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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
2018.

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 2018 heeft Vrienden van de Hassinkhof haar lidmaatschap opgezegd. Er zijn geen nieuwe leden bijgekomen.

2.2 Adviserende leden
- Heleen klein Breteler (politie)
- Theo Helmers (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 2018 bestond het bestuur uit de volgende personen: Jos Baak (voorzitter), Hermien Roelvink
(secretaris), Jozé Ribbers (penningmeester), Lissa Pape, Richard Stortelder, Carla klein Breteler en Roel Beunk.
Ieder bestuurslid heeft haar/zijn eigen aandachtgebied ten aanzien van onderwerpen die spelen in Beltrum.
Jos Baak heeft eind 2018 aangegeven om zijn functie als voorzitter Raad van Overleg te willen beëindigen. Er
wordt naar gestreefd om in april 2019 een nieuwe voorzitter Raad van Overleg te kunnen benoemen. Dit is
open gecommuniceerd naar de leden RvO en geïnteresseerde kandidaat-voorzitters mogen zich melden bij
RvO.
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 Beltrum
Op 31 december 2018 waren de volgende besturen en commissies actief op voordracht van de Raad van
Overleg: Stichting kerkepaden Beltrum e.o, Werkgroep Oorlogsmonument en 4&5 mei herdenking en viering,
WVG platform, Stichting Kulturhus de Wanne, Stichting Openbare ruimte Beltrum, Stichting Naoberfonds
Beltrum, werkgroep Wonen in Beltrum en werkgroep Toerisme.

2.5 Financiële positie stichtingen Raad van Overleg / Kascontrole
De kascontrole werd in 2018 gezamenlijk uitgevoerd door de penningmeesters van de volgende stichtingen:
SJB: Manon Woertman , Kulturhus: Arno te Veluwe, Vrienden van de Hassinkhof: Jan Pasman,
St. Kerkepaden: Weinand Stapelbroek, RvO: Jozé Ribbers.
Aangevuld met: Edmund Heutinck (Kulturhus), Fons Bokkers ( St. Kerkepaden) en Sven Haarlink ( opvolger
penningmeester SJB )
De boeken waren allemaal keurig op orde. Geen bijzonderheden.
Komende kascontrole worden de penningmeesters aangevuld met iemand van SJB en RvO.

3. Financiën
De belangrijkste inkomsten van de Raad van Overleg bestaan uit een subsidie zoals is vastgelegd in een
convenant (inclusief subsidiecontract) met de gemeente Berkelland.
In 2018 ontving de Raad van Overleg een bijdrage van € 4.345, -. 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 € 375,00.
Daarnaast is in 2018 € 190, - aan opbrengsten vanuit het digitaal publicatiebord ontvangen. Dit is een kleine
100, - minder dan in 2017. Deze inkomsten dekken nog wel de kosten voor energieverbruik en leveren een
kleine reservering op voor onderhoud.
Verder is er een bijdrage vanuit Gemeente Berkelland ontvangen van 450, - voor de werkgroep 4/5mei.
Van het Oranjefonds is een bijdrage ontvangen van € 225, - in het kader van NL Doet/ Beltrum Schoon.
Gezien de financiële positie van de Raad van Overleg kon de contributie in 2018 onveranderd blijven en
bedroeg 12,50 per lid per jaar.
De Raad van Overleg heeft in 2018 ± €1700, - uitgegeven aan vergaderkosten. Kosten voor representatie,
beperkte bestuur vergoedingen en reiskosten waren € 330, De kosten voor diverse media ( krant – Belletje – website etc. ) waren ± € 1500, -. Dit is fors meer dan in 2017,
dit komt door het aanpassen van de website Beltrum-on-line i.v.m. de Algemene Verordening
Gegevensbescherming
In 2017 Heeft de RvOB de volgende werkgroepen/projecten financieel ondersteund:
 Verenigingen Dorpshuizen en Kleine Kernen
 Stichting Kerkepaden Beltrum e.o.
 Werkgroep Toerisme
 Werkgroepen Wonen
 Politiek Debat Kleinen Kernen t.b.v. Gemeenteraadsverkiezingen

Jaarverslag 2018 RVOB

Pagina 4

4. Activiteiten Raad van Overleg:
4.1 Eigen vergadering 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 2018 een keer een jaarvergadering (april) en twee keer een ledenvergadering (september en november)
georganiseerd. De extra ledenvergadering in september is georganiseerd voor de officiële start van het
Naoberfonds Beltrum, met hierbij de formele benoeming van het bestuur Naoberfonds.

