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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
2017.

2 Raad van Overleg Beltrum
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 2017 zijn er geen nieuwe leden bijgekomen.

2.2 Adviserende leden
- Heleen klein Breteler (politie)
- Martin Bouwmeesters (raadslid)
- Inge Waarlo (contactfunctionaris gemeente Berkelland)

2.3 Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Raad van Overleg Beltrum bestaat momenteel uit 7 personen.
Bij de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke afspiegeling van de Beltrumse
bevolking.
Op 31 december 2017 bestond het bestuur uit de volgende personen: Jos Baak (voorzitter), Hermien Roelvink
(secretaris), Jozé Ribbers (penningmeester), Lissa Pape, Richard Stortelder, Roel Beunk en Carla Klein Breteler
(bestuursleden)
Thea Huinink was in 2017 aftredend in bestuur en heeft zich niet herkiesbaar gesteld.
Roel Beunk is in 2017 tot bestuur toegetreden.
Lissa Pape, Jos Baak, Jozé Ribbers en Carla Klein Breteler zijn herkozen in bestuur.
Rooster van aftredende / herkiesbare bestuursleden:
Lissa Pape
2020
Jozé Ribbers
2020
Jos Baak
2020
Carla Klein Breteler 2020
Richard Stortelder 2019
Hermien Roelvink 2019
Roel Beunk
2020
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2.4 Afgevaardigden door Raad van Overleg
Op 31 december 2017 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,
Werkgroep Digitalisering Beltrum, Werkgroep Toerisme.
Duurzaam Beltrum heeft in 2017 eigen stichting / coöperatie opgericht, waardoor nu onafhankelijk van Raad
van Overleg.

2.5 Financiële positie stichtingen Raad van Overleg
In 2017, voor het eerst, kascontrole nieuwe stijl. Op één avond controle van alle kasboeken.
De penningmeesters van de volgende stichtingen waren hierbij aanwezig:
SJB: Manon Woertman, Kulturhus: Arno te Veluwe, Vrienden van de Hassinkhof: Jan Pasman,
St. Kerkepaden: Weinand Stapelbroek, RvO: Jozé Ribbers.
Aangevuld met: SJB, Sander Esselink en van RvO, Thea Huinink.
De boeken waren allemaal keurig op orde. Geen bijzonderheden.
Komende kascontrole worden de penningmeesters aangevuld met iemand van St. Kerkepaden en iemand van
het Kulturhus.

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 2017 ontving de Raad van Overleg een bijdrage van € 4.370,--. 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 2017 € 270,-- aan opbrengsten vanuit het digitaal publicatiebord ontvangen. Deze
inkomsten dekken de kosten voor energieverbruik en leveren een kleine reservering op voor onderhoud.
Er is eind 2017 een gemeentelijke subsidie ontvangen van € 1000,-- voor de pilot wonen en het verder
uitwerken hiervan.
Ook is er een bijdrage van € 500,-- ontvangen voor de website Beltrum-online van de Stichting Volksfeest
Beltrum.
Van het Oranjefonds is een bijdrage ontvangen van € 100,-- in het kader van NL Doet / Beltrum Schoon.
Gezien de financiële positie van de Raad van Overleg kon de contributie in 2017 onveranderd blijven en
bedroeg € 12,50 per lid per jaar.
Dit jaar zijn de statuten van de RvOB geheel vernieuwd, de kosten hiervan waren een kleine € 900,-De Raad van Overleg heeft in 2017 ± € 1100,-- uitgegeven aan vergaderkosten. Kosten voor representatie,
beperkte bestuur vergoedingen en reiskosten zijn € 750,-De kosten voor diverse media (krant –‘t Belletje – website etc.) zijn ± € 900,-In 2017 Heeft de RvOB de volgende werkgroepen / projecten financieel ondersteund:
 Verenigingen Dorpshuizen en Kleine Kernen
 Werkgroep Oorlogsmonument / 4 mei herdenking
 Stichting Kerkepaden Beltrum e.o.
 Werkgroep Trots op Beltrum
 Werkgroep Toerisme
 Onderzoek huisvesting ouderen / jongeren
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4. Activiteiten Raad van Overleg:
4.1 Eigen vergaderingen 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 2017 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 2017 twee keer is verschenen. Daarnaast heeft de Raad van Overleg via de lokale
en regionale media aandacht gevraagd voor haar activiteiten en standpunten.
Via de website : www.beltrum-online.nl is Raad van Overleg digitaal te bekijken.
De startpagina is dusdanig opgebouwd dat 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 2017 hierbij verliep naar tevredenheid.
Tevens is Raad van Overleg te vinden op Facebook.
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:
- tussentijdse evaluatie ten aan zien van pilot Mobiel Gedeeld: wanneer deze deelauto’s kunnen blijven staan,
zal deze vaker functioneel moeten zijn.
- DKK forum over ondernemerschap en leefbaarheid Kleine Kernen.
- conceptplan park “de Stroet” is ontwikkeld (leef- en beweegpark)
- Stichting Vrienden van de Hassinkhof geven per schrijven aan bezig te zijn deze stichting op te heffen.
- Kleine Kernen overleg.

