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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 en haar activiteiten in het jaar
2016.

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,dit aangevuld met adviserende leden.
In 2016 zijn er geen nieuwe leden bijgekomen.

2.2 Adviserende leden
- Gert-Jan Sloot (politie)
- Martin Bouwmeesters (raadslid)
- Wouter Swam ( contactfunctionaris gemeente Berkelland)

2.3 Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Raad van Overleg Beltrum bestaat momenteel uit 7 personen.
De statuten zijn in 2016 aangepast en akkoord verklaard door de leden van de Raad van Overleg.
Bij de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke afspiegeling van de Beltrumse
bevolking.
Op 31 december 2016 bestond het bestuur uit de volgende personen: Jos Baak (voorzitter),Hermien
Roelvink(secretaris),José Ribbers (penningmeester),Lissa Pape,Richard Stortelder,Thea Huinink en Carla Klein
Breteler (bestuursleden)
Rooster van aftredende bestuursleden
Thea Huinink
2017
Lissa Pape
2017
José Ribbers
2017
Jos Baak
2017
Carla Klein Breteler 2017
Richard Stortelder 2019
Hermien Roelvink 2019
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2.4 Afgevaardigden door Raad van Overleg
Op 31 december 2016 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 e.o., Werkgroep
Oorlogsmonument en 4&5 mei herdenking en viering, WVG platform, Stichting Kulturhus de Wanne, Stichting
Duurzaam Beltrum, Werkgroep Digitalisering Beltrum, Werkgroep Toerisme

2.5 Financiële positie stichtingen Raad van Overleg
In 2016 hebben leden van de RvOB de kas van de volgende stichtingen gecontroleerd:
- Raad van Overleg Beltrum
: door Jan Bouwmeesters en Rina Hoitink
- Stichting Kerkepaden Beltrum e.o. : door Jan Bouwmeesters en Martin Grotenhuis
Volgens de kascommissie zagen de financiële stukken er goed uit en er werd goedkeuring verleend.

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 2016 ontving de Raad van Overleg een bijdrage van € 4.347,--. Dit is een vast bedrag voor organisatiekosten
(basisbedrag) vermeerderd met een bedrag per inwoner van het werkgebied van de dorpsorganisatie.
Naast de gemeentelijke subsidie bestaan de inkomsten uit de contributie van de leden € 387,50. Daarnaast is in
2016 € 390,-- aan opbrengsten vanuit het digitaal publicatiebord ontvangen. Deze inkomsten dekken de kosten
voor energieverbruik en leveren een kleine reservering op voor onderhoud.
Er is in 2016 een subsidie van de gemeente Berkelland ontvangen van € 5.000,-- in het kader van het
burgerinitiatief, voor het opknappen van de Hoonhorst.
Ook is er door de werkgroep Duurzaam een subsidie van de gemeente Berkelland ontvangen van € 8550,-Voor het opzetten van de Website Beltrum-on-line is er een bijdrage ontvangen van de Gemeente Berkelland
van € 1000,--, van de Rabo € 250,-- en van Kulturhus ‘de Wanne’ € 500,-Gezien de financiële positie van de Raad van Overleg kon de contributie in 2016 onveranderd blijven en
bedroeg deze € 12,50 per lid per jaar.
De RvOB heeft in 2016 ± € 1600,-- uitgegeven aan vergaderkosten. Dit is wat meer dan in 2015, Dit komt door
een tweetal grote bijeenkomsten. De huur van een vergaderruimte is hierbij inbegrepen.
Kosten voor publicatie- en representatiekosten en beperkte bestuursvergoedingen en reiskosten, zijn circa €
700,-In 2016 heeft de RvOB de volgende werkgroepen/projecten financieel ondersteund:
 Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen;
 Werkgroep Oorlogsmonument / 4 mei herdenking;
 Stichting Kerkepaden Beltrum e.o.;
 Werkgroep Trots op Beltrum;
 Werkgroep Duurzaam Beltrum;
 Werkgroep Toerisme;
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4 Activiteiten raad van Overleg
4.1 Eigen vergadering en inloopspreekuur
Op iedere eerste woensdag van de maand hield de RvOB een bestuursvergadering (m.u.v. augustus)
Tijdens iedere bestuursvergadering is er om 20.30 uur een inloopspreekuur. Hierin is iedereen welkom die
zaken van Beltrum en omgeving onder de aandacht wil brengen van de Raad van Overleg.
Van dit spreekuur is enkele malen gebruik gemaakt.
Er is in 2016 een keer een jaarvergadering (april) en een keer een ledenvergadering (november) georganiseerd.