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 2018 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 2018 hierbij verliep naar tevredenheid. Verenigingen en stichtingen hebben ook de
mogelijkheid om hun activiteiten te plaatsen in de agenda van Beltrum-online.
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/ Luc Nijhuis & Agatha Klein Nijenhuis) regelt de publicaties op dit publicatiebord.
Het gebruik/ opbrengsten van dit publicatiebord is in 2018 aanzienlijk minder, Beltrumse verenigingen en
bevolking wordt dan ook gevraagd om meer gebruik te maken van dit digitaal bord, ook om deze voor de
toekomst rendabel te houden.

4.3 Jaaroverzicht 2018
Maand
Januari

Februari
Maart

April
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Activiteiten
-nieuwjaarsreceptie gemeente Berkelland
-Rvo neemt deel aan kleine kernen overleg in
Gelselaar
-Theo Helmers en Marco Arink aanwezig bij
bestuursvergadering RvO
-politiek café in Rietmolen: lijsttrekkersdebat voor de
kleine kernen, koersbrief kleine kernen wordt
geschreven
- gemeenteraadsverkiezingen
- ’t belletje verschijnt huis aan huis
- NL doet activiteit
-ALV DKK
-18 april jaarvergadering RvO
-overleg aankleding ABCTA terrein
-project”Langer veilig thuis wonen”LEADER aanvraag
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Mei

Juni
Juli

augustus

September

Oktober

November

December
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-idee gezamenlijke “Beltrumse krant”onvoldoende
draagvlak
-Koningsspelen georganiseerd / SJB Willy’s verjeurdag
-Rabobank zegt huur pinautomaat Beltrum op
-4 mei herdenking
-SJB: timmerdorp
- invalidenparkeerplaats Mariaplein gerealiseerd
-convenant gemeente- belangenverenigingen
openbaar gepresenteerd
-nieuwe privacywet van kracht
-bijeenkomst georganiseerd door BSF over de
privacywet
-tweede postcoderoos Duurzaam Beltrum opgestart
-werkgroep Toerisme organiseert pinksterfietstocht
-wandelen op wielen
-reactie gestuurd naar B&W over de bebording
nieuwe N18 / kleine kernen
-mensen benaderen voor visie/ontwikkeling
Dorpsbos beltrum
-SJB: zomerkampen
-streekmarkt “de Weiden”
-overleg Park de Stroet, speeltuin, Hassinkhof en de
Kerk.
-Extra ledenvergadering 19 september:’t
Naoberfonds: officiële startsein van ’t Naoberfonds
-website server Beltrum-online nu overgenomen door
’t Heerenhuijs Groenlo
-Martin Bouwmeesters Kuierroute door Beltrum kan
georganiseerd worden
-Festunique Beltrum
-Edmund Heutinck geeft aan te gaan stoppen als
beheerder Kulturhus, opvolger wordt gezocht
-“t Belletje huis aan huis
-extra editie ‘tBelletje”Special wonen”
-fractiebezoek VVD
-bezoek wethouder Anjo Bosman aan RvO
-Berkellanddag
-Bijeenkomst: Toekomst gericht wonen
-14 november ledenvergadering
- Alv DKK
-info avond vanuit gemeente voor organiseren
evenementen
-Jos baak zet zijn positie als voorzitter RvOB vacant
-presentatie Wonen
-Overdracht beheerder Kulturhus van Edmund
Heutinck naar Luc Nijhuis
-activiteiten rondom Dorpsbos opgestart
-SJB: Glazen huus +oliebollen drive-in +
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5. Onderwerpen waar in 2018 uitgebreider aandacht aan is besteed
5.1 Wonen in Beltrum
Pilot Toekomst Wonen in Beltrum
Er is in 2018 verder gewerkt aan de projecten die zijn voortgekomen uit de toekomst van wonen in
Beltrum. De projecten waar aan gewerkt zijn weergeven in onderstaande afbeelding.