Februari:
- WoW bijeenkomst: leefbaarheid Achterhoek.
- planning rondom aanleg glasvezel stagneert.
- actie: “Boef in de wijk”georganiseerd vanuit gemeente en veilige buurt: uiteindelijk niet in Beltrum
uitgevoerd.
- felicitaties gebracht naar de verbouwde winkel van Coop.
- inloopspreekuur Joke Pot in Kulturhus.
- Facebook pagina gelanceerd: Kleine Kernen Berkelland.
- Petit café gaat van start: 1x 2/maand
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Maart:
- bijeenkomst Rabobank: “Hart voor de Achterhoek”
- feestavond bestuur Raad van Overleg met aanhang
- Toerisme Beltrum heeft eigen folder gereed
- kascontrole nieuwe opzet verricht
- ideeën worden gelanceerd voor het oprichten van een gezamenlijk “Beltrumse Krant”
- bewonersavond voor uitslag enquête, deze is gehouden onder de inwoners Beltrum met betrekking tot
woonwensen
- CPO wordt betrokken bij de invulling / herinrichting van het voormalig ABCTA terrein
- jaarlijkse Pinksterfietstocht wordt nu georganiseerd vanuit Kulturhus i.s.m. Toerisme
- borden geplaatst Buurtpreventie (veilige Buurt)
- ledenvergadering DKK Gelderland
- schoonmaakactie NL doet
April:
- ’t Belletje wordt huis aan huis bezorgd
- jaarvergadering Raad van Overleg
- aftredend bestuurslid RvO Thea Huinink
- nieuw bestuurslid Roel Beunk
- aanmelding voor Dorpsvernieuwingsprijs + uitgeroepen Beltrum tot finalist laatste 28 dorpen
- leefbaarheidsubsidie aanvraag voor leef- en beweegpark “de Stroet” wordt niet ingediend: te weinig
draagvlak vanuit de bevolking
- kennis bijeenkomst “Maak van krimp je kracht”
- SJB: timmerdorp
- Koningsdag festiviteiten
Mei:
- 4 mei herdenking
- nieuwe contactfunctionaris gemeente Berkelland: Inge Waarlo
- aanmelding: Dorpshuis van het jaar 2017
- pilot wonen voor KWW in afrondende fase, wonen in Beltrum wordt verder voortgezet met eigen
werkgroepen voor ouderen en jongeren.
- fietstocht op tweede pinksterdag
- nieuwe wijkagent: Heleen klein Breteler
Juni:
- vanuit programmaraad wordt lijst samengesteld voor uitleenmogelijkheden materiaal onderling tussen
verenigingen
- Duurzaam Beltrum: zonnepanelen op sporthal en Bouwbedrijf Hoffman: eerste stroom wordt geleverd via de
coöperatie.
- Naoberfonds is in oprichting ter besteding gelden verkoop oude Wanne
- Wandelen op Wielen

