
Een passende woningvoorraad voor jong en 
oud en dus meer sturing op de BELTRUMSE

behoefte !

“Beltrum is toe aan de Next step”

Maandag 28 november 2016



Beltrum,3.000 inwoners:

1. Bekend van Klompen, Survival, 
Bloemencorso

2. Hechte gemeenschap met een 
‘handen uit de mouwen’ mentaliteit

3. Rijk verenigingsleven o.a.:
• Sport 

• Muziek

• Sociaal cultureel voor jong en oud

• Carnaval, kermis, festivals etc.

4. Maar Beltrum heeft ook nog haar:
• Kerk

• Woonzorgcentrum de Hassinkhof

• Basisschool de Sterrenboog 
(nu nog 11 klassen maar vanaf volgend 
schooljaar nog maar 8 klassen)

• Supermarkt, bakker, 2 cafés/restaurant

• Dokter, Fysio, Betaalautomaat
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Situatie accommodaties 2008

Basisschool
Ludgerschool

Dacapo / 
peuterspeelzaal

Sporthal de 
Sonders / 
de Spilsoos

Kerk / parochiecentrum

Woonzorgcentrum 
Hassinkhof

Dorpshuis 
de Wanne

Wit-Gele 
kruisgebouw

Basisschool 
‘t Tweespan

Café/zalen
Spilman

Café/zalen
DuteKinderopvang 

‘t Belhameltje

Eigen 
accommodaties

Buurthuis Halfweg



Kulturhus



Kulturhus gedachtegoed…

- Een nieuw kloppend hart in ons dorp met 
samenwerking tussen gebouweigenaren en 
verenigingen

- Een gebouw voor jong en oud, man en vrouw

- Samenwerken, programmeren waarbij de 
stenen niet het belangrijkste zijn

- Een gebouw voor zorg, onderwijs, cultuur, 
welzijn en maatschappelijk werk

- Een gebouw voor maatschappelijke 
dienstverlening

De Kerk, woonzorgcentrum de Hassinkhof en de 
school zijn verenigd in Stichting Kulturhus Beltrum!

http://www.beltrum-online.nl/IMAGEBEL/wtglkruis.JPG
http://www.beltrum-online.nl/IMAGEBEL/ludgerschool.JPG
http://www.beltrum-online.nl/imagebel/kerk.JPG


Compact Kulturhus…



Kulturhus de Wanne…



Dorpsböke… 

Ontmoeting en natuurlijke 
trekker voor jong en oud…



Eetcafé voor ouderen en alleenstaanden…



De Hassinkhof…

Jong en oud onder één dak



De Sterrenboog…



De kerk…



Openbaar gebied / dorpsplein

sterrenboog school

Kulturhus 

de Wanne



Openbaar gebied / dorpsplein



Hoe is het proces verlopen...

1. Vanaf 2009 onderzoeken opties, draagvlak creëren en
financiële ondersteuning vinden en krijgen

2. Stichting Kulturhus opgericht op 23 juni 2011

3. Dorpsböke (1e activiteit) gestart in oktober 2012

4. Programmaraad vanaf 2013 actief

5. Kulturhus officieel in september 2014 in gebruik genomen
incl. ruimten in school

6. Jeugdhuske en Kapel zijn januari 2015 in gebruik genomen 

7. Multifunctionele kerk en Dorpsplein in april 2015 in gebruik 
genomen

8. Feestelijke opening ‘Beltrum Veur Mekare’ 10 mei 2015





Maar zonder vrijwilligers geen samenleving



Wat is er de afgelopen maanden gebeurt!

1. Start bijeenkomst thema wonen voor jongeren bij Halfweg d.d. 
23 februari 2016

2. Enquete opgesteld en vragenlijst verstuurd en ingevuld april.

3. 65 ingevulde vragenlijsten retour gekregen!

a. Onderzoeksresultaten zullen gemaild worden!!!!!!

Snelle conclusie:

Het is voor 5 voor twaalf we moeten nu handelen!

- Binnen nu en maximaal 3 jaar op zoek naar een nieuwe woning
- Het liefste koop, echter huren mag ook ter overbrugging

- Tijdelijke bewoning

- Sterke voorkeur voor het wonen in het buitengebied
- Grote groep geeft aan interesse te hebben in een CPO traject
- Realiteit en kostenbesef!



Wat is er de afgelopen maanden gebeurt!

Stop met het sturen op aantallen en ga ook zoek naar de 
kwalitatieve woonbehoefte onder jong en oud!

4. Ambtelijk en bestuurlijk overleg mei en juni!

5. Bestuurlijk overleg op regionaal niveau (achterhoek 2020)

‘Beltrum word het pilot dorp van de regio achterhoek, provincie 
Gelderland!

Het formuleren van een (flexibele) portefeuillestrategie en 
ontwikkelen van een instrumentenkoffer mbt de kwaliteit van de 
bestaande woningvoorraad (revitaliseren, slopen, nieuwbouw, 
levensloopbestendig maken, verduurzamen etc.) in één kern in de 
Achterhoek, die opschaalbaar is naar andere kernen. Mogelijk leidt 
dit tot de oprichting van een dorpsontwikkelingsmaatschappij



Wat zullen de processtappen zijn!

Processtappen

Fase 1 (najaar 2016): in beeld brengen van gegevens omtrent de bestaande
woningvoorraad en voeren van oriënterende gesprekken met diverse partijen, die actief
zijn in de kern (dorpsraad, ProWonen, event. zorginstelling, makelaar(s) e.d.

Fase 2 (voorjaar 2017): op planmatige wijze in beeld brengen van de vraag naar
woningen en van de door bewoners/eigenaren gewenste ingrepen.

Fase 3: (voorjaar 2017): uitvoeringsplan opstellen (ingrepen en financiering)

Fase 4: (najaar 2017): evalueren en zo mogelijk opschalen van de aanpak.

Stuurgroep-projectgroep organisatie word ingericht in september 2016
Startbijeenkomst eind september!

Kortom maatwerk voor Beltrum!



Parallel aan het onderzoek/pilot kan 
en mag er gestart worden met een 
CPO traject op het ABCTA terrein!

Mits hier concrete en serieuze behoefte voor is!

Een van de laatste kansen voor nieuwbouw!


