Notulen ledenvergadering RvOB 14 november 2018( Concept)
De vergadering werd bezocht door:
Joyce Nijhuis(VIOS Volleybal), Carla Baks, Inge Waarlo(Gemeente Berkelland), Meldpunt
Beltrum, M.Stegers(Parochie Beltrum), Marloes Levers(SVB), Ria Rosing(KBO), Tonnie
Krabben,Joop Zemann(Veilige buurt), Martin Bouwmeesters(St.Oud Beltrum), Dinie
Bouwmeesters(Zijactief), Jose Heutinck(Survival), Weinand Stapelbroek(St.Kerkepaden),
Fons Bokkers(St.Kerkepaden), Paul Ribbers, Thijs van de Laan(BOA), Willy van de Pol(BOA),
Harry Geverinck(Locatieraad,Wonen als thuis), René Kl.Gunnewiek(Wonen als thuis), Ivonne
Borgijink(Wonen als thuis), Evelyn te Morsche(Wonen als thuis), Gerard Hartjes(Het nieuwe
Jena), Marieke Franken(OR de Sterrenboog), Harrie Wolterink(Drie dennen), José
Bouwmeesters(Zonnebloem), Angélique Huls(Zonnebloem), Marion te Brinke(EHBO), Henk
te Bogt, WillemTuinte(St.Halfweg), Andre Helmers(Speeltuin Beltrum), Thomas
Brevink(Concordia), Chantal te Braake(Concordia), Paulien Boverhof(Naoberfonds), Theo
Helmers(VIOS voetbal,CDA), Lies Wolterink, Edmund Heutinck(Kulturhus), Jos Baak(RvOB),
Jozé Ribbers(RvOB), Richard Stortelder(RvOB), Lissa Pape(RvOB) en Hermien Roelvink(RvOB)
Afmeldingen waren er door:
Bas Hommelink, Joost Thuinte, Vios Touwtrek, Sportcentrale VIOS, Rikie Scharenborg, Carla
kl.Breteler en Roel Beunk.
1.Opening
De vergadering werd geopend door Jos Baak. Beltrum is een actief dorp waarin veel
activiteiten en plannen worden gemaakt en actie op wordt ondernomen.
Hierbij benoemend:
- Oprichting en van start gaan van het Naoberfonds Beltrum. Jos wenst het bestuur van het
Naoberfonds veel werk en wijsheid in hun aanmeldingen en beslissingen.
Voorzitter Paulien Boverhof geeft nadere toelichting op de start van het Naoberfonds. In het
eerste kwartaal nu 5 aanmeldingen gekregen. Naoberfonds is nu bezig om deze ideeën
verder uit te werken. Per kwartaal is € 2.500,-- uit te keren. Ook ideeën met verzoek tot
kleine financiële bijdragen zijn welkom. De actie loopt nog om Beltrum in de landelijke
media op de kaart te zetten, de eerste € 100,-- is hiervan uitgekeerd. Bij de Hassinkhof en de
Sterrenboog zijn prijsvragen.
De website wordt nog verder ontwikkeld.
- Stichting Duurzaam Beltrum zijn nu bezig met de tweede postcoderoos.
Aanmelding mogelijk tot 1 december 2018, er zijn al 40 aanmeldingen (50 aanmeldingen
nodig)
- Wonen in Beltrum blijft actief in het nieuws. Recent is de extra editie wonen van ’t Belletje
huis aan huis verschenen met het laatste nieuws. Om Beltrum een levendig dorp te houden,
werd ook het belang van jongeren die in Beltrum willen blijven wonen, benoemd.

2.Notulen jaarvergadering 18 april 2018
Hermien Roelvink neemt de afmeldingen voor deze vergadering door met de aanwezigen.
De, vooraf rondgestuurde, notulen van de jaarvergadering werden in het kort doorgenomen.
Vanuit de aanwezigen geen vragen en/of opmerkingen. De notulen konden als goedgekeurd
beschouwd worden.