Juli:
- presentatie pilot wonen
- aanleg glasvezel gaat nu toch van start
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Augustus:
- geen verdere activiteiten vakantieperiode
- opening en presentatie energiecoöperatie de ZONders
September:
- Festunique
- overleg met wethouder Joke Pot
- Bijeenkomst in de Hoonhorst: Beltrum bij de laatste 3 finalisten Dorpsvernieuwingsprijs
- borden geplaatst “Veilige buurt” bij Coop, Sporthal en Mariaplein
- Kulturhus bij de laatste 6 genomineerden “Dorpshuis van het jaar 2017 “ Omroep Gelderland maakt opnames
in Beltrum en interview met Edmund Heutinck.
- pilot wonen krijgt vervolg in andere kleine kernen
e
- 2 plek Beltrum Dorpsvernieuwingsprijs
Oktober:
- informatie avond over veranderingen in het afval inzameling: bewoners kunnen enquête invullen vanuit de
gemeente
- praatstuk rondom ideeën oprichting Beltrumse Krant rondgestuurd
- ’t Belletje wordt huis aan huis weer bezorgd
- per 1 januari 2018 einde pilot mobiel gedeeld
- duo fiets Hassinkhof opgeleverd, ook verhuur mogelijk
November:
- 8 november ledenvergadering
- Naoberfonds doet presentatie op deze ledenvergadering
- ledenvergadering DKK
- beheersstichting park “de Stroet” is in oprichting
- 10 november: expeditie Wonen bezoek aan Beltrum
- uitzending TV Gelderland over Kulturhus Beltrum