Jongeren woonperspectief bieden
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. Inmiddels zijn deze woningen gebouwd op het voormalige ABCTA terrein.
Deze woningen zijn in september 2018 opgeleverd. Eerder was aangegeven dat dit de laatste vrije
kavels waren voor Beltrum. Inmiddels door veel overleg met de gemeente en een inventarisatie
onder de woningzoekende jongeren is de gemeente bereid meer woningen toe te voegen. Er is
namelijk gebleken dat ondanks de aantrekkende woningmarkt er nog steeds een grote mismatch is
tussen vraag en aanbod.
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Er is in overleg met de gemeente een plan gemaakt voor uitbreidingsmogelijkheden rondom woningbouw.
Omdat na inventarisatie bleek dat er in de bestaande panden/ gebieden voorlopig geen
mogelijkheden zijn voor nieuwe kavels. Daaruit is
voorgekomen dat er op het huidige ABCTA nog enkele
kavels beschikbaar komen en op het ‘Klaassen terrein’
waar eerder al plannen waren voor uitbreiding. Deze
ontwikkelingen staan nog in de kinderschoenen. De
buurt wordt nauw bij de plannen betrokken en de
verkaveling moet nog ingetekend worden. Daarnaast is
er dit jaar een mailing de deur uitgegaan waarin is
aangegeven welke woningen de komende tijd vrij gaan
komen door het plan Nieuw Jena. Hierop zijn de eerste
gesprekken ook gevoerd. Dit kan weer zorgen voor wat
extra doorstroming voor de starters op de woningmarkt.
Goed wonen voor ouderen & wonen met zorg
CPO Het Nieuwe Jena in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) wordt door enkele inwoners verkend
of een ontwikkeling van nieuwe (senioren)woningen op de locatie van de Jenaplan school (de Tweespan)
mogelijk is.
Eind maart 2018 is gestart met een informatiebijeenkomst voor inwoners die interesse hebben deel te nemen
aan deze ontwikkeling. Er waren circa 20 inwoners aanwezig. Daarna is er een kleinere kopgroep gevormd waar
intensief mee overlegd is.
Eind juni is er nog een informatieavond geweest waar ook een makelaar en een financieel/hypotheek
deskundige aanwezig waren. Zo kon iedereen voor zichzelf bepalen of kopen of huren de beste optie is.
Daarnaast weet iedereen nu ook dat er verschillende zaken in gang gezet moeten worden zoals: woning laten
taxeren en inzicht krijgen in de eigen financiële situatie.
Vervolgens heeft de kopgroep ter inspiratie een aantal voorbeeldprojecten bezocht: het Vriendenerf in Olst en
2 projecten van Pro Wonen in Vorden en Zelhem.
Op dinsdag 11 september is CPO Het Nieuwe Jena opgericht bij de notaris. In het bestuur zitten Gerard Hartjes,
Harrie Wolterink en Mari Hoevenaars. Op korte termijn wordt de
subsidieaanvraag bij de provincie ingediend, die bedoeld is voor
procesbegeleiding en het laten maken van een eerste schetsontwerp.
Er zijn verschillende gesprekken geweest met de gemeente en het
wachten is nu op de definitieve stedenbouwkundige opzet. Daarnaast
moeten allerlei onderzoeken in gang gezet worden om het
bestemmingsplan te kunnen wijzigen. Daarbij moet u denken aan
bodemonderzoek, flora en fauna, asbestinventarisatie, geluid etc.
Toekomstgericht Wonen, Zorg & Welzijn in Beltrum
Aan de slag met toekomstgericht Wonen, Zorg & Welzijn in Beltrum. Om ouderen met zorg en ander
zorgvragers ook in de toekomst prettig te laten wonen in Beltrum, zijn er afgelopen half jaar verschillende
overleggen geweest met bewoners, Marga Klompé, Pro Wonen en gemeente Berkelland. Er is o.a. gesproken
over of het huidige woonzorgcomplex Hassinkhof en de omliggende woningen van Pro Wonen, nog wel van
deze tijd zijn.
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Het aantal ouderen gaat nog flink groeien. De behoefte van de nieuwe generatie ouderen is anders dan nu. De
vraag naar zorg gaat ook toenemen. Tegelijk is het lastiger om goed zorgpersoneel te krijgen. Hoe gaan we dit
dan oplossen in Beltrum? Er start een nieuw project: Aan de slag met toekomstgericht Wonen, Zorg & Welzijn
in Beltrum.
In 2019 wordt hiervoor eerst een droombeeld uitgewerkt over de wijze waarop we dit willen en kunnen gaan
organiseren in Beltrum. Dat droombeeld wordt daarna vertaald in verschillende uit te voeren projecten. Het
Ouderinitiatief voor jongvolwassenen met een beperking in Beltrum, zit hierbij ook aan tafel.
Inwoning buitengebied
Het college wil woningsplitsing onder voorwaarden weer toestaan. Ze heeft daarvoor een plan van aanpak
vastgesteld. Gekeken wordt onder welke voorwaarden de gemeente in de toekomst mee kan werken aan
woningsplitsing. Naar verwachting wordt een voorstel hiervoor eind 2019 aangeboden aan de gemeenteraad.
Het college merkt daarnaast dat het voor bewoners van boerderijen soms onduidelijk is wat hun woonsituatie
is; inwoning, gesplitst of dubbel bewoond. Dit zorgt soms voor knelpunten bij verkoop en financiering. Het
college vindt het belangrijk om hier duidelijkheid over te scheppen, zodat inwoners weten waar ze aan toe zijn.
Daarom worden de bestaande situaties van dubbele bewoning en woningsplitsing begin 2019 geïnventariseerd.
De bedoeling is om de voorwaarden voor woningsplitsing en de bestaande situaties van dubbele bewoning vast
te leggen in het Bestemmingsplan Buitengebied.