4.2 Publiciteit
De Raad van Overleg voert een actief publiciteitsbeleid om inzicht te geven in de activiteiten van de Raad van
Overleg Beltrum en om haar standpunten uit te dragen. Daartoe wordt gebruik gemaakt van de eigen
nieuwsbrief ’t Belletje dat in 2016 twee keer is verschenen. Daarnaast heeft de Raad van Overleg via de lokale
en regionale media aandacht gevraagd voor haar activiteiten en standpunten.
In 2016 is er de website : www.beltrum-online.nl in een nieuw jasje gestoken.
De startpagina is opnieuw opgebouwd en deze dient als startpagina voor geheel Beltrum .
Het is de bedoeling dat verenigingen,stichtingen en/of ondernemers makkelijk te vinden zijn via deze website.
Daarnaast is de website ook toegankelijk voor toeristen die Beltrum willen bezoeken.
Met webbeheerder Paul Ribbers zijn afspraken gemaakt over het plaatsen van publicaties op deze website.
De samenwerking in 2016 hierbij verliep naar tevredenheid.
Tevens is Raad van Overleg te vinden op Facebook.
In 2016 is er en nieuw logo ontwikkeld voor de Raad van Overleg.
De Raad van Overleg is ook in het bezit van een publicatiebord. Tegen betaling kan hiervan,voor een ieder die
dit wenst,gebruik gemaakt worden zodat verschillende activiteiten gepubliceerd worden op dit bord. Het
Kulturhus (Edmund Heutinck& Agatha Klein Nijenhuis) regelt de publicaties op dit publicatiebord.
4.3 Jaaroverzicht
Januari:
- Angelique Wolterinck wordt ambassadrice “Mobiel Gedeeld”
- presentatie Mobiel gedeeld gehouden onder inwoners en belangstellenden
- Bestuur Raad van Overleg krijgt rondleiding door Kulturhus door Edmund Heutinck en geeft uitleg over zijn rol
als dorpscontactpersoon
- 14 januari kleine kernen overleg
- vanaf 1 januari 2016 Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK) ,dit na fusie van Federatie Dorpshuizen
Gelderland en Kleine Kernen Gelderland
Februari:
- ideeën rondom nieuw logo RvOB wordt geïnventariseerd
- werkgroep project Trots op Beltrum wordt opnieuw gevraagd om bij elkaar te komen,hier worden werkgroep
Toerisme en St Kerkepaden bij in betrokken> 23 februari bijeenkomst
- Leo te Woerd geeft aan te willen stopen met organisatie 4 mei. Carla neemt dit over in samenspraak met
Theo Heutinck
- vacature secretariaat RvOB : hier wordt nog kandidaat voor gezocht
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- De oude Wanne is verkocht
- informatieavond i.v.m. mogelijke huisvesting statushouders in Beltrum
Maart:
- Gemeente brengt bezoek aan Beltrum
- overleg met gemeente over mogelijke woningbouw op ABCTA terrein
- P-bord word geplaatst op plek auto Mobiel Gedeeld
- Kris ten Bruin doet onderzoek naar Toerisme in Beltrum,zij gaat een enquête opstellen.
- nieuwe directeur de Sterrenboog wordt gezocht
- Edmund Heutinck vraagt om bijdrage voor Oranjefonds “Alle jaren tellen”
Akkoord bevonden.
- 20 maart regionale open dag voor G-tennissers, georganiseerd door TC Beltrum
- enquête wordt gehouden onder de woonbehoefte jongeren Voor-Beltrum en Beltrum
- 18 maart schoonmaakdag de Sterrenboog,19 maart nationale schoonmaakdag
- Duurzaam Beltrum doet voorstel richting gemeente voor plaatsen zonnepanelen op
bedrijf/park (Bouwbedrijf Hoffman en sportcentrale VIOS)
- overleg met de Sterrenboog over de verkeersveiligheid rondom school
- 23 maart ALV DKK
April:
- Angelique Wolterinck woont de laatste bestuursvergadering bij,zij stopt met haar
functie als secretariaat RvOB
- Tonnie Krabben heeft zich aangemeld als contactpersoon buurtpreventie en tevens
wordt app : veiligebuurt.nl geïntroduceerd.
- Woonvisie Beltrum en Voor-Beltrum (+ andere kernen) moet herzien worden
- Richard Stortelder is aftredend en herkiesbaar
Arjen Heutinck en Angelique Wolterinck beide aftredend en niet herkiesbaar
- 13 april jaarvergadering