December:
- bijeenkomst Kulturhus: visie Kulturhus,hoe verder na 2020
- uitreiking “Dorpshuis van het jaar 2017”
- aanleg glasvezel wordt steeds meer gerealiseerd in het buitengebied
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5. Onderwerpen waar in 2017 uitgebreider aandacht aan is besteed
5.1 Wonen In Beltrum
Pilot Toekomst Wonen in Beltrum
Adviesbureau KAW heeft net voor de zomer de Pilot wonen afgesloten. Het doel was goed wonen in Beltrum
nu en in de toekomst. Dit is begin juli succesvol afgerond. Een van de uitkomsten van de Pilot is inzicht in de
uitdagingen die er voor Beltrum zijn voor de komende jaren op het gebied van wonen. Onderzoek op
kernniveau, samen met inwoners, heeft geholpen om de echte knelpunten op de woningmarkt nu en in de
toekomst boven tafel te krijgen. Maar belangrijker nog heeft de Pilot geleid tot 5 projecten van inwoners, die
aan de slag gaan voor een goede woningmarkt in Beltrum in de toekomst. Dat is voor Beltrum natuurlijk nog
maar het begin, nu begint de concrete uitwerking waar we in 2018 enthousiast mee aan de slag gaan in de
diverse werkgroepen: ouderen, jongeren, inwoning en duurzaamheid.
Woonbehoefte onder jongeren
In 2017 is vervolg gegeven aan de woonbehoefte van jongeren in Beltrum, als resultaat van de bijeenkomst op
27 juli 2016. Het CPO traject 2.0 is van start gegaan, daarbij hebben 10 enthousiaste jongeren zich aangesloten.
De woningen worden gebouwd op het voormalige ABCTA terrein. De verwachting is dat deze woningen voor de
bouwvak van 2018 gereed zijn. Door dit CPO traject en enkele andere losse kavels die verkocht zijn in 2017 is
een eind gekomen aan de vrije kavels in Beltrum. Hierover is vanuit de pilot wonen in Beltrum veel contact met
de gemeente. We zullen zien of dit ook voor de toekomst de laatste nieuwe toevoegingen voor Beltrum zijn.
Daarnaast is in 2017 een bijeenkomst georganiseerd op 4 september 2017. Want naast de jongeren die graag
kopen zijn er ook mogelijkheden voor het huren. Deze bijeenkomst had dan ook als doel om de jongeren te
informeren over de huurmogelijkheden in Beltrum van Pro Wonen: Welke huurwoningen zijn er?, Hoe zit het
met huurtoeslag?, En hoe werkt thuisindeachterhoek.nl?. Daarnaast was Pro Wonen benieuwd wat jongeren
van het aanbod vinden.
Conclusie van de avond: De meesten vinden de huurwoningen te duur, zeker als je geen huurtoeslag krijgt,
€ 500,--voor een huurwoning vinden de meesten teveel geld. De voorkeur is uiteindelijk een koopwoning;
huren is iets ter overbrugging. Men wil niet te veel geld investeren in een huurwoning en ruimte houden om te
sparen voor bijvoorbeeld een koopwoning. Een enkeling wil wel meer betalen, ter overbrugging naar een
koopwoning. De koopwoningen in Beltrum zijn te duur en vaak gedateerd. In Groenlo is wel betaalbaar
aanbod. Ook ‘Tiny houses’ zijn besproken, hier is niet veel behoefte aan. Eindconclusie is er is veel inzicht
gekregen, maar probleem waar jongeren tegen aan lopen in Beltrum is nog niet oplost. Hier gaan we in 2018
mee verder, ook in combinatie met doorschuiven van ouderen waardoor er kansen ontstaan voor jongeren.
Woonbehoefte ouderen
Er is in 2017 een projectgroep gestart om de woonbehoefte van ouderen concreet vorm te geven in Beltrum.
Daarmee gaat de werkgroep aan de slag met de input vanuit de pilot. Daarbij is een concrete inventarisatie
gestart naar de woonbehoefte van de ouderen. Eerste speerpunt is de Jenaplan school omvormen tot
woningen voor ouderen. Op 12 december 2017 heeft de gemeente samen met de werkgroep bekend gemaakt
dat de leegstaande school in de toekomst mogelijk plaats kan maken voor woningen voor ouderen. Het idee is
om de komende periode samen met geïnteresseerde Beltrumse ouderen die nu in een koopwoning wonen, te
kijken wat de wensen en mogelijkheden zijn om met elkaar woningen te bouwen in /op de Tweespan. Daarmee
ontstaat waarschijnlijk in de toekomst kansen voor zowel jongeren als ouderen. Er kan namelijk een
doorstroming ontstaan. De ouderen verhuizen naar de Tweespan en daardoor ontstaat er ruimte voor de
Beltrumse jongeren om in Beltrum te blijven wonen.
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Inwoning
Er is een projectgroep van start gegaan rondom het thema dat uit de pilot naar voren kwam: inwoning. Het
blijkt dat er in veel situaties onduidelijkheid bestaat over inwoning / dubbele bewoning en de verkoopbaarheid
hiervan. De gemeente is hierover met de werkgroep in overleg. De uitkomsten hiervan worden in 2018
vervolgd.

5.2 Dorpsvernieuwingsprijs
Op zaterdag 23 september werd in de Hoonhorst de Dorpsvernieuwingsprijs 2017 uitgereikt. Deze prijs wordt
tweejaarlijks uitgereikt door de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen aan dorpen die vooruit lopen bij het
verbeteren van de leefbaarheid. Beltrum heeft daarbij de tweede plaats behaald! Daar mogen we als dorp trots
op zijn.
Hieronder het jury rapport:
Wat ons opviel….wat een relatief jong en enthousiast team. Vanuit een integrale benadering is een
indrukwekkende hoeveelheid projecten opgezet. Alle voorzien van mooie verdienmodellen zodat Beltrum zich
minder afhankelijk maakt van overheidssubsidie.
Krimp en vergrijzing ; een overschot aan accommodaties: het leidde bij jullie tot creatieve oplossingen als een
‘kloppend hart’ rondom het plein.
Jullie verbinden iedereen in het dorp en de bewoners voelen zich sterk verbonden met het dorp en denken
toekomstgericht. Samenwerking met kerk en verzorgingstehuis en lokale ondernemers: het leidt tot onderling
contact. Jullie bereiken jong en oud en weten ook hen te verbinden. Belangrijk voor het vitaliseren van het dorp.
Jullie leren de jeugd dat inzetten voor het dorp heel normaal is. Klasse! De jongeren kunnen zich dankzij
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap ook in het dorp vestigen. Goed hoe jullie de woonwensen van de
jongeren peilden en omzetten in daden.
De Energiecoöperatie is veelbelovend; evenals jullie focus op toerisme. Het ondernemerschap zit jullie in het
bloed! We voelen jullie trots; wat een activiteiten worden er in en om Beltrum georganiseerd!

