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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.
De Raad van Overleg heeft een bemiddelende functie in acties in en rondom Beltrum.
Dit jaarverslag geeft een beeld van het functioneren van de Raad van Overleg en haar
activiteiten in het jaar 2019.

2.Raad van Overleg Beltrum (RvOB)
2.1 Ledenbestand
De Raad van overleg 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 2019 is het lidmaatschap van stichting Dorpshuis de (Oude) Wanne opgezegd. Er zijn geen
nieuwe leden bijgekomen.

2.2 Adviserende leden
- Heleen klein Breteler (politie)
- Anjo Bosman (gebiedswethouder gemeente Berkelland)
- Theo Helmers ( raadslid gemeente Berkelland)
- Inge Waarlo ( contactfunctionaris gemeente Berkelland)

2.3 Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Raad van Overleg bestaat momenteel uit 8 personen. Bij de
samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke afspiegeling van
de Beltrumse bevolking. Ieder bestuurslid heeft hierbij zijn/ haar eigen aandachtsgebieden
ten aanzien van onderwerpen die spelen in Beltrum.
Op 31 december 2019 bestond het bestuur uit de volgende personen: Wilfried Groot Zevert
(voorzitter), Hermien Roelvink (secretaris), Jozé Ribbers (penningmeester), Lissa Pape,
Richard Stortelder, Roel Beunk, Carla Baks en Carla klein Breteler.
Jos Baak heeft in april 2019 zijn voorzittersfunctie overgedragen aan Wilfried Groot-Zevert.
Carla baks is in april 2019 toegetreden tot het bestuur en Richard Stortelder is her verkozen
als bestuurslid.
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Rooster van aftredende/ herkiesbare bestuursleden
Lissa Pape
april 2020
Jozé Ribbers
april 2020
Carla klein Breteler
april 2020
Richard Stortelder
april 2022
Hermien Roelvink
november2022
Roel Beunk
april 2020
Wilfried groot-Zevert april 2022
Carla Baks
april 2022

2.4 Afgevaardigden door Raad van Overleg Beltrum
Op 31 december 2019 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. In 2019 is ook de projectgroep toekomstgericht Wonen, welzijn en
Zorg opgericht.
2.5 Financiële positie stichtingen Raad van Overleg/ Kascontrole
De kascontrole werd in 2019 gezamenlijk uitgevoerd door de penningmeesters van de
volgende stichtingen:
SJB: Sven Haarlink, Kulturhus: Arno te Veluwe, St. Kerkepaden: Weinand Stapelbroek, RvO:
Jozé Ribbers.
Aangevuld met: Hermien Roelvink (RvO) en Sander Esselink (SJB).
De boeken waren allemaal keurig op orde. Geen bijzonderheden.
Komende kascontrole worden de penningmeesters aangevuld met iemand van Kulturhus en
Stichting Kerkepaden.

4.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 2019 ontving de Raad van Overleg een bijdrage van € 4.330, --. 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
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€ 362,50 (Deze bedraagt € 12,50 /jaar). Daarnaast is in 2019 € 140,-- aan opbrengsten vanuit
het digitaal publicatiebord ontvangen. Dit is minder dan in 2018. Deze inkomsten dekken
nog wel de kosten voor energieverbruik.
Verder is er een bijdrage vanuit Gemeente Berkelland ontvangen van € 500,-- voor de
werkgroep 4/5mei en een bijdrage van € 1000,-- voor de werkgroep Wonen.
Ook is er een bijdrage van € 2900,-- ontvangen via de gemeente Doetinchem (Achterhoeks
initiatieven) voor de 4/5 mei viering in 2020 i.v.m. 75 jaar bevrijding.
Gezien de financiële positie van de Raad van Overleg kon de contributie in 2019
onveranderd blijven en bedroeg 12,50 per lid per jaar.
De Raad van Overleg heeft in 2019 ± € 2000,-- uitgegeven aan vergaderkosten. Kosten voor
representatie, beperkte bestuur vergoedingen en reiskosten waren € 700,-In 2019 Heeft de RvOB de volgende werkgroepen/projecten financieel ondersteund:
• Verenigingen Dorpshuizen en Kleine Kernen
• Stichting Kerkepaden Beltrum e.o.
• Werkgroep Toerisme
• Werkgroepen Wonen
• Werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg
• Beltrum Schoon
• Werkgroep 4/5 mei
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 wordt ook jaarlijks een bestuursvergadering gepland samen met het bestuur van de
belangenvereniging Voor-Beltrum.
Er is in 2019 een jaarvergadering (april) en een ledenvergadering (november) georganiseerd.
Deze vergaderingen zijn vrij toegankelijk voor belangstellenden.
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 2019 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
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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 2019 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 eenieder die dit wenst, gebruik gemaakt worden zodat verschillende activiteiten
gepubliceerd worden op dit bord. Het Kulturhus (Luc Nijhuis & Agatha Klein Nijenhuis) regelt
de publicaties op dit publicatiebord. Het gebruik/ opbrengsten van dit publicatiebord is in
2019 wederom 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.