3.Financiele verslagen
1. Het financiële jaarverslag van St.Kerkepaden werd gepresenteerd door Weinand
Stapelbroek. Een overzicht werd getoond van de baten en de lasten. Gewaardeerde giften
o.a. vanuit de Rabobank “Hart van de Achterhoek” en na het overlijden van Jan Orriens.
St.Kerkepaden zorgt voor het onderhoud van de Kerkepaden, groen rondom de kerk en park
”de Stroet’’. De stichting heeft 750 donateurs (Vrienden van de Kerkepaden)
Er is een nieuw contract gesloten met het Waterschap, vanuit deze hierdoor een ruime
verhoging van de jaarlijkse bijdrage.
De gemiddelde leeftijd van de gewaardeerde vrijwilligers ligt vrij hoog. Daarom ook het
verzoek: vrijwilligers gezocht voor St.Kerkepaden.
2. De begroting van RvOB 2019 door Jozé Ribbers.
De verwachte inkomsten en uitgaven worden gepresenteerd. Er is 1 lidmaatmaatschap van
de RvOB opgezegd door de Vrienden van de Hassinkhof.
De opbrengsten van het publicatiebord nemen af. Er wordt minder gebruik van gemaakt.
Oproep is dan ook om hier meer gebruik van te maken door verenigingen om publicatiebord
rendabel te houden.
Vanuit het burgerinitiatief “de Hoornhorst” staat nog € 5.000,-- gereserveerd, hier worden
nu plannen voor gemaakt om deze subsidie te gaan gebruiken.
4.Samenstelling bestuur RvOB
Jos Baak geeft aan dat in het jaar 2017 5 bestuursleden zijn (her)benoemd. De herverkiezing
over 3 jaar zal wederom hierdoor zijn voor 5 bestuursleden. Dit is veel voor een bestuur met
nu 7 personen.
Jos geeft aan zijn functie als voorzitter vacant te zetten, wil zich niet verkiesbaar stellen.
Komend voorjaar 2019 nieuwe voorzitter RvOB: in de voorjaar vergadering zal de nieuwe
voorzitter benoemd worden.
5.Het Dorpsbos “de Hoornhorst”
Vanaf de realisatie van het Dorpsbos en de aansluitende speelweide is er weinig actie/
onderhoud geweest aan deze plek. De RvOB heeft besloten dit nu aan te gaan pakken.
Roel Beunk fungeert hierin als kartrekker. De subsidie die hiervoor nog gereserveerd staat
zal hiervoor gebruikt worden.
In eerste instantie wordt nu contact gezocht met de omwonenden. Er zullen vrijwilligers
gezocht worden om samen dit plan vorm te gaan geven. Er zal gekeken worden naar het
aanpakken van de aanplanting, de veiligheid vergroten en afspraken van destijds die
onvoldoende zijn nagekomen.

Vraag vanuit de aanwezigen: In hoeverre heeft de VAN een verantwoording hierin?
De speelweide valt niet onder de verantwoording van de VAN, deze is gemeente grond
horende bij Buursemansweide. Over het dorpsbos zullen wel gesprekken zijn met de VAN.
Het dilemma is wel bij onderhoud bomen in het dorpsbos. Deze zijn destijds geplaatst/
gekocht zijn op naam van Beltrumse inwoners. (niet mogelijk om deze zomaar te kappen )
De uitnodiging plan Dorpsbos zal volgen.
Ideeën en suggesties zijn welkom richting Roel Beunk.
PAUZE
6. Gastspreker: BOA Mw. van der Pol
(BOA= Buitengewoon Opsporing Ambtenaar)
Mw. van der Pol bedankt de RvOB voor de uitnodiging om een presentatie te houden tijdens
deze vergadering. Zij is samen met haar collega Thijs van de Laan aanwezig.
De BOA’s zijn in dienst van de gemeente Berkelland. Sinds een jaar is Mw. van der Pol
werkzaam als BOA voor Beltrum en Ruurlo. De intensiteit van de BOA controle in Beltrum is,
door haar aanstelling 1 jaar geleden, fors toegenomen. Boa’s fungeren als
opsporingsambtenaar bijzondere wetten. Zij zien er op toe dat deze wetten worden
gehandhaafd.