Jaarverslag RvOB 2017

5.3 Onderhoud wegen, buitengebied en openbaar groen
In 2017 hebben we geen grootschalige civiele werken gehad.
Er is opnieuw geasfalteerd op deel van de Horsterweg.
Tevens zijn er op verschillende plaatsen stukken trottoir (her)betegelt, op aanwijzing van de
bewoners.

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. Vanaf 2014 heeft de Zieuwentseweg geen topprioriteit bij de gemeente. RvOB hield
een vinger aan de pols bij de gemeente. In 2017 is de gemeente tot twee keer toe in gesprek geweest
met de buurt. Dit heeft nog niet tot een oplossing geleid.
De buurt wil de bomen sparen en de gemeente wil een deel van de bomen rooien.
Echter er zal in 2018 een oplossing moeten komen, want de weg wordt erg slecht.
Verkeersveiligheid rondom de basisschool:
Er is in 2014 een advies uitgebracht door Veilig Verkeer Nederland (VVN) betreffende de
verkeersveiligheid rond om de basisschool de Sterrenboog.
De gemeente heeft in eerste instantie een bewustzijn project samen met de leerlingen van de
basisschool georganiseerd in 2016. Vervolgens is er opnieuw geëvalueerd.
Uit de evaluatie is afgesproken dat er op het plateau ter hoogte van het Mariaplein gekleurde palen
worden geplaatst, met eventueel andere aanduidingen. Eind 2017 zijn de werkzaamheden nog niet
uitgevoerd.
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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5.4 Digitalisering buitengebied Beltrum
Later dan verwacht is in de loop van 2017 begonnen met de graafwerkzaamheden voor de aanleg van het
glasvezel.
De meeste graafwerkzaamheden zijn afgerond en begin januari 2018 worden / zijn de eerste adressen
aangesloten.
Een deel buitengebied Beltrum wordt nu nog niet aangesloten op glasvezel, deze worden in het traject van
Oost-Gelre meegenomen.
Door de aanleg van het glasvezel zal hopelijk de internetsnelheid en bereikbaarheid verbeteren.
Het is erg prettig dat de nodige gegevensuitwisseling met o.a. de overheid nu zonder wachttijden kan worden
afgehandeld. Telefonie en kabel-tv hebben ook duidelijk positief effect, de gebruiker is tevreden.
Natuurlijk heeft een nieuwe situatie een gewenningsperiode omdat verbindingen anders moeten worden.
Overigens wordt onze afhankelijkheid van glasvezel wel groter; als de provider uitvalt hebben we geen vaste
telefoon, internet en TV.