Uit het onderzoek van de werkgroep Inwoning buitengebied blijkt dat voor veel hypotheekverstrekkers
dubbele bewoning een onduidelijke woonsituatie is, waarvoor ze geen hypothecaire lening verstrekken. De
werkgroep is tot de conclusie gekomen dat voor een aantal situaties wel een hypotheek verkregen kan worden
wanneer de gemeente onderschrijft dat de betreffende woonsituatie legaal is.

Verduurzamen en verbeteren woningen
Op 6 november is er een informatie avond gehouden in de kerk. Hier zijn mensen geïnformeerd en
geïnspireerd over allerlei mogelijkheden om een woning comfortabeler of energiezuinig te maken. Daarbij zijn
ook allerlei presentaties gegeven van bedrijven die bij deze verduurzaming kunnen helpen. Zoals Verduursaam
Energieloket, Zlimthuis en Duurzaam Beltrum.
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5.2 Onderhoud wegen, buitengebied Beltrum en openbaar groen
Civiel
In 2018 hebben we geen grootschalige civiele werken gehad:
Wel is er opnieuw geasfalteerd op een gedeelte van de Ringweg en de Huurninkallee.
Ook is eind december begonnen met het woonrijp maken van het ABCTA terrein.
Tevens zijn er op verschillende plaatsen stukken trottoir (her)betegeld, op aanwijs van de bewoners.
Openbaar Groen
Eind 2018 is ook de monumentale beukenboom naast de Pastorie gezaagd. Dit moest gebeuren omdat de
boom ziek was (zwam).
Voor een moeraseik naast het Kulturhus is ook een kapvergunning aangevraagd. Deze zal loop 2019 gekapt
worden.
 Zieuwentseweg:
Het weggedeelte vanaf de rotonde Ruurloseweg richting Zieuwent is erg slecht. Gedeelte veroorzaakt door
opdrukkende wortels en achterstallig onderhoud. 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 topprioriteit bij de gemeente. R.v.O. hield een vinger aan de pols bij
de gemeente. In 2018 is de gemeente weer in gesprek gegaan met de buurt. De gemeente heeft een drietal
voorstellen uitgewerkt.
De buurt wil de bomen sparen en de gemeente wil een deel van de bomen rooien.
In 2018 is er wat noodasfalt verwerkt, in de ergste gaten. In 2019 zal er 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 om
de basisschool de Sterrenboog.
Door meerdere overleggen met de betrokken partijen (school, RvO en gemeente) zijn eind 2018 de
aanpassingen gerealiseerd. (drie maal tekst “schoolzone” en een zestal attentie palen.)
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.