Mei:
- infoavond buurtpreventie
- CIF is bezig bewoners buitengebied te motiveren voor aanleg glasvezel:infoavond

Juni:
- presentatie uitkomsten woonbehoefte door Bas Hommelink
- Wandelen op Wielen wordt georganiseerd
- presentatie onderzoek Toerisme door Kris ten Bruin

Juli:
- collegebezoek van gemeente Berkelland aan Beltrum
- deadline voor aanmelden glasvezel: > 50 % gehaald in Berkelland, aanleg gaat volgen.
- Hermien Roelvink gaat fungeren als secretaris RvOB
- SJB € 10.000 binnengehaald via Rabobank coöperatiefonds
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September:
- Festunique en het jaarlijkse volksfeest heeft plaatsgevonden
- Joop Zemann ondersteunt Tonnie Krabben in de werkgroep buurtpreventie
- Rondom school zijn 30 km stickers uitgedeeld voor op de afvalcontainers en “Victor Veilig”poppen
worden geplaatst dit in verband met verkeersveiligheid
- Woning in de Hassinkstraat wordt betrokken door statushouders
- Veel belangstelling voor woonbehoefte in Beltrum
- Beltrumse vlaggen worden in de verkoop gebracht.
- promotieavond Postcoderoos gehouden
- Nieuwe website is online
- Leo Scharenborg wordt kartrekker van werkgroep toerisme
Oktober:
- monument bij oude Wanne zal verplaatst worden naar VIOS terrein
- 13 oktober “kijkje in de keuken”bij zorgcoöperatie Mariënvelde
- Aftrap Pilot wonen met Patricia Hoytink op 24 oktober
November:
- Er wordt een stichting opgericht i.v.m. speeltuin /Park de Stroet dit in samenspraak met
eigenaar de kerk
- Pilot wonen is aan beltrum toegewezen,KAW gaat deze pilot begeleiden: infoavond 28 november
- terugkoppeling tegenvallende resultaten auto Mobiel Gedeeld
- ledenvergadering 9 november

December
- 12 december ; symbolisch eerste schop in de grond in Berkelland voor aanleg glasvezel
- Vrienden van de Hassinkhof zijn voornemens om zich op te heffen

5.Onderwerpen waar in 2016 uitgebreider aandacht aan is besteed
5.1 Onderhoud wegen,groen en openbare ruimten

In 2016 hebben er twee grootschalige onderhoudsprojecten in Beltrum plaatsgevonden, namelijk:


Fietspad Grolseweg;
Probleem van het fietspad, was het opdrukken van de wortels door het asfalt. Dit heeft men proberen
te voorkomen om er een druk verdelend doek onder te maken. Boven op dit doek werd een laag puin
en vervolgens twee lagen asfalt aangebracht. Tevens werden de inritten naar de percelen opnieuw
voorzien van straatwerk.
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In juni 2016 is men begonnen aan het vervangen van het fietspad aan de zuidzijde van de Grolseweg
vanaf bebouwd kom Beltrum tot aan de gemeente grens met Oost Gelre in Groenlo totale lengte ca 3
km uitvoeringsduur aan deze zijde duurde 6 weken voordat het asfalt er weer op zat.
Na de bouwvak is men begonnen met de Noordzijde. Aan deze zijde moest ook de waterleiding
vervangen. De leiding was van asbestcement en werd vervangen door pvc.
Door het vervangen van de waterleiding is deze zijde verdeeld in twee fasen. Het hele werk aan deze
zijde heeft drie maand in beslag genomen.