5. Onderwerpen waar in 2019 uitgebreider aandacht is besteed
5.1 Wonen in Beltrum
Pilot Toekomst Wonen in Beltrum
Er is in 2019 verder gewerkt aan de projecten die zijn voortgekomen uit de toekomst van
wonen in Beltrum. De projecten waaraan gewerkt zijn weergeven in onderstaande
afbeelding.
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Jongeren woonperspectief bieden
In 2019 is door veel overleg met de gemeente en een inventarisatie onder de
woningzoekende jongeren samen met de gemeente bepaald dat er meer woningen
toegevoegd mogen worden in Beltrum, althans naar behoefte. Er is gebleken dat ondanks de
aantrekkende woningmarkt er nog steeds een grote mismatch is tussen vraag en aanbod in
Beltrum.
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 de hoek van de
Gaarden/Hoornhorstraat mogelijkheden
zijn om de gewenste uitbreiding vorm te
geven. Deze ontwikkelingen staan nog in de
kinderschoenen. De buurt wordt nauw
Figuur 1 Laatste afronding CPO 2.0 Grutto
betrokken en de concept verkaveling is
inmiddels ingetekend. Idee is dat er op het
nieuwe plan zowel woningen voor jongeren als voor ouderen komen.
Het CPO 2.0 project op de Grutto is inmiddels mooi aangeplant en na overleg met de buurt is
de bestrating geplaatst.

Goed wonen voor ouderen & wonen met zorg
CPO Het Nieuwe Jena is als collectief het
afgelopen jaar druk gewerkt aan de
realisatie van de woningen. Met resultaat!
De 2e helft van maart (2020) wordt gestart
met de bouw van 8 levensloopbestendige
woningen. De verwachting is dat in het
najaar van 2020 de nieuwe bewoners hun
intrek nemen. Dit zorgt direct weer voor wat
doorstroming op de lokale woningmarkt.
Zowel in de kern zelf als het buitengebied.
Figuur 2 Nieuw Jena
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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, is er ook in 2019
hard gewerkt. Er zijn verschillende overleggen geweest met bewoners, Marga Klompé, Pro
Wonen en gemeente Berkelland. Er is o.a. gesproken over of het huidige woon-zorgcomplex
Hassinkhof en de omliggende woningen van Pro Wonen, nog wel van deze tijd zijn.
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 is in 2019 gestart met
een nieuw project: Aan de slag met toekomstgericht Wonen, Zorg & Welzijn in Beltrum.

In 2019 is 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.
Er is in mei een convenant ondertekend met
de gemeente Berkelland, ProWonen, Raad van
Overleg Beltrum en Stichting Marga Klompé.
Daarbij is afgesproken de volgende fase in te
gaan voor een toekomstgericht welzijn, wonen
Figuur 3 V.l.n.r.: wethouder Maikel van der Neut, Roel Beunk en zorg in Beltrum.
van de Raad van Overleg, Ad Smeets bestuurder van Stichting
Zorgcombinatie Marga Klompé en directeur bestuurder Henk
Meulenkamp van ProWonen

In 2019 is veel tijd gestoken in het uitzetten
van een goede enquête. De eerste resultaten
worden in het voorjaar van 2020
gepubliceerd. Daarnaast zullen er vervolgacties worden uitgezet.