5.5 Duurzaam Beltrum
Graag kijken we even terug naar 2017, het jaar waarin we het eerste postcoderoosproject in Beltrum
lanceerden. Het heeft de bestuursleden veel tijd en energie gekost, maar begin juli waren de zonnedaken bij
sporthal de Sonders en Bouwbedrijf Hoffman gereed. Eigenlijk is het project behoorlijk volgens planning
verlopen. Het is de coöperatie gelukt om middels een aanbesteding de zon-pv installaties met een erg goede
prijs / kwaliteit verhouding aan te schaffen. Ook het onderhoud is onderdeel van de overeenkomst; enkele
kleine storingen zijn snel door Tenten opgepakt en verholpen.
Graag wil Duurzaam Beltrum de opgedane ervaring met het realiseren van projecten gebruiken voor de
e
realisatie van een 2 project! Ook voor een klein bedrag kun je meedoen, je wordt volledig ontzorgd en je
bespaart maandelijks een mooi bedrag op je energierekening! Interesse, laat het een van de bestuursleden
weten, of stuur vrijblijvend een mailtje naar info@duurzaambeltrum.nl
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5.6 Nationale Herdenking 4 & 5 mei
De commissie 4 mei bestaat uit Theo Heutinck, Hilke Goossens, Leo te Woerd en Carla Klein Breteler.
Samen met de Erewacht, bestaande uit oud mariniers, leden van Harmonie orkest Concordia, jeugd en ouders
van de Sterrenboog verzorgen zij de dodenherdenking bij het monument op het Mariaplein.
Het thema van 2017 was: “de kracht van het persoonlijke verhaal”.
Tijdens deze herdenking sprak Burgermeester van Oostrum de aanwezigen toe en legden de volgende
instanties en jubilerende verenigingen een krans:
de gemeente Berkelland, schooljeugd de Sterrenboog, Raad van Overleg Beltrum,
Zij-aktief, Vios Voetba l /dames en de Slingelandkapel.
De schooljeugd las een gedicht voor.
Na afloop werden de aanwezigen uitgenodigd voor een kop koffie in Kulturhus de Wanne.
.

5.7 Jongerenbeleid ( St Jongerenwerk Beltrum)
In 2017 heeft SJB wederom tal van activiteiten (mede) georganiseerd
We hebben SJB events opgericht om fiscaal voordelen te behalen tijdens evenementen.
Nieuwe werkgroepen zijn in oprichting.
De hobbyclub is weer georganiseerd door de trouwe club vrijwilligers, ook uit Voor Beltrum weten kinderen de
weg naar de Hobbyclub te vinden.
De nationale schoonmaakdag werd gehouden samen met school.
Tijdens koningsdag hebben we de rommelmarkt mede georganiseerd.
Ook het timmerdorp was wederom een succes. Wel zijn we nu al op zoek naar een nieuwe locatie. Voor 2018 is
deze gevonden.
Wandelen Op Wielen is voor de tweede maal georganiseerd waarin wij organisatorisch ook hebben
bijgedragen.
Het bunkerteam loopt super met een grandioze opkomst wat jeugd betreft, 45 kinderen zijn geen uitzondering
op de drukbezochte avonden.
De kampen in Aalten werden wederom door veel kinderen bezocht en zij genoten van een geweldige week met
ontzettend mooi weer.
Het Glazenhuus was wederom geslaagd met goede bands en een prima opkomst. Voor het eerst was er een
samenwerking met Stichting Survival Beltrum en SJB events. De primeur met de overdekte oliebollen Mac Drive
is u waarschijnlijk ook niet aan de aandacht ontsnapt.
Al met al kunnen wij terugkijken op een geslaagd 2017.
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5.8 Toerisme
In 2017 heeft de werkgroep weer verschillende activiteiten ontplooit, grotendeels samen met de ondernemers.
Zo verscheen er in april de promotiefolder “Beleef Beltrum in de Achterhoek”, waarin alle toeristische
ondernemers zich presenteren. Ook aan onze inwoners in Beltrum is deze uitgave huis aan huis verspreid. Er is
veel publiciteit geweest rond deze folder.
Er is een evenementenagenda opgesteld van de voor toeristen interessante activiteiten en deze wordt via de
ondernemers onder de aandacht gebracht.
De campings uit Beltrum hebben samen met Edmund Heutinck (beheerder Kulturhus de Wanne) de organisatie
van de jaarlijkse Pinksterfietstocht op zich genomen.
Er is een start gemaakt met het bezoeken aan elkaars toeristische bedrijven. Dat leidt naast leuke
kennismakingen al tot verrassende afspraken voor nieuwe activiteiten in 2018. Een “Streekweidenmarkt” in
augustus en het starten van een dorpswandeling langs het “verleden” zijn een paar voorbeelden daar van.
De ondernemers hebben de werkgroep ondersteunt met ideeën rond de vernieuwing van de speeltuin door
meer richting “beleven” te gaan voor jong en ouder(s). Ook het meer “doen” met de waarde van de Beltrum als
bakermat van de survival wordt verder uitgewerkt. Er wordt op dit moment onderzocht of dit goede
initiatieven zijn voor een leaderproject. Geen eenvoudige zaken, maar wel de moeite waard.
De werkgroep, in de persoon van Leo Scharenborg, heeft ook deel genomen aan de IVN cursus “Beleef het
Landschap”.
We staan weer voor de start van het nieuwe seizoen en zullen ook in 2018, met de bijdrage van de Raad van
Overleg, weer werken aan het op de kaart zetten van Beltrum en haar toeristische ondernemers.

