de maand een bestuursvergadering en
spreekuur.Van het spreekuur werd enkele malen gebruik gemaakt.
4.2
Publiciteit
De Raad van Overleg voert een actief publiciteitsbeleid om inzicht te geven in de activiteiten van de Raad
van Overleg en om haar standpunten uit te dragen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de eigen
nieuwsbrief 't Belletje dat in 2015 twee keer is verschenen. Daarnaast heeft de Raad van Overleg via de
lokale en regionale media aandacht gevraagd voor haar activiteiten en standpunten. De Raad van Overleg
ziet internet als een belangrijk medium voor nu en in de toekomst om te communiceren. Met de
webbeheerder van de website Beltrum - Online (Paul Ribbers) heeft de Raad van Overleg afspraken
gemaakt over het plaatsen van publicaties op deze site. In 2015 verliep de samenwerking naar
tevredenheid. De site wordt regelmatig bezocht. Ook is de Raad van Overleg in het bezit van een
publicatiebord. Tegen betaling kan hiervoor, door een ieder die dat wenst, gebruik gemaakt worden, zodat
verschillende activiteiten gepubliceerd worden op het bord. Via de
website www.raadvanoverlegbeltrum.nl kan er een publicatie aanvraag gestuurd worden. Tevens is de
Raad van Overleg te vinden op Facebook. In 2015 zijn Lissa Pape, Bas Hommelink en Paul Ribbers gestart
met het ontwikkelen van een website die als een soort startpagina voor Beltrum zal gaan dienen. De huidige
website www.beltrum-online.nl zal als startpagina worden ingericht voor heel Beltrum. De website wordt in
zijn geheel opnieuw gebouwd, alleen de domeinnaam (beltrum-online.nl) wordt overgenomen.
Het is de bedoeling dat verenigingen, stichtingen en/of ondernemers uit Beltrum makkelijk te vinden zijn via
de nieuwe website. Daarnaast zal de website duidelijk weergeven wat er te doen is voor toeristen die
Beltrum willen bezoeken. Dit gaat in overleg met de werkgroep Toerisme. Ook wordt er een nieuw logo
ontwikkeld voor de Raad van Overleg.
4.3 Jaaroverzicht 2015

Januari







Februari





Tijdens de bestuursvergadering wordt het ontwerp van het dorpsplein gepresenteerd
door Ronald Stapelbroek
Sandra Veerbeek en Maddy Bovens schuiven aan om de voortgang binnen
Hassinkhof te bespreken
Het digitale publicatiebord wordt verplaatst
14 Januari is er een overleg in Rietmolen met de kleine kernen en de contactpersoon
gemeente Berkelland
24 Januari presenteert Meldpunt Beltrum zich bij Kern met Pit in Oosterhout,
doelstelling is behaald dus € 1.000,= is binnen

Werkgroep Duurzaam Beltrum is opgesplitst in zonnepanelen en isolatie
28 Februari is er een bijeenkomst in Oene georganiseerd door VVK en de FDG
Richard Stortelder is Vice Voorzitter van de Raad van Overleg
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Maart








Femke Sprick en Elvira Verstegen van Voormekaar Beltrum zijn aanwezig om de
voortgang van de decentralisatie van de zorg te bespreken
Het inloopspreekuur wordt bezocht door één persoon
Er zijn een aantal gesprekken geweest met Speeltuinvereniging den Geetelingshook.
Er zijn veel toestellen afgekeurd. De Raad van Overleg heeft aangegeven hier geen
actieve rol in te hebben, maar een ondersteunende rol
Het Belletje komt uit, wederom verzorgt door Monique Stapelbroek
Via Bas Hommelink krijgen we te horen dat de pinautomaat voorlopig blijft in Beltrum
Er wordt hard gewerkt aan de inrichting van het Jeugdhuuske
25 Maart is er een bijeenkomst over isolatie

April





Het inloopspreekuur wordt bezocht door twee personen.
15 April is er een bijeenkomst over zonnepanelen
29 April is de jaarvergadering van de RvOB