Avesterweg
Er is een reconstructie van het asfalt op de Avesterweg vanaf de Mr. Nelissenstraat tot aan de
Horsterweg uitgevoerd. Het oude asfalt is eraf gefreesd en er zijn twee nieuwe lagen aangebracht.
Zieuwentseweg:
Het weggedeelte vanaf de rotonde Ruurloseweg richting Zieuwent is erg slecht, grotendeels
veroorzaakt door het opdrukken van het wegdek door boomwortels. In 2013 heeft een professionele
organisatie onderzocht op welke wijze de wortels onder het asfalt lopen. De RvO neemt het standpunt
in dat de verkeersveiligheid voorop staat en dat oplossingen in goed overleg moeten gaan met de
aanwonenden;
Sinds 2014 heeft de Zieuwentseweg geen top-prioriteit bij de gemeente. R.v.O.houd een vinger aan de
pols bij de gemeente.

Verkeersveiligheid rondom de basisschool
Er is in 2014 een advies uitgebracht door Veilig Verkeer Nederland (VVN) betreffende de
verkeersveiligheid om de basisschool de Sterrenboog.
De gemeente wilde in eerste instantie een bewustzijn project samen met de leerlingen van de
basisschool organiseren. Vervolgens wordt er opnieuw geëvalueerd.
Drinkwatertappunt Mariaplein.
Er is in 2016 een drinkwatertappunt op het Mariaplein gerealiseerd. Dit is betaald door de gemeente.

De RvOB heeft regelmatig in de vergaderingen een ieder verzocht om klachten direct te melden aan de
gemeente. Bij voorkeur per mail Info@gemeenteberkelland.nl Aan de hand van de klachten kan namelijk de
gemeente zijn beleid hierop eventueel aanpassen.
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5.2 Digitalisering buitengebied Beltrum
De gemeente Berkelland is met investeringsmaatschappij CIF in zee gegaan voor het aanleggen van glasvezel in
het buitengebied. Om tot aanleg over te gaan diende minimaal 50 % van de adressen in het buitengebied een
abonnement te nemen bij een provider. In 2016 is mede op initiatief van de Raad van Overleg een groep
vrijwilligers actief geweest om de werving voor deelname aan het glasvezelproject uit te voeren. Mede door de
inspanning van vele vrijwilligers is deze grens ruim gehaald (57 % in Berkelland).
Dat de aanleg nog steeds op zich laat wachten heeft kennelijk te maken met de fors hogere kosten voor de
aannemer. We hopen dat de aanleg in 2017 kan worden afgerond. Helaas is op een aantal adressen in Beltrum,
o.a. een deel van de Kempersweg nog geen aanbod voor een aansluiting geweest. We hopen dat dit spoedig
een vervolg krijgt via de gemeente Oost Gelre.
5.3 Duurzaam Beltrum
Nadat begin 2016 de uitvoering van de projecten uit het jaar 2015 met woningisolatie en zonnepanelen op het
eigen dak waren afgerond, is de werkgroep doorgegaan met de nieuwe mogelijkheden die zich aandienden
t.a.v. gezamenlijke productie van stroom. De fiscale regeling voor het collectief aanleggen van zonnepanelen op
een of mee grotere daken is gunstiger geworden. Deelnemers aan een zgn. postcoderoosproject krijgen
gegarandeerd over de eerste 15 jaar de energiebelasting die men op de stroomnota betaald terug. Als ook nog
aan de (subsidie) eisen van de provincie Gelderland wordt voldaan is vanuit die kant ook nog aanvullend
investeringssubsidie voor de coöperatie mogelijk.
In de tweede helft van 2016 is door de werkgroep intensief aan het oprichten van een coöperatie voor een
postcoderoos gewerkt. Middels vooroverleg met o.a. de dorpsraad van Zieuwent hebben we de benodigde
informatie verzameld. Ook met de gemeente is intensief overlegd en dit heeft geresulteerd in instemming met
het gebruik van het dak van de sporthal. Verder heeft de gemeente de kosten voor het opstarten van de
coöperatie alsook verdere aanloopkosten met een subsidie van € 8500,- ondersteund. Met de Achterhoekse
Gemeenschappelijk Energie Maatschappij (AGEM) is een samenwerkingsovereenkomst gesloten om ons in het
proces te ondersteunen. Bij de provincie Gelderland is een aanvraag ingediend voor een investeringssubsidie
van 20 %; in 2017 zullen we horen of wij definitief voor deze subsidie in aanmerking komen.
Middels een informatieavond en vervolgens een aantal inloopavonden waar mensen individueel informatie
konden krijgen is een groep van zo’n 60 personen c.q. gezinnen lid geworden van de coöperatie in oprichting.
De coöperatie heeft de naam “de ZONders” gekregen naar de sporthal op sportterrein de Sonders waar de
eerste panelen kunnen worden geplaatst. Spoedig na de inventarisatie van het aantal panelen dat de
coöperatie nodig heeft is een verder dak gevonden bij Bouwbedrijf Hoffman: het dak van de sporthal is te
klein!
Eind 2016 is de coöperatie bij de notaris opgericht en in 2017 zal de verdere aanbesteding en ingebruikname
zijn
5.4 Jongerenbeleid (SJB)
Wederom in 2016 heeft het SJB tal van activiteiten (mede) georganiseerd:

De nationale schoonmaakdag werd gehouden op vrijdag 18 maart samen met school en in overleg met RVO.
De Beltrumse vlag werd met de carnaval onthuld en werd huis aan huis voor de kermis verkocht.
Tijdens koningsdag hebben we de rommelmarkt mede georganiseerd.
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Ook het timmerdorp was wederom een succes.
Bij het Rabo coöperatiefonds is in mei een aanvraag gedaan en het aangevraagde bedrag is gewonnen dit
wordt besteedt voor een multifunctionele SJB koare. Deze wordt momenteel gebouwd.
Wandelen Op Wielen is voor het eerst georganiseerd waarin wij organisatorisch ook hebben bijgedragen.
Het bunkerteam en de hobbyclub lopen ook goed, mede doordat er nu ook kinderen uit Voor-Beltrum op deze
activiteiten afkomen.
Tevens waren de kampen dit jaar een groot succes, we hadden een record aantal deelnemers.
Het Glazenhuus met dit jaar voor het eerst een darttoernooi vooraf kende een prima opkomst. Ook werden de
oliebollen goed ontvangen door de bevolking van Beltrum e.o.
Al met al kunnen wij terugkijken op een geslaagd 2016.

5.5 Nationale Herdenking Oorlogsslachtoffers comité 4 en 5 mei
Op 4 mei heeft de herdenking plaatsgevonden.
Thema van dit jaar: De Vrijheid omarmd.
De erewacht werd verzorgd door 4 oud mariniers,Dick Dibbets,Jan Dorsthorst,Willie Coersen en Theo Heutinck.
Na de dodenmars en de reveille werd het openingswoord verzorgd door Jos Baak. Aan alle aanwezigen werd
een woord van welkom gericht. Vervolgens werd de vlag gehesen onder begeleiding van een trompettist.
Daarna werd door 2 leerlingen van de Sterrenboog een gedicht voorgelezen en werd de bloemenhulde gedaan
door de 2 leerlingen. Er volgde een toespraak door burgemeester J.van Oostrum.
Hierna volgde de bloemhulde door de gemeente Berkelland door Dhr. J van Oostrum en Dhr. M.Bouwmeesters,
wagenbouw Dynamite,Loonbedrijf Bleumink,wagenbouw The Rising Hoop,Wagenbouw Oet alle
windstreken,Dameskoor,Vrienden van de Hassinkhof en RvOB.
Na het dankwoord is de vlag halfstok gehangen en werd er 2 minuten stilte in acht 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 de gelegenheid om samen een kop koffie te drinken in Kulturhus de Wanne.