Wetten zoals onder andere: parkeerbeleid, hondenuitlaatbeleid, visserijwet, wetten ten
aanzien van milieu/ afval, alcoholbeleid, geluidsoverlast en andere privé problemen.
Voorbeeld noemend het signaleren van eenzaamheid bij inwoners; dit doorspelen naar
Voormekaar teams.
Zij zullen toezien op het naleven van deze afspraken en indien nodig mensen hierop
aanspreken. Boa zal hierna over kunnen gaan tot maken van een proces verbaal en
bekeuringen uitschrijven.
Een actueel punt in Beltrum is het toezien op het parkeren van auto’s op de stoep of op
groenstroken. Hier is door de BOA veelvuldig op gecontroleerd, vooral op Buursemansweide,
dit met de nodige frustraties. Dit is deze avond ook besproken. Boa heeft begrip voor de
frustratie, maar geeft ook aan toe te moeten zien op de regels die hiervoor bestaan.
Bewoners geven aan onvoldoende parkeermogelijkheden te hebben hier en zich
genoodzaakt te voelen om de auto op de groenstrook te plaatsen. Er is dan nu ook
afgesproken om contact te zoeken met de gemeente om de parkeervoorzieningen te kunnen
uitbreiden. Richard Stortelder zal hierover contact zoeken met de gemeente.
Ten aanzien van hondenuitlaatbeleid, de afspraak geldt dat binnen de bebouwde kom de
afspraak geldt: honden moeten aangelijnd zijn en opruimplicht.
Preventieve acties die hiervoor genomen worden en zijn:
- Borden geplaatst in kader van de hondenpoep
- Surveillance
- Er is een actie: bij hondenpoep in een zakje: kan door BOA presentje uitgereikt worden
- Als burgers elkaar blijven aanspreken

In Beltrum is nu nog geen mogelijkheid tot vast aanspreekmoment van de BOA. Het idee is
wel om dit te gaan bekijken om op een vast moment in Kulturhus aanwezig te zijn voor
inwoners.
Mw. van der Pol geeft ook aan graag in gesprek te blijven met de inwoners, de BOA’s
communicatie blijven stimuleren en door de surveillance de veiligheid vergroten.
Boa’s bereikbaar voor actie/ klachten: via melding op de website gemeente Berkelland,
telefonisch, via app en via Facebook.
De aanwezigen kregen gelegenheid om hun vragen te kunnen stellen.
Mw. van der Pol en haar collega werden bedankt voor hun presentatie en verlieten de
vergadering om hun functie verder te kunnen uitoefenen.
7. Wonen in Beltrum
Lissa Pape geeft de stand van zaken ten aanzien van de 5 projecten wonen in Beltrum.
1. Inwoning buitengebied/ woningsplitsing/ dubbele bewoning
Vanuit de gemeente worden situaties nu eerst in kaart gebracht. De zogenaamde nulmeting.
Rond januari 2019 ontvangen inwoners buitengebied allen een brief.
Advies is dan ook: deze brief goed lezen, indien nodig situatie aanpassen en reageren!
Dit is erg belangrijk gezien deze meting als voorloper van het nieuwe bestemmingsplan
buitengebied wordt gebruikt.
Deze 3 varianten, inwoning/ dubbele bewoning/ woningsplitsing moeilijk ingewikkelde
materie. Burgers worden dan ook geadviseerd om hierover mensen te benaderen om ieders
persoonlijke situatie goed in kaart te brengen. (communicatie adviserend, Lissa Pape, Bas
Hommelink en Paulien Boverhof)
2. Goed wonen ouderen & wonen met zorg
Gerard Hartjes geeft aan dat op het plan “de Nieuwe Jena” levensloopbestendige woningen
gaan worden gebouwd. Mogelijk 8/9 woningen. Rond week 46 zou de grootte van de kavels
bekend worden.
Inschrijving belangstellenden voor deze woningen: 6x definitief (+ aantal op de wachtlijst). Er
worden nog aanmeldingen gevraagd! Deadline inschrijving: 1 december 2018.
