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Nieuwe Jena                                                                                                                                                                  

De bouw van de door Raaklein uit Eibergen ontworpen 8 levensloopbestendige woningen (slaapkamer en badkamer beneden) 

op de locatie van de voormalige Jenaplanschool, vordert gestaag! Het hoogste punt is begin september al bereikt, alleen kon 

het feestelijke moment daarvoor door COVID-19 helaas niet doorgaan. Nu is Bouwbedrijf Penterman bezig met het voegwerk, 

pannenhangen, installatiewerk en de binnenafwerking (stukadoor- en tegelwerk). De oplevering is eind november, waarna de 

kopers zelf aan de slag kunnen met de inrichting van de woning. De groep is heel enthousiast en ziet ernaar uit om straks te 

verhuizen naar hun nieuwe, comfortabele en energiezuinige woning! 

 

Grutto                                                                                                                                                                          

Aan de Grutto en Mr. Nelissenstraat zijn door CPO Grutto 4 nieuwe woningen ontwikkeld en ontworpen, 2/1 kappers aan de 

Grutto en 2 patiowoningen (levensloopbestendig) aan de Mr. Nelissenstraat. Om dit mogelijk te maken moet het bestemmings-

plan gewijzigd worden en is de inspraak gestart. Daar zijn vanuit 

de buurt reacties op gekomen en die liggen nu ter beantwoor-

ding bij de gemeente. CPO Grutto hoopt volgend voorjaar te 

kunnen starten met de bouw van de woningen. 

 

Gaarden                                                                                                                                                                       

Op het terrein aan de Gaarden is door CPO Gaarden in samen-

spraak met Klaassen (grondeigenaar) een woningbouwplan ont-

wikkeld voor de bouw van zo’n 21 woningen. Het gaat om 6 

starterswoningen, 8 2/1-kappers, 2 geschakelde levensloopbe-

stendige woningen en 5 vrijstaande woningen. Op 2 vrijstaande 

woningen na zijn er voor alle kavels inmiddels kopers. De afgelo-

pen periode is de CPO groep in overleg gegaan met de belang-

hebbenden, waaronder de buurt. Na afronding hiervan zal de 

ruimtelijke procedure gestart kunnen worden.  

CPO-projecten  

Het coronavirus houdt ons momenteel nog flink in de greep. Op 11 maart mochten wij nog de uitkomsten presenteren van de 

Enquête gehouden onder de Beltrumse bevolking, daarna werden in rap tempo alle evenementen in Beltrum afgeblazen. Verve-

lend voor de organisatoren, maar dan zie je eigenlijk pas goed wat er in ons bruisende dorp allemaal georganiseerd wordt. In 

de zomerperiode leken de meeste maatregelen weer wat soepeler te worden, maar ook nu zijn de coronamaatregelen weer-

aangescherpt en is het onduidelijk wat ons nog te wachten staat. 

 

De Raad van Overleg heeft het afgelopen jaar niet stil gezeten, de vergaderingen werden online gehouden en de werkgroepen 

gingen met de nodige beperkingen gewoon door. In het voorjaar hebben wij geen Belletje uitgebracht, omdat door de corona 

perikelen niet duidelijk was wat ons te wachten stond. Ook nu is dat nog het geval, maar de Raad van Overleg vond het wel 

nodig om u te informeren over de projecten waaraan op dit moment gewerkt wordt. Er gaat de komende tijd weer het nodige 

veranderen in Beltrum en daar draagt de Raad van Overleg graag haar steentje aan bij. 

 

Wonen, welzijn en zorg staat hoog op onze agenda en in dit Belletje leest u de stand van zaken. Duurzaam Beltrum, de CPO 

trajecten en de ontwikkelingen in park de Stroet hebben niet stilgestaan. Daarom bieden wij dit Belletje bij u aan, zodat u op 

de hoogte bent van wat er allemaal speelt. Wij wensen u veel leesplezier. 