10

Jaarverslag RvOB 2016

1 maart 2017

5.6 Wonen in Beltrum
Woonbehoefte onder jongeren
Op 23 februari 2016 is er een bijeenkomst georganiseerd voor de jongeren in Voor-Beltrum/Beltrum om eens
te horen welke woonwensen er leven bij jongeren. Deze bijeenkomst heeft de Raad van Overleg georganiseerd
samen met Belangen vereniging Voor-Beltrum\ Avest bij Café Halfweg. Doormiddel van een klein oproepje op
Facebook en een oproepje in het Halfweg Ni-js, het was dan ook een verassing dat er die avond meer dan 30
jongeren aanwezig waren. Daarbij is geïnventariseerd wat jongeren willen en waar de knelpunten liggen.
Vervolgens is er een enquête opgesteld waarin jongeren hun woonwensen kwijt konden. Deze enquête is door
65 jongeren uit Beltrum en het buitengebied ingevuld. Grote gemene deler was dat vrijwel alle jongeren in
Beltrum wilden blijven wonen. Knelpunten die naar voren kwamen waren dat er weinig betaalbare woningen
beschikbaar zijn daarnaast gaven veel jongeren aan dat ze het liefst in het buitengebied willen wonen in de
toekomst.
Vervolg bijeenkomst
Op 27 juli 2016 is er een vervolg bijeenkomst georganiseerd in het Kulturhus in Beltrum. Tijdens deze
bijeenkomst zijn de resultaten van de enquête gedeeld. Daarnaast is aangegeven dat Beltrum een Pilot krijgt
rondom het wonen voor zowel jong als oud. Ook is er uitleg gegeven over een CPO traject door de projectleider
die bij het CPO bij de ABCTA terrein deel 1 betrokken was. Tijdens deze avond bleek al dat er veel interesse was
voor een mogelijk CPO traject op het ABCTA. Hieruit zijn uiteindelijk 11 geïnteresseerden gekomen. Helaas
heeft de gemeente Berkelland aangegeven dat 10 woningen toevoegen op het ABCTA terrein echt het
maximum is.
Aftrap Pilot Wonen
Gezamenlijk met de gemeente Berkelland zijn er mogelijke adviesbureaus geselecteerd. Daarbij is KAW uit
Groningen unaniem gekozen. Op 28 november 2016 is er een aftrap bijeenkomst georganiseerd, ook deze
avond was erg goed bezocht. Het onderzoek zal zich richten op de kwalitatieve wens naar woningen van zowel
jong als oud. De pilot wordt gezamenlijk opgepakt met Gemeente Berkelland, Bouwend Nederland afdeling
Achterhoek en woningcorporatie ProWonen. Vlak voor de zomervakantie in 2017 verwachten we dat de
resultaten gereed zijn.
5.7 Statutenwijziging
De statuten van de Raad van Overleg Beltrum zijn destijds in 1981 bij de notaris vastgelegd. Intussen was de
werkwijze van onze organisatie, na ruim 35 jaar, niet meer conform datgene wat destijds was gedacht. Zo werd
er in de statuten van die periode onder andere nog bepaald dat er vier keer per jaar een ledenvergadering
moest worden gehouden. Doordat de taken van onze organisatie over meerdere werkgroepen en stichtingen is
verdeeld, is dit reeds lange tijd niet meer nageleefd. Tijd dus om de statuten aan te passen aan de huidige
werkwijze om zo ook rechtskrachtige besluiten te kunnen nemen.
Daarom is vanaf 2015 een statutenwijziging in procedure genomen die uiteindelijk na diverse besprekingen in
de ledenvergadering van 9 november 2016 door onze leden is geaccordeerd en via de notaris wettelijk
vastgelegd. We hopen daarmee voor de toekomst weer de juist basis te hebben om goed te kunnen
functioneren.
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5.8 Toerisme
Identiteit/imago onderzoek:
Kris de Bruin, studente Saxion college heeft haar opdracht afgerond via een rapportage.
Inhoudelijk biedt het rapport erg beperkt aanknopingspunten voor de verdere ontwikkeling van
Toerisme Beltrum.
De werkgroep zal daarom zelf een actieplan opstellen.
1.

Leader project Achterhoek.
De werkgroep oriënteert zich samen met de Raad van Overleg op mogelijke samenwerkingsprojecten
om subsidies in te zetten. In eerste instantie wordt een aanvraag voor een leefbaarheidsubsidie
voorbereid voor Provincie Gelderland. Deze richt zich vooral op de beweegtuin achter de Hassinkhof
en activiteiten die daarmee verband houden. Bekeken wordt of in een volgende fase ook de integratie
met de speeltuin gerealiseerd kan worden.
Een leaderaanvraag zal dus in een later stadium worden voorbereid.

2.