Inwoning buitengebied
De werkgroep inwoning buitengebied heeft zich ook in 2019 ingezet om de problemen
rondom inwoning/dubbele bewoning (en zo zijn er nog meer termen) op te lossen. Dit in
nauw overleg met de gemeente Berkelland. Met een mooi resultaat! De gemeenteraad van
de gemeente Berkelland heeft op 12 november 2019 ingestemd met het ontwerp van de
‘Structuurvisie woningsplitsing buitengebied (extra verblijfsobject met een woonfunctie)’ en
de ‘Aanvulling uitgangspuntennotitie bestemmingsplan ‘Buitengebied Berkelland 2016’’. De
gemeente heeft daarin keuzes gemaakt hoe om te gaan met dubbele bewoning en
woningsplitsing in het buitengebied. Dit geldt voor zowel bestaande (vergunde)
woonsituaties als voor nieuwe aanvragen voor een extra verblijfsobject met een
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woonfunctie (vbo). Op moment van schrijven wachten inwoners van Berkelland nog op een
brief waarin duidelijkheid staat over dit besluit. Dit zal in 2020 voor meer helderheid gaan
zorgen.
Verduurzamen en verbeteren woningen, Duurzaam Beltrum
Duurzaam Beltrum is na het succes van het 1e postcoderoos project bezig met de
ontwikkeling van het tweede postcoderoosproject. Nadat de nodige daken om verschillende
redenen helaas afvielen, zijn zij op dit moment in de laatste fase van de projectontwikkeling
beland!
Die agrarische daken zijn definitief geschikt en ook de netaansluitingen zijn geschikt. De
offertes voor de zonnepanelen zijn opgevraagd om vervolgens door te schakelen naar het
leggen van de panelen. Dit zal in het voorjaar van 2020 gaan plaatsvinden.
Inmiddels heeft de energiecoöperatie, voor de 2e postcoderoos, bijna 50 leden voor ruim
550 certificaten.

5.2 Verantwoordingsdebat.
Op 4 april 2019 is er een verantwoordingsdebat gehouden in het Kulturhus de Wanne. Dit
verantwoordingsdebat was een vervolg op het verkiezingsdebat van 2018 dat georganiseerd
was door de gezamenlijke kleine kernen van de gemeente Berkelland. In 2018 heeft dit
geleid tot een koersbrief kleine kernen welke aan alle politieke partijen van de gemeente is
gestuurd. In deze koersbrief (deze is hieronder bijgevoegd) zijn vele belangrijke thema’s voor
de kleine kernen aangekaart en benoemd.
In het vervolg hierop (het verantwoordingsdebat dus) kwamen de volgende thema’s aan de
orde:
• Wonen in de kleine kernen
• Wonen in het buitengebied
• OZB/leges verenigingen in de kleine kernen
• Mobiele bereikbaarheid
Een samenvatting van dit verantwoordingsdebat is verzonden naar alle politieke partijen.
Tevens werd afgesproken om op regelmatige basis als gezamenlijke kleinen kernen in deze
setting met de politiek van gedachten te wisselen.
Aan: Fractievoorzitters Politieke Partijen Gemeenteraad Gemeente Berkelland.
Pa: griffie@gemeenteberkelland.nl
Betreft: aandachtpunten n.a.v. het verantwoordingsdebat d.d. 4-4-2019.
Kleine Kernen, 19 Mei 2019
Geachte Dames en Heren,
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Van onze kant willen wij jullie allereerst hartelijk danken voor de deelname aan het verantwoordingsdebat van
afgelopen 4 april 2019, welke werd gehouden in het Kulturhus in Beltrum.
Wij hebben het als zeer nuttig ervaren en zeker voor herhaling vatbaar!
Met betrekking tot de besproken items, willen wij als belangengroepen Kleine Kernen Berkelland jullie de
volgende handvatten meegeven:
Wonen in de kleine kernen;
➢
➢
➢
➢

Proactieve houding m.b.t. het wendbaar woonbeleid (ja i.p.v. ja maar), bouwen naar behoefte.
De kleine kernen zorgen zelf voor voortdurende monitoring woonbehoefte (“namen en rugnummers”)
De gemeente zorgt dat alle witte vlekken bij voorbaat “woonbestemming” krijgen om in toekomstige
woningbehoefte te voorzien en in de toekomst de doorlooptijd te verkorten.
Bijdragen aan een eventueel transformatiefonds moeten geoormerkt blijven voor de betreffende kern.

Wonen in het buitengebied;
➢
➢
➢
➢

Zorg voor een goede en eenduidige definitie van Woningsplitsing en veranker dit goed in het
bestemmingsplan buitengebied.
Woningsplitsing op basis van vergunde m3 totale bebouwing als hoofdcriterium. (Illegale bebouwing
uitsluiten)
Woningsplitsing kan/moet gepaard gaan met verduurzaming (bij voorkeur gas-loos en asbestsanering.
Ook hier geldt dat de bijdragen aan een eventueel transformatiefonds geoormerkt moeten blijven.