Planning is dat medio volgend jaar (na bouwvak) bouw gaat starten.
Gerard geeft aan dat hierover mogelijk meer uitleg en informatie gegeven kan worden op de
voorjaarsvergadering RvOB.
3. Doorstroming woningmarkt
Dit lijkt vooralsnog redelijk goed te verlopen onder de Beltrumse burgers zelf.
4. Wonen voor jongeren
Jongeren vanuit Beltrum hebben een duidelijke presentatie neergezet bij de
inspraakmogelijkheid bij gemeenteraadsvergadering. Hierbij is de toezegging gemaakt om te
kijken naar verdere bouwmogelijkheden in Beltrum. Hier blijkt veel behoefte aan te zijn,
jongeren willen graag in Beltrum blijven wonen.
Jongeren kunnen ook bij Lissa Pape hun belangstelling aangeven.
5. Verduurzamen & Verbeteren woningen

Recent is er een informatieavond geweest in Beltrum, georganiseerd vanuit gemeente.
Advies is dan ook: energiescan laten uitvoeren bij uw woning.
Duurzaam Beltrum is bezig met 2e postcoderoos. Tevens loopt actie “Slim-Thuis”, met het
doel langer veilig thuis kunnen blijven wonen.
8. Gastspreker: Mw. Evelyn te Morsche
Wonen met zorg “Wonen als thuis”
Er is hiervoor een kerngroep opgericht, bestaande uit: René klein Gunnewiek, Harry
Geverinck, Yvonne Borgijink en Evelyn te Morsche.
Het doel is een woonvoorziening te realiseren voor mensen met een beperking in Beltrum.
Doelgroep zijn mensen met verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
Iedereen moet een mogelijkheid/thuis hebben om in Beltrum te kunnen blijven wonen.
Animo hiervoor is duidelijk aanwezig in Beltrum. Er hebben zich een 13-tal ouders
aangemeld.
Het idee is ontstaan destijds dat er een andere bestemming gezocht werd voor de boerderij
van Maarse. Deze heeft ondertussen andere bestemming gekregen. Er wordt nu gezocht
naar een ruimte (bestaande of nieuwbouw) centraal in Beltrum. Mogelijke locaties die
worden bekeken zijn, Gerardus Majella, de Pastorie en bij de Hassinkhof.
Ideeën mogelijke locaties zijn welkom!
De bedoeling is een woning te realiseren met een gezamenlijke ruimte, eigen appartement
iedere bewoner en de mogelijkheid tot zorg.
9. Rondvraag
Harry Wolterink: Harry en Lies zijn op zoek naar een nieuwe ruimte voor opslag van hun
oudheden en kleding van Beltrum.
Wie kan hun verder helpen?
Paul Ribbers: Deze vraagt aan verenigingen om activiteiten voor de agenda aan hem door te
geven. Deze worden dan geplaatst op Beltrum-Online en tevens wordt deze agenda ook
geplaatst in de echo.
Theo Helmers: Er zijn allerlei ontwikkelingen gaande op het sportpark. Theo geeft aan dat
VIOS samen met de Survival een samenwerkingsverband hebben afgesloten. De school en
KBO zijn hierbij ook aangesloten. Er zal een beachvolleybalveld gerealiseerd worden.
Sportpark”de Sonders “zal een open sportpark gaan worden met allerlei sportieve
activiteiten met en voor elkaar.
In december zal hierover een uitnodiging volgen.
Theo geeft aan te stoppen als voorzitter VIOS voetbal, er is een geschikte opvolger gevonden
in de persoon van William Slotboom.
Harry Wolterink vraagt of er meer bekend is over de situatie (verkeersveiligheid) rondom de
Zieuwentseweg (na rotonde)? Er wordt aangegeven dat er voor de kerst een gesprek is
vanuit de gemeente met aanwonenden voor planbespreking.

Jos Baak bedankt allereerst Edmund Heutinck, per 1 december stopt Edmund als beheerder
van het Kulturhus. Edmund wordt bedankt voor de goede zorgen rondom het regelen van de
vergaderingen RvOB.
Jos sluit hierna de vergadering en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid.