Mei



4 Mei dodenherdenking, dit jaar voor de 70 keer. Na de herdenking was er
gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken bij het Kulturhus.
10 mei officiële opening alle nieuwe en vernieuwde accommodaties, Beltrum Veur
Mekare. Een zeer geslaagde dag met als hoogtepunt de gezamenlijke brunch voor
ruim 800 personen
Trots op Beltrum ontvangt subsidie voor onderhoud aan het Mariabeeld








e

Juni






VKK en FDG nemen een kijkje in de keuken van het Kulturhus in Beltrum
18 juni is er een overleg m.b.t. ruilverkaveling Beltrum en expositie Jan te Loeke
Voor de nieuw te bouwen website zijn de offertes binnen
Werkgroep Toerisme gaat in zee met Kris de Bruin, student van het Saxion. Zij gaat
onderzoek doen naar: hoe ziet Beltrum eruit voor toeristen en welke kansen zijn er.
Welke toeristen komen naar Beltrum en welke mogelijkheden zijn er

Juli



Het digitale publicatiebord wordt voortaan vanuit het Kulturhus bijgehouden (door
Edmund Heutinck en Agatha Klein Nijenhuis)
8 juli is er overleg met de kleine kernen en de gemeente Berkelland. Het nieuwe
convenant is ontvangen
Er is een serieuze koper voor de Oude Wanne




September




Subsidie 2015 van de gemeente Berkelland is binnen
Bijeenkomst m.b.t. pilot MobielGedeeld
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Oktober

November

December

5




Het Belletje komt uit, wederom verzorgt door Monique Stapelbroek



28 oktober houdt de werkgroep Toerisme een avond, Beltrum löt zich zeen!



Overleg met school, ouders en VVN i.v.m. verkeersveiligheid rondom school en de
Zwarteweg De aanbevelingen zijn verwerkt en er is een offerte gemaakt. Deze wordt
aangeboden aan Joke Pot



11 November is de ledenvergadering van de RvOB






Het inloopspreekuur wordt bezocht door twee personen

16 – 18 oktober exposities m.b.t. ruilverkaveling Beltrum en Jan te Loeke. De
expositie wordt 16 oktober geopend door de burgermeester

Via de gemeente krijgen wij een zoutkist. Joop Ribbers wordt de beheerder
Vanuit de gemeente is er € 1.000,= subsidie toegezegd voor de website
Er zijn weer ontwikkelingen m.b.t. digitalisering glasvezel buitengebied