OZB/leges verenigingen in de kleine kernen;
➢
➢

OZB voor verenigingen en gebouwen voor algemeen nut voor het lagere tarief inschalen.
Verlaging (leges) kosten c.q. verhoging subsidie zodat activiteiten organiseren aantrekkelijk blijft.

Mobiele telefonische bereikbaarheid;
➢

Actievere rol van de gemeente om samen met organisaties in kernen en buurtschappen voldoende
mobiele telefonische bereikbaarheid te waarborgen.

Met vriendelijke groet,
Ondertekend door de voorzitters van de belangengroepen kleine kernen gemeente Berkelland

5.3 Toekomstgericht welzijn, wonen en zorg in Beltrum
In 2019 heeft er een verdieping plaats gevonden van het project toekomstgericht welzijn,
wonen en zorg in Beltrum. Een project gedragen door de Raad van Overleg Beltrum, de
stichting Marga Klompé, Prowonen en de gemeente Berkelland. 2019 heeft in het teken
gestaan van het ophalen van input/wensen vanuit de Beltrumse bevolking. Daartoe is een
werkgroep opgericht die een uitvoerige enquête heeft gemaakt en uitgevoerd onder de
gehele bevolking van Beltrum (inclusief haar buitengebied). Deze enquête is uiteindelijk door
ruim 850 personen ingevuld (op een totale populatie van 2800 mensen in Beltrum en het
buitengebied). Met andere woorden een zeer grote respons en daardoor ook een
waardevolle uitkomst. Dank hiervoor voor de werkgroep en alle mensen die de enquête
ingevuld hebben. Het is een grote blijk van betrokkenheid van de bevolking bij het wel en
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wee van het toekomstgerichte welzijn, wonen en zorg in Beltrum. In 2020 zullen wij dan ook
verder gaan met het uitwerken van hetgeen uit de enquête naar voren is gekomen. Op 11
maart 2020 wordt de uitkomst van de enquête met alle bewoners van Beltrum (en haar
buitengebied). En zullen er van daaruit verdere stappen gezet gaan worden.