 

Voor de komende periode willen wij u in ieder geval vragen om elkaar een beetje in de gaten te houden, zeker de senioren in 

ons dorp mogen we niet vergeten, een beetje aandacht geeft vaak al weer een lichtpuntje in deze bijzondere tijd.                                                

                                                                                                                                                   

     Wilfried Groot Zevert, Voorzitter Raad van Overleg Beltrum  

Voorwoord 



Eind 2019 hebben we als Raad van Overleg Beltrum samen met een werkgroep van dorpsgenoten een enquête gehouden over 

wonen, welzijn en zorg in Beltrum en wat iedereen daarin belangrijk vindt. De enquête is door 1/3 van de inwoners van Bel-

trum en buitengebied ingevuld, dat is een hele mooie score. De resultaten van deze enquête hebben we net voor de Lock 

down met jullie gedeeld tijdens de samenkomst bij Dute (maart 2020).  

 

Inmiddels hebben we als samenwerkingsverband van vier partijen (Raad van Overleg Beltrum, gemeente Berkelland, Pro Wo-

nen en Stichting Marga Klompé) subsidie ontvangen om door te gaan met onze plannen voor wonen, welzijn en zorg in de toe-

komst. De subsidie heet Juiste Zorg op de Juist Plek en komt van ZonMW (organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorgin-

novatie).  

Met steun van deze subsidie kunnen we een aantal dingen aanpakken: 

1. Een dorpscontactpersoon aanstellen; die vragen van inwoners en oplossingen aan elkaar kan knopen 

2. Een plan maken voor de ontwikkeling van de verenigingen en hun accommodaties; zodat we de toekomst samen sterk 

in kunnen, genoeg vrijwilligers en jongeren behouden, onze middelen goed gebruiken 

3. De juiste match van vraag en aanbod op zorg en welzijn; vragen beter in beeld, talenten koppelen aan vragen, schakelen 

tussen zorg en welzijn 

4. Beter benutten van de capaciteit van maatschappelijke gebouwen en voorzieningen; wat hebben we, hoe gebruiken we 

het, hoe zorgen we voor een toekomstbestendige exploitatie? 

5. Voorzieningen voor wonen met zorg voor verschillende groepen ontwikkelen; wat hebben we nodig en hoe willen we 

dat organiseren? 

6. Voldoende en passende woonvoorzieningen voor o.a. jongeren, ouderen, mantelzorg; wat is er nodig en hoe kunnen we 

de mogelijkheden vergroten? 

Voor elk van deze zes onderwerpen willen we een werkgroep samenstellen. Heeft u interesse om mee te denken en te doen? 

Of wilt u eerst meer weten? Stuur dan een mail naar: info@raadvanoverlegbeltrum.nl 

 

Voor het geheel hebben we een stuurgroep samengesteld waarin een vertegen-

woordiger vanuit de Raad van Overleg (Roel Beunk), Marga Klompé (Sandra Veer-

beek), Pro Wonen (Marijke Minderman) en gemeente Berkelland (Michel ten Vaar-

werk).  

De begeleiding van het totale plan en proces en de werkgroepen is in handen van 

Antoinette Meys, Zorgbelang Inclusief (AntoinetteMeys@zorgbelanginclusief.nl, 

tel: 06 53949471).   

Beltrum gaat voor toekomstbestendig wonen, welzijn en zorg!  

De stichting “Wonen Als Thuis” wil 

graag een woonvoorziening realiseren 

voor mensen met een beperking in Bel-

trum en nabije omgeving. In nauwe sa-

menwerking met ‘De Lichtenvoorde’ is 

de stichting bezig om in kaart te brengen 

welke woonwensen er zijn in combinatie 

met zorgvragen van deze doelgroep.  

 

Om de behoefte goed in beeld te krijgen, 

hebben mensen van deze stichting al vele 

gesprekken gevoerd met geïnteresseer-

den, maar er zullen vast nog meer men-

sen geïnteresseerd zijn. 

Zodra de ontwikkelingen rondom Coro-

na het toelaten zal er een informatie-

avond worden gehouden met als 

doel om eenieder die belangstelling heeft 

goed te informeren over de plannen, 

maar ook de mogelijkheid te geven om 

hierbij aan te sluiten. Tijdens deze bijeen-

komst wordt ook de haalbaarheid ge-

toetst van het project, want naast het feit 

dat de stichting dit erg graag wil realise-

ren, is de bezettingsgraad, en dus het 

financiële plaatje doorslaggevend. 