Verloop gesprekken sector
Met een groot aantal ondernemers zijn gesprekken gevoerd om hun situatie te verkennen en te kijken
naar gezamenlijke of individuele wensen en behoeften. Overwegend zijn er geen grote ambities
waargenomen, maar vooral voorzichtige uitbouw van wat er al is.
Uit deze inventarisatie is een eerste opstelling van “Aanbod en potentie” opgesteld.
Strategische keuze daarin ligt op activiteiten gericht op bewegen voor jong en oud en doe en denk
activiteiten voor ouders en kinderen en senioren (50+) Hierin zit de lijn dat wat goed is voor Beltrum
ook door “gasten” gebruikt kan worden.
Associaties zijn daarbij: Kerkenpaden, Natuurbeleving ’t Noasman, Gelrica klompbeleving, natuurlijk
spelen v.s. speeltuinrenovatie, Survivalelementen, informatiefolder Beleef Beltrum, arrangementen,
fiets- wandelroutes, activiteitenagenda, verblijfsaccommodaties etc.

3.

Projecten in voorbereiding:
 Er wordt gewerkt aan een folder met informatie over de Beltrumse ondernemers in de
toeristische sector en van belang zijnde facilitaire ondernemers als bakker, fietsverhuur,
supermarkt etc. Planning is om deze in maart beschikbaar te hebben.
e
 Op 2 Pinksterdag zal de fietstocht georganiseerd worden door de campinghouders in
Beltrum. Nadere uitwerking moet nog plaats vinden.
 De toeristische pagina op de website is nagenoeg gereed.
 Voor een kinderweekend in samenwerking met Achterhoek Toerisme bleek uiteindelijk toch
te weinig belangstelling.

Wandel en fietsroutes om op campings beschikbaar te hebben die “Beltrum” laten zien.
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5.9 Website Beltrum-Online / social media
In goed overleg met het Kulturhus en Paul Ribbers (beheerder van Beltrum-online.nl) is de website
www.beltrum-online.nl in 2016 vernieuwd. De oude website voldeed niet meer aan de huidige eisen en was
niet meer goed te onderhouden. De website dient eigenlijk als een soort ‘startpagina’ voor Beltrum. Je kunt
eenvoudig informatie vinden over dat wat er speelt in Beltrum en wordt vanuit daar eenvoudig doorgestuurd
naar andere websites binnen Beltrum. Ook is er een agenda die door verenigingen zelf gevuld kan worden.
Waardoor iedereen van binnen- en buiten Beltrum eenvoudig kan zien wat er allemaal te doen is in Beltrum.
Om de website er fris uit te laten zien is er een nieuw logo ontworpen voor Beltrum-online.nl maar ook voor de
Raad van Overleg Beltrum.
Raad van Overleg Beltrum heeft ook eigen Facebook pagina.

6. Aandachtspunten voor de toekomst
6.1 De positie van Beltrum in Berkelland
De Raad van Overleg probeert een goede relatie met de gemeente te onderhouden om hierdoor de belangen
van ons dorp zo goed mogelijk te behartigen. Ontwikkelingen zullen vroegtijdig gecommuniceerd moeten
worden.
6.2 Bestuurlijke organisatie
In 2016 zijn afgetreden: Arjen Heutinck en Angelique Wolterinck.
Richard Stortelder is herkozen.
Tot bestuur toegetreden: Hermien Roelvink
6.3 Wonen in Beltrum
In 2016 is er gestart met de Pilot Wonen in Beltrum. De woningbehoefte onder jongeren en ouderen is in kaart
gebracht en zal in 2017 verdere uitwerking behoeftigen. Hoe jongeren faciliteren bij hun woonwensen en hoe
ouderen te ondersteunen bij hun wensen om langer zelfstandig of met nodige aanpassingen te kunnen blijven
wonen.
6.4 Realisatie digitalisering buitengebied
In 2016 bleek voldoende animo voor de aanleg van glasvezel in buitengebied van de gemeente Berkelland. Na
enige stagnatie in de planning c.q. uitvoering hiervan,zal in 2017 de aanleg hiervan gaan plaatsvinden.
6.5 Dorpsveiligheid
Veiligheid in Beltrum en omgeving is een aandachtspunt voor iedere inwoner. Waarschuw elkaar bij het zien en
waarnemen van verdachte situaties en personen om zodoende met elkaar de veiligheid te vergroten.
Er bestaat een app-groep waarbij een ieder aangesloten kan worden,aanmelden gaat via : www.veiligebuurt.nl
Contactpersonen hiervoor zijn Tonnie Krabben en Joop Zemann.
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