5.4 4 mei 2019 dodenherdenking en voorbereiding 4-5 mei 2020
De 4 mei commissie bestaat uit Joop Zemann, Frederike Piepers, Theo Heutinck, Martin
Bouwmeesters en Carla Klein Breteler. Richard Stortelder ondersteunt waar nodig.
Elk jaar vindt deze herdenking plaats bij het oorlogsmonument op het Mariaplein om 17.30
uur.
Vanuit de Sterrenboog wordt 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 zorgen dat het verkeer omgeleid wordt.
Op 4 mei 2019 werd een bloemstuk gelegd door de afgevaardigden van de gemeente
Berkelland, 2 leerlingen van de Sterrenboog, de Raad van Overleg en 5 jubilerende
verenigingen t.w. Stichting Oud Beltrum 40 jaar, Vios Handbal 65 jaar, Kiddoesj 50 jaar,
Beltrums Mannenkoor 30 jaar en Rhumtas 60 jaar.
De jubilerende koren zongen elk een lied passend bij deze herdenking.
De aanwezigen, rond 80 personen, werden na de herdenking uitgenodigd voor een kop
koffie in het Kulturhus
Sinds eind januari 2019 is een werkgroep bezig met festiviteiten rond 75 jaar vrijheid in
2020.
In samenwerking met bovengenoemde commissie nemen hier enkele mensen het voortouw,
te weten: Martin Bouwmeesters, Carla Klein Breteler, i.s.m. Wigbert te Brake van
Muziekvereniging Concordia Beltrum en Luc Nijhuis (beheerder Kulturhus).
In heel Berkelland wordt 75 jaar vrijheid op verschillende dagen en plaatsen gevierd.
De plannen van de 4-5 mei commissie Beltrum zijn om op 4 mei, naast de jaarlijkse
dodenherdenking, een herdenkingsconcert te organiseren en op 5 mei een prachtig
bevrijdingsevenement in de sfeer van de landelijke festivals waarbij muziek de bindende
factor is.
Dit is samenwerking met de inwoners van Beltrum e.o.
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5.5 Jongerenbeleid (SJB)
Afgelopen jaar heeft SJB weer veel activiteiten georganiseerd.
Ze 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.
Ze zijn dus een aantal jongeren keten langs geweest en hebben de
meningen gepeild. Deze tour willen ze dit jaar voortzetten en activiteiten voor deze
generatie faciliteren. Tot op heden zijn ze in ieder geval zeer enthousiast.
Bij de hobbyclub hebben ze de groepen samengevoegd en moeten ze (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 schoonmaak dag 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 SJB organisatorisch ook
heeft bijgedragen.
Dit jaar hebben ze ook workshops georganiseerd, zo was de 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 kan SJB terugkijken op een zeer geslaagd
jaar.
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5.6 Onderhoud wegen, buitengebied Beltrum en openbaar groen
Civiel:
In 2019 hebben we geen grootschalige civiele werken gehad. Wel is er opnieuw geasfalteerd
op een gedeelte van de Ringweg, Kooigootsweg en de Severtweg.
Ook is het woonrijp maken van het ABCTA-terrein afgerond.
Tevens zijn er op verschillende plaatsen stukken trottoir her-tegelt, op aanwijs van de
bewoners.
Openbaar Groen:
Eind 2018 is op het ABCTA begonnen met het aanleggen van groenperken. Tevens wordt er,
op het ABCTA-terrein een parkje aangelegd tegenover het tankstation aan de mr.
Nelissenstraat. De werkzaamheden worden in begin 2020 afgerond.
Een moeras-eik naast het Kulturhus is gekapt, en zal in voorjaar 2020 vervangen worden
door nieuwe beplanting.
Zieuwentseweg:
Het weggedeelte vanaf de rotonde Ruurloseweg richting Zieuwent (tot spoorovergang) is erg
slecht. Gedeeltelijk veroorzaakt door opdrukkende wortels en achterstallig onderhoud. De
RvOB neemt het standpunt in dat de verkeersveiligheid voorop staat en dat oplossingen in
goed overleg moeten gaan met de aanwonenden.
Sinds 2014 had de Zieuwentseweg geen topprioriteit bij de gemeente. RvOB 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 zou er een oplossing
moeten komen, want de weg wordt erg slecht.
(Bovengenoemde tekst is van jaarverslag 2018) Er is niets veranderd in 2019
Gemeente is voornemens om de werkzaamheden in 2020 op te nemen.
De RvOB heeft regelmatig in de vergaderingen eenieder 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.

5.7 Toerisme
In het afgelopen jaar zijn er door de werkgroep Toerisme diverse activiteiten opgepakt met
organisaties en ondernemers in Beltrum.
Er is een activiteitenagenda opgesteld voor de periode april 2019-april 2020. Deze is huis aan
huis verspreid in Beltrum e.o., maar ook geleverd aan de toeristische ondernemers voor hun
gasten. Ook op de website van Beltrum-online te vinden.
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De start is gemaakt om een eigen website te maken voor de toeristische gasten:
www.Toerisme-Beltrum.nl
In het kader van ‘kijken bij de buren” hebben we een bezoek gebracht aan de gemeente
Bronckhorst en zijn door hen geïnformeerd over hun aanpak en hun verkiezing tot
wandelgemeente van het jaar. Daarnaast hebben we gekeken bij een paar ondernemers die
de kwaliteit van het landschap en de geschiedenis benutten. Een chocolaterie in een oud
gemeenschapsgebouw in Wichmond en de nieuwe restaurant-ondernemer bij Landgoed
Hackfort met z’n fantastische groentetuin. “Samenwerken is nodig, maar best een lastige
weg tussen ondernemers” was de conclusie. Maar waar het wel gebeurd is er absolute
meerwaarde. Ook een tip voor onze ondernemers!
We hebben input gegeven voor een nieuwe fietsroute door het landschap Berkelland,
waarin ook Beltrum wordt opgenomen.
De Pinksterfietstocht is met een goede belangstelling uitgevoerd. Dat geldt ook voor het
“wandelen op wielen” waarbij de temperaturen ervoor zorgden dat de datum verplaatst
moest worden. Dank aan de vrijwilligers die hebben meegeholpen.
We hebben een aantal keren een advies kunnen geven aan ondernemers of hen in contact
gebracht met de juiste personen bij Achterhoek Toerisme of gemeente. Dat gaat o.a. om het
realiseren van een plek waar in 2020 gestart wordt met camperplaatsen en activiteiten rond
natuur en sport.
Er is ook intensief samengewerkt met o.a. speeltuinvereniging, Raad van Overleg, Hassinkhof
en locatieraad van de Paulusparochie om een integraal speel en beweegpark voor alle
leeftijden te realiseren in park De Stroet. We hopen dat die plannen medio 2020
gepresenteerd kunnen worden. De realisatie is afhankelijk van de financiering die door
gemeenschap en subsidies moet worden georganiseerd. Het streven is gericht op 1e helft
van 2021. Een mooie uitdaging voor Beltrum, maar ook een toeristische aanwinst.
In 2019 is er bij de campings en B & B ‘s weer sprake geweest van een goede bezetting met
toeristen en ook op de kerkenpaden hebben we veel fietsers gezien op de vele zonnige
dagen. Ook hier een compliment voor de vrijwilligers die als ware ambassadeurs de paden
onderhouden. Mooi om te zien dat de teksten in het gastenboek van “Spilmanshuuske” van
de fietsers die daar voorbijkomen enkel lovend zijn.
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6. Aandachtspunten voor de toekomst
In 2019 is er een enquête gehouden onder de Beltrumse
inwoners e.o. Door de goede respons geeft deze resultaten een
waardevolle uitkomst. In 2020 zullen wij dan ook verder gaan
met het uitwerken van hetgeen uit de enquête naar voren is
gekomen.
Op 11 maart 2020 wordt de uitkomst van de enquête met alle
bewoners van Beltrum (en haar buitengebied) besproken. En
zullen er van daaruit verdere stappen gezet gaan worden.