5.9 Pilot Mobiel Gedeeld
Beltrum heeft gedurende een aantal jaren meegedraaid in de pilot Mobiel Gedeeld.
Deze auto had de vaste standplaats op het Mariaplein.
Meerdere (kleine) kernen hebben meegedraaid in deze pilot.
Uit eerdere evaluaties werd opgemerkt dat in Beltrum toch altijd redelijk gebruik is gemaakt van deze
deelauto.
Toch waren de totale kosten van deze pilot aanzienlijk hoger dan de inkomsten, waardoor er is besloten om per
1 januari 2018 deze pilot te beëindigen.
Meldpunt Beltrum is in overleg gegaan met “de Naoberbus”, mensen kunnen hiervan nu lid worden om gebruik
te maken van deze vervoersmogelijkheid.
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5.10 Veilige buurt
Inmiddels zijn bij de veilige buurt app landelijk meer dan 100.000 mensen geregistreerd.
In Beltrum hebben wij nu 262 deelnemers voor de veilige buurt app.
Afgelopen jaar is er op meerdere fronten aandacht besteed om de veilige buurt app te promoten.
Dit alles in goede samenwerking met de Raad van overleg Beltrum.
Er is zeer actief geflyerd door middel van huis aan huis folders en zichtbaar zijn de borden geplaatst, door de
gemeente Berkelland, bij zowel het begin van de dorpskern als bij de overgangen van de gemeentegrenzen.
Door de organisatie van de veilige buurt app zijn er ook 2 borden beschikbaar gesteld. Deze zijn geplaatst bij de
Coop en nabij de kerk/Mariaplein.
Op de jaarvergadering van de RVO is er een korte presentatie gegeven over het gebruik en de voordelen van de
veilige buurt app.
Joop Zemann en Tonnie Krabben promoten de app door te flyeren, mensen te informeren,
vragen beantwoorden en waarnodig op locatie ondersteunen.
Carla Kl Breteler is aanspreekpunt / tussenpersoon vanuit de RVO, voor politie en gemeente en de vrijwilligers
van de veilige buurt app Joop en Tonnie.

6. Aandachtpunten voor de toekomst
Beltrum is een actief en bruisend dorp.
Er wordt veel samen georganiseerd, veel saamhorigheid tussen veel vrijwilligers.
Inwonersaantal Beltrum eind 2017: 2845
Jongeren en senioren willen graag blijven wonen in Beltrum.
Daarom zullen leefbaarheid, wonen en behoud van voorzieningen belangrijke speerpunten blijven voor de
toekomst.
Duurzaam Beltrum gaat nu verder als stichting met verdere ideeën over verduurzaming.
Toerisme zet Beltrum verder op de kaart om te laten zien wat Beltrum te bieden heeft.
Actief bruisend hart in het Kulturhus met al zijn voorzieningen.
Met al deze aspecten blijven we toekomstgericht kijken .
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