ONDERWERPEN WAAR IN 2015 UITGEBREIDER AANDACHT IS BESTEED

5.1
Onderhoud wegen en groen
In 2015 hebben er veel en grootschalige onderhoudsprojecten in Beltrum plaatsgevonden, namelijk:
 Grolseweg; de gemeente heeft financiële middelen binnengehaald om het fietspad aan te pakken.
Zij zijn inmiddels (2015) bezig met de voorbereiding. Nader bericht volgt.
 Op de Klunt gaat in 2015 het asfalt eruit en komen er betonstraatstenen voor terug. De slechte
toestand van het asfalt in de Hoornhorststraat staat op de agenda van 2016.
 Zieuwentseweg: het weggedeelte vanaf de rotonde Ruurloseweg richting Zieuwent is erg slecht,
grotendeels veroorzaakt door het opdrukken van het wegdek door boomwortels. Om dit probleem te
verhelpen wil de gemeente de bomen kappen.
De omwonenden hebben hier bezwaar tegen ingediend. In 2013 heeft een professionele organisatie
onderzocht op welke wijze de wortels onder het asfalt lopen. Rapportage is inmiddels afgerond en
de conclusie is dat de bomen niet weg hoeven (op een enkeling na). De gemeente is nu aan het
kijken naar een oplossing.
De RvOB heeft regelmatig in de vergaderingen een ieder verzocht om klachten direct te melden aan de
gemeente. Aan de hand van de klachten kan namelijk de gemeente zijn beleid hierop eventueel aanpassen.
5.2
Digitalisering buitengebied Beltrum
In de loop van 2015 bleek de aanleg van glasvezel in het buitengebied toch gecompliceerder dan door de
gemeente en de provincie in eerste instantie gedacht. Toetsing door de Europese Unie ten aanzien van
mogelijke concurrentie vervalsing bleek nodig. Hierdoor is de procedure sterk vertraagd.
Eind 2015 bleek een particuliere partij, CIF (een beleggingsfonds van o.a. pensioenfondsen),
geïnteresseerd in de aanleg. Men wil in de loop van 2016 starten met de aanleg onder voorwaarde van
minimaal 50% deelname.
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5.3
Project Duurzaam Beltrum
De initiatiefgroep Duurzaam Beltrum werkt aan een aantal thema’s, te weten zonne-energie (o.a. de
postcoderoosregeling) en woningisolatie.
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 in 2016 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 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 aangeschafte panelen
opgewekte elektriciteit. Hiermee wordt ook bijgedragen aan een duurzamer Beltrum en wordt er bespaard
op de 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 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 tweede helft van 2016 eenzelfde actie op touw te gaan zetten.
5.4
Kulturhus De Wanne
Op 1 september 2014 is Kulturhus de Wanne in gebruik genomen en in het voorjaar van 2015 waren alle
benodigde ruimten en het verbindingsplein gereed. Op 10 mei 2015 heeft tijdens de open zondag 'Beltrum
Veur Mekare' de officiële opening plaats gevonden van alle nieuwe en vernieuwde accommodaties. Alle
nieuwe, vernieuwde en verbouwde accommodaties, waaronder het Kulturhus en de aangepaste ruimten in
de gebouwen van haar partners de Hassinkhof, de kerk en de school hebben hun deuren wagenwijd open
gezet en er waren allerlei activiteiten voor jong en oud. Na de speciale kerkdienst en de feestelijke
openingshandeling door burgemeester Joost van Oostrum heeft er een dorpsbrunch plaats gevonden op
het nieuwe dorpsplein waaraan ruim 800 inwoners en genodigden hebben deelgenomen.
Met het ingaan van het eerste seizoen is de realisatiefase van het Kulturhus afgesloten.
Op basis van het in 2011 opgestelde projectplan voor de realisatie van het Kulturhus en de oprichting van
de Dorpsböke en het in 2014 opgestelde projectplan voor de herinrichting van het Dorpsplein afgegeven
beschikkingen moesten hierbij verantwoord worden t.a.v. gerealiseerde doelen alsmede gedane
investeringen. Hierbij was de gemeente ook intensief betrokken aangezien zij de beschikking voor het
Kulturhus en de Dorpsböke op naam hadden staan. Voor de financiële verantwoording van deze projecten
is ook een accountantsverklaring afgegeven.
Sinds juni 2014 beschikt Kulturhus de Wanne met Edmund Heutinck over een beheerder. Tevens vervult hij
de rol van dorpscontactpersoon en is hij voorzitter van de Programmaraad. In deze rol zorgt hij ervoor dat
verschillende vormen van publieke dienstverlening en maatschappelijke activiteiten bij elkaar komen. De
beheerder beschikt over ca 30 vrijwilligers die als gastheer, gastvrouw, schoonmaakster of klusser actief
zijn voor het beheer van het Kulturhus. Daarnaast zijn er nog 8 vrijwilligers actief voor de Dorpsböke en 7 in
het bestuur van de Stichting.
Een afvaardiging van het bestuur en vrijwilligers van de Dorpsböke hebben op 19 februari 2015 een
gesprek gehad met wethoudster Joke Pot en een aantal medewerkers van de gemeente Berkelland. Dit
gesprek ging specifiek over het functioneren van de Dorpsböke en in zijn algemeenheid over het
functioneren van het Kulturhus.
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Op verzoek van de VKK en FDG hebben diverse belangenorganisaties en besturen van dorpshuizen en
Kulturhusen in Gelderland op 3 juni 2015 ons Kulturhus bezocht onder de titel 'kijkje in de keuken'. Diverse
bestuursleden en de beheerder hebben hierbij de ca. 40 bezoekers rondgeleid en bijgepraat over het
proces van totstandkoming Kulturhus Beltrum en het beheer hiervan. Een mooi artikel onder de titel 'het 5gangen Kulturhus in Beltrum' staat in het speciaal hiervoor uitgegeven 'kookboek voor dorpen en
dorpshuizen', te raadplegen via www.dkkgelderland.nl.
Het seizoen 2014 - 2015 (1 augustus 2014 t/m 31 juli 2015) was het eerste volledige exploitatiejaar voor
Kulturhus de Wanne. Hiervoor is door de Stichting Kulturhus Beltrum ook het eerste officiële jaarverslag
opgesteld, te raadplegen via: www.kulturhusbeltrum.nl/nieuws.
5.5
Jongerenbeleid (SJB)
SJB was wederom actief in 2015. In maart was de Beltrum schoon actie. In mei het Timmerdorp. De
zomerkampen van Flierefluiters en Walhalla konden rekenen op een grote deelname, ca. 80 kinderen
namen deel. Er werden 10 bunkeravonden georganiseerd. De hobbyclub, twee avonden per week op de
nieuwe locatie in de basisschool. Drie dagen lang het Glazenhuus op het Mariaplein en de oliebollenactie.
Activiteiten met jong en oud samen met Hassinkhof en de workshops in de herfstvakantie en
voorjaarsvakantie. Kortom er is veel georganiseerd voor de jeugd van Beltrum.
5.6
Nationale Herdenking Oorlogsslachtoffers Comité 4 en 5 Mei
Op 4 mei heeft de herdenking plaatsgevonden. Hiervoor zijn enkele straten (Kampstraat en Nelissenstraat)
afgezet door de politie. De erewacht werd verzorgd door vier leden van de oud mariniers: Dick Dibbets, Jan
Dorsthorst, Jan Rietberg en Theo Heutinck. Na de dodenmars en de reveille (beiden verzorgd door
Muziekvereniging Concordia) heeft de RvOB een woord van welkom aan alle aanwezigen gericht.
Vervolgens werd de vlag gehesen, onder muzikale begeleiding van Concordia. Daarna werd door twee
leerlingen van de Sterrenboog een gedicht voorgelezen. De bloemenhulde werd eveneens verzorgd door
deze twee leerlingen. Martin Bouwmeesters heeft namens de gemeente Berkelland een toespraak
gehouden die betrekking had op het thema.
Zoals ieder jaar is vervolgens de bloemenhulde verzorgd door de gemeente Berkelland, de RvOB namens
de Beltrumse bevolking, jubilerende verenigingen VIOS Volleybal 60 jaar, Wagenbouwvereniging
Dorpsstraat 40 jaar, Wagenbouw De Toekomst 25 jaar en Bruidshuis Beyer-Besselink 60 jaar.
Na het dankwoord is de vlag halfstok gehangen, waarna twee minuten stilte in acht werd genomen.
Vervolgens is de dodenmars en last post ten gehore gebracht, waarna een ieder de gelegenheid kreeg een
laatste groet te brengen aan de oorlogsslachtoffers. Na afloop was er in verband met 70 jaar bevrijding voor
alle aanwezigen koffie in het Kulturhus de Wanne, aangeboden door de Raad van Overleg.
De Kerkhofcommissie stelde de geluidsinstallatie beschikbaar en ook werden alle andere die hun
medewerking verleende in het dankwoord betrokken.
De werkgroep, onder auspiciën van Raad van Overleg Beltrum bestaat uit: Ouders en leerkracht groep 8
OR de Sterrenboog, Carla Klein Breteler, Corine Roerdink, Leo te Woerd en Theo Heutinck.