Belangrijke thema’s die aan de orde komen zijn: wonen, vrijwilligerswerk, mantelzorg,
activiteiten en voorzieningen.
Wat maakt het fijn om in Beltrum en het buitengebied te wonen en hoe kunnen we dat voor
de toekomst zo houden?
Een paar opvallende resultaten van de enquête:
- 66 % van het dorp doet aan vrijwilligerswerk
- Wonen in Beltrum wordt met een 8.1 gemiddeld beoordeeld
- Bijna 100 % van de inwoners vindt dat de Hassinkhof moet blijven en goede dingen
doet
De uitkomsten van deze enquête zullen ook meegenomen worden in het herzien en
ontwikkelen van het vernieuwde Dorpsplan Beltrum.
In heel Berkelland wordt 75 jaar vrijheid op verschillende dagen en plaatsen gevierd.
De plannen van de 4-5 mei commissie Beltrum zijn om op 4 mei, naast de jaarlijkse
dodenherdenking, een herdenkingsconcert te organiseren en op 5 mei een prachtig
bevrijdingsevenement in de sfeer van de landelijke festivals waarbij muziek de bindende
factor is.
Dit is samenwerking met de inwoners van Beltrum e.o.
SJB (jongerenwerk) bestaat maart 2020 10 jaar. Er zullen tal van activiteiten georganiseerd
gaan worden om dit jubileum te gaan vieren.
Steeds meer proberen criminelen naar de bovenwereld te komen en gebruik te maken van
de schijnbare anonimiteit die bedrijventerreinen, het buitengebied en ondernemers hen
biedt. Criminelen hebben ondernemers nodig om aan spullen te komen. Vaak gebeurt dit
onbewust. Ook in Beltrum zullen we alert moeten zijn en blijven op deze toenemende
criminaliteit
“Ondermijning”
Kiek Uut “ Georganiseerde criminaliteit soms heel dichtbij”
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Drugscriminaliteit en drugsgebruik blijkt ook een toenemend probleem te zijn, waarbij ook
signalen worden afgegeven vanuit Beltrum.
Het dorpsbos “de Hoornhorst zal onderhoud en vernieuwing nodig hebben, de werkgroep is
samen met professionals en vrijwilligers bezig om hier plannen voor te maken en deze te
gaan realiseren.
De Werkgroep Toerisme Beltrum is actief bezig om Beltrum blijvend “op de kaart te zetten”
qua toeristische activiteiten in Beltrum e.o.
Er zijn allerlei activiteiten in ontwikkeling in Beltrum en Berkelland. Ideeën worden verder
uitgewerkt en kunnen elkaars samenwerking hopelijk versterken hierin.

Tot Slot
De Raad van Overleg Beltrum dank eenieder die op welke wijze dan ook bijgedragen heeft
aan de leefbaarheid in ons prachtige dorp Beltrum. Laten we samen met elkaar de schouders
eronder blijven zetten zodat dit ook in de toekomst gewaarborgd blijft.
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