5.3 Nationale Herdenking Oorlogsslachtoffers 4 & 5 mei
De commissie bestaat uit Joop Zemann, Hilke Goossens, Theo Heutinck, Martin Bouwmeesters en Carla Klein
Breteler. Richard Stortelder ondersteunt waarnodig.
Vanuit de Sterrenboog wordt jaarlijks deelgenomen door 2 leerlingen en hun ouders uit groep 8.
Tevens wordt er medewerking verleend door de oud-mariniers en muziekvereniging Concordia, als ook door
Burgemeester van Oostrum.
De wijkagenten regelen het verkeer tijdens de herdenking om 17.30 uur.
Op 4 mei 2018 werd een bloemstuk gelegd door de gemeente, schooljeugd, de Raad van Overleg en 4
jubilerende verenigingen t.w. toneelvereniging DOEK, Wagenbouwgroep Wielderink, DVV en TCBeltrum.
De aanwezigen, rond 80 personen, werden na de herdenking uitgenodigd voor een kop koffie in het Kulturhus

5.4 Jongerenbeleid (SJB)
Afgelopen jaar heeft SJB weer veel activiteiten georganiseerd.
We zijn als bestuur “de boer” op geweest en wilden graag weten wat we voor de jeugd tussen de 13 en 18 jaar
kunnen betekenen of organiseren. We zijn dus een aantal jongeren keten langs geweest en hebben de
meningen gepeild. Deze tour willen we in 2019 voortzetten en activiteiten voor deze generatie faciliteren. Tot
op heden zijn ze in ieder geval zeer enthousiast.
Bij de hobbyclub hebben we de groepen samengevoegd en moeten we (tijdelijk?) op zoek naar een nieuwe
locatie i.v.m. de verbouwing van de school. Trots kunnen we mededelen dat we gebruik mogen maken van de
oude Wanne van Pit Bouwadvies van Ronald Klein Severt. Dat dit tevens ook de oude locatie van de hobbyclub
is zal voor eenieder wel duidelijk zijn.
De nationale schoonmaakdag werd gehouden samen met school.
Het Timmerdorp was ook goed geslaagd op de nieuwe locatie.
Wandelen Op Wielen is voor de derde maal georganiseerd waarin wij organisatorisch ook hebben bijgedragen.
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Dit jaar hebben we ook workshops georganiseerd, zo was het koken met Tan Walterbos een groot succes.
Het bunkerteam loopt super met een grandioze opkomst wat jeugd betreft 45 kinderen zijn geen uitzondering
op de drukbezochte avonden. Het Walhalla en Flierefluiters Kamp werd onder tropische omstandigheden in
Lochem bij de Waltakke gevierd met veel waterplezier door zeer veel kinderen en een tevens enthousiaste
jeugdige leiding.
Het glazenhuus was wederom geslaagd met goede bands en een prima opkomst. De samenwerking met
Stichting Survival Beltrum en SJB events is voor de tweede maal een succesnummer.
Traditiegetrouw werd het jaar afgesloten met het Glazenhuus met voorafgaand het Dart toernooi en natuurlijk
de oliebollenactie. Al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd jaar.