6

AANDACHTSPUNTEN VOOR DE TOEKOMST

6.1
De positie van Beltrum in Berkelland
De Raad van Overleg tracht een goede relatie met de gemeente te onderhouden om hierdoor de belangen
van ons dorp zo goed mogelijk te behartigen. Het convenant met de gemeente is in 2015 verlengd. Het
overleg met de gemeente dient te worden verbeterd; er zal in de toekomst vroegtijdig over nieuwe
ontwikkelingen moeten worden gecommuniceerd.
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6.2
Bestuurlijke organisatie
In 2015 hebben zich geen wijzigingen in de bestuurssamenstelling voorgedaan. In 2016 zijn aftredend Arjen
Heutinck en Angelique Wolterinck, we zijn op zoek naar opvolging voor hen.
6.3
Wonen in Beltrum
De woningbehoefte van jongeren en ouderen zal in 2016 nader worden onderzocht; hoe kunnen we
jongeren faciliteren bij hun woonwensen en wat zoeken ouderen wanneer zelfstandig in een groot huis
wonen steeds moeilijker gaat.
6.4
Stichting Dorpshuis De Wanne
In 2015 zijn de onderhandelingen over de verkoop van de “oude” Wanne verder gevoerd. Begin 2016 is,
nadat het bestemmingsplan is gewijzigd, het oude dorpshuis verkocht.
6.5
Onderhoud wegen en groen
Ook in 2016 wordt ernaar gestreefd om de wegen jaarlijks samen met de gemeente Berkelland te
schouwen. Daarbij wordt tevens gekeken welk snoeiwerk o.a. langs de wegen nodig is.
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