5.5 Toerisme
In 2018 zijn door de werkgroep toerisme verschillende activiteiten ontplooid samen met en voor ondernemers.
Een kleine opsomming van die activiteiten is: Er is voor de periode 1 april 2018-1 april 2019 weer een
activiteitenagenda opgesteld van toeristische of voor toeristen interessante activiteiten. Ze zijn ook op de
website Beltrum-online vindbaar.Er heeft een persbijeenkomst plaatsgevonden om de nieuwe acties in 2018
onder de aandacht te brengen. Vooral is de focus daarbij gelegd op een streekproductenmarkt in augustus bij
“De Weiden” aan de Schuurmansweg.
Een tweede nieuwe activiteit was de ‘Rondgang door Beltrum’. Dit initiatief is opgepakt door de St. Oud
Beltrum, Martin Bouwmeester heeft 3 maal dit zomerseizoen een rondgang verzorgd, over de geschiedenis van
Beltrum verteld en interessante plekken in Beltrum laten zien aan belangstellenden.
Met de toeristische ondernemersgroep is een bijzonder leerzame ervaring opgedaan door een bezoek te
brengen aan landgoed ’t Hulsevoort.
Uiteraard hebben we onze bijdrage weer geleverd aan de jaarlijkse Pinksterfietstocht die zich op een goede
belangstelling kon verheugen. Ook het “wandelen op wielen” heeft weer plaatsgevonden. Hierbij is het de
jeugd die meehelpt om ouderen en mensen met een beperking enkele dagen achtereen te laten genieten van
de mooie omgeving van Beltrum met een muziekje en een hapje en drankje erbij.
Voor de promotie van Beltrum is een bijdrage geleverd aan de toeristische uitgave van “Bourgondische
Beleving”.
De campings in Beltrum hebben een prima seizoen gehad door een goede bezetting en de mooie zomer. Ook
de terrassen in de schaduw waren een gewilde plek.

5.6 Politiek café
De gezamenlijke belangengroepen van alle kleine kernen in Gemeente Berkelland te weten Rekken, Gelselaar,
Geesteren, Noordijk, Rietmolen, Beltrum en Haarlo, vertegenwoordigen al jaren de belangen van nagenoeg
een kwart van alle inwoners van Gemeente Berkelland. Wij zien het als onze taak om in nauwe samenwerking
met Gemeente Berkelland de leefbaarheid van onze kleine kernen en ons grote buitengebied op peil te
houden.
De belangrijkste thema’s die spelen binnen onze kernen vertonen veel overeenkomsten: wonen, onderwijs,
buitengebied en voorzieningen. Het is dan ook om die reden dat dit de onderwerpen waren tijdens het
lijsttrekkersdebat Kleine Kernen Gemeente Berkelland 8 maart 2018. In dit debat is uitvoerig over deze thema’s
gesproken en zijn de nodige afspraken gemaakt.
Er is afgesproken dat:
1.

Thema Wonen:
a. de omstandigheden sinds 2010 dermate gunstig zijn veranderd dat er meer ruimte is voor
bouwen.
b. Gemeente Berkelland binnen de regio actief zal optreden om de woningcontingentering van
tafel te krijgen, desnoods stapt ze daarvoor uit de regionale afspraken
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c.

2.

3.

de huidige woningcontingentering om te vormen naar een vraag gestuurd bouwen voor alle
kernen, dus ook voor de kleine kernen binnen gemeente Berkelland.
d. het woononderzoek zoals uitgevoerd in Beltrum en op dit moment gaande in Rekken en
Geesteren de behoefte in kaart zal brengen voor alle kleine kernen
e. waar mogelijk en haalbaar gebruik gemaakt wordt van karakteristieke, bestaande panden in
zowel de kleine kernen als het buitengebied
f. zoveel mogelijk duurzaam en toekomstgericht zal worden gebouwd
g. er speciale aandacht is voor de doelgroepen jongeren en ouderen met als insteek deze te
behouden in de kleine kernen
h. woningsplitsing in het buitengebied mogelijk is en in het nieuwe bestemmingsplan
opgenomen wordt
Thema Onderwijs:
a. een peuterspeelzaal en een basisschool belangrijke voorzieningen in een kleine kern zijn die
zo lang mogelijk in stand moeten worden gehouden
b. Gemeente Berkelland actief zal optreden bij een eventuele dreiging van sluiting van een
peuterspeelzaal of basisschool door het actief promoten van samenwerking met andere
voorzieningen in de betreffende kleine kern desnoods met een eenmalige financiering om
samengaan mogelijk te maken
c. vanuit de kwaliteit van het onderwijs er wel een ondergrens zit aan het leerlingenaantal voor
een school maar dat Gemeente Berkelland niet gaat over de onderwijsinhoudelijke kant van
de school. Die ligt bij de overkoepelende stichtingen
Thema Buitengebied:
a. het buitengebied een hoogst belangrijk onderdeel is van gemeente Berkelland en zeker voor
de kleine kernen
b. het noodzakelijk is het bestemmingsplan Buitengebied zo snel mogelijk te actualiseren
c. ondanks de problemen met het bestemmingsplan er op dit moment wel degelijk
mogelijkheden zijn voor agrariërs, burgers en recreanten
d. het nodig is adequate, aanvullende, toekomstbestendige condities te ontwikkelen waarmee
het buitengebied bruisend blijft

4. Thema Voorzieningen:
e. Kleine kernen evenveel recht hebben op goede voorzieningen als grote kernen
In 2019 zal een vervolg gegeven worden aan dit lijsttrekkersdebat/ politiek café, dit om gemaakte afspraken en
beloften te evalueren.

5.7 Naoberfonds Beltrum
September 2018 was het officiële startsein voor ’t Naoberfonds Beltrum. In een extra ledenvergadering van
RvOB werd het bestuur Naoberfonds formeel benoemd.
Door de verkoop van “de oude Wanne”is geld beschikbaar gekomen, dat ten goede komt aan de gehele
Beltrumse bevolking. Om dit geld om op een juiste manier te laten terugvloeien in het dorp is de stichting
Naoberfonds Beltrum opgericht.Een onafhankelijke stichting met als doel, om Beltrummers, Beltrumse
verenigingen of stichtingen die een sprankelend idee hebben dat van meerwaarde kan zijn voor Beltrum, te
motiveren met een financieel steuntje in de rug. Ideeën hiervoor kunnen aangemeld worden bij ’t
Naoberfonds.
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6. Aandachtspunten voor de toekomst
Beltrum is een actief dorp waarin veel plannen en activiteiten worden georganiseerd.
* Het wonen in Beltrum blijft een actief actiepunt.
De volgende 5 projecten die aandacht hebben zijn:
- Inwoning buitengebied/ woningsplitsing/dubbele bewoning
- Goed wonen voor ouderen / wonen met zorg
- Wonen voor jongeren
- Doorstroming woningmarkt
- Verduurzamen en verbeteren van wonen
* Duurzaam Beltrum is bezig met de tweede postcoderoos.
* Aandacht blijven houden voor de voorzieningen in Beltrum, dit ook om de leefbaarheid in het dorp te blijven
behouden en vergroten.
* Het dorpsbos “de Hoornhorst” zal onderhoud en vernieuwing nodig hebben, sinds de realisatie van dit bos is
er weinig onderhoud geweest aan deze plek. RvOB zal dit gaan oppakken met omwonenden en andere
vrijwilligers.
* Het politiek café zal vervolgd worden met een “Verantwoordingsdebat”, deze zal georganiseerd gaan worden
met de gezamenlijke belangenverenigingen kleine kernen gemeente Berkelland. Na het verkiezingsdebat op 18
maart 2018 in Rietmolen is er in de “ koersbrief” geformuleerd wat de lijsttrekkers hebben toegezegd in
voornoemde debat. Waarover was bij alle partijen overeenstemming en wat zien we daarvan in het
coalitieakkoord. Toen al is aangegeven dat er na een jaar een gesprek zou plaatsvinden om de stand van zaken
aangaande deze toezeggingen met de politieke partijen te bespreken.
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