 

 

Mocht u dit lezende iemand kennen die 

ook interesse zou kunnen hebben of 

meer informatie wil, deel dan dit bericht 

en laat ze ons benaderen.   

Reacties kunnen naar:  

evelyntemorsche@gmail.com of  

ivonne.borgijink@gmail.com 

 

Alvast hartelijk dank! 

 

Wonen als thuis  



Spelen, bewegen, ontmoeten en beleven. 

De toestellen in de Speeltuin voldoen 

niet meer aan de huidige eisen en dat is 

de aanleiding en het doel van het 4-

Generatiepark dat vanaf volgend voor-

jaar wordt gerealiseerd in Beltrum. Stel 

je voor: je loopt door het park in Bel-

trum en ziet overal interactie tussen 

mensen; van jong tot oud, met en zonder 

beperking. Mensen die samen spelen, 

bewegen en het gezellig hebben. Om dit 

project te realiseren hebben o.a. speel-

tuin D’n Geetelingshook, Raad van Over-

leg Beltrum, Stichting Jongerenwerk Bel-

trum, de St. Paulusparochie, zorginstel-

ling Marga Klompé en basisschool De 

Sterrenboog de handen ineengeslagen. Er 

is een stuurgroep samengesteld om het 

nieuwe in te richten multifunctionele 

park mogelijk te maken. Het 4-

Generatiepark van ruim 12.000 m2 komt 

voornamelijk te liggen op grondgebied 

van de St. Paulusparochie. Daarnaast 

stelt ook Marga Klompé grond beschik-

baar voor het nieuw aan te leggen speel- 

en beweegpark. ‘Het wordt een ruimte 

waar de hele regio en toeristen straks 

gebruik van kunnen maken.’  

 

Er komen beweegtoestellen voor oude-

ren, maar ook een interactief toestel 

voor jong en oud, speeltoestellen voor 

diverse leeftijden en een speelbos. Daar-

naast worden de hertenweide, kleindie-

renweide en de pannakooi onderdeel van 

het nieuw in te richten park.  

‘Het wordt een park met diverse 

looproutes waar jong en oud zich 

kunnen uitleven’. Het project 

kost naar schatting 250 tot 300 

duizend euro. Sinds vorig jaar 

voert de stuurgroep dan ook al 

actie om fondsen te werven. Met 

dank aan verschillende subsidies 

en onder meer een bijdrage uit het Co-

öperatiefonds van de Rabobank, is al een 

mooie stap gezet, maar de Stuurgroep 

zal ook nog een beroep doen op de Bel-

trumse inwoners.  

 

De Stuurgroep heeft er alle vertrouwen 

in dat het project gerealiseerd kan gaan 

worden. Beltrum is namelijk een hechte 

gemeenschap, met een sterke sociale 

binding die alle inwoners vitaal wil hou-

den. Daar past dit 4-Generatiepark goed 

bij. 

Speel– en beweegpark de Stroet  

Tweede postcoderoosproject 

energiecoöperatie de ZONders operationeel 

Zoals wellicht bekend, was Duurzaam Beltrum bezig met de 

ontwikkeling van het tweede postcoderoosproject. Ondanks 

de Coronaperikelen draaien beide installaties, op de daken van 

Jos Baak aan de Baksweg en Loonbedrijf Bleumink aan de De-

venter Kunstweg, inmiddels al een tijdje. Net als bij project 1 

deden wederom 50 deelnemers mee aan het project. Hiermee 

zijn er inmiddels al 100 (met name Beltrummers) lid van de 

energiecoöperatie, goed voor de portemonnee van zowel de 

leden als Stichting Duurzaam Beltrum. Per lid wordt namelijk 

jaarlijks € 48,- euro aan de Stichting betaald door AGEM. Hier-

mee kunnen weer nieuwe initiatieven worden ontplooid! 

In totaal zijn er 592 panelen gelegd, 250 panelen bij Baak en 

232 panelen bij Bleumink. Hiervan zijn 80 panelen voor Bleu-

mink zelf gelegd om op deze wijze hun eigen elektriciteit te 

produceren. In totaal zal hiermee circa 170.000 kWh/jaar wor-

den geproduceerd. 

Op zaterdag 19 september waren de nieuwe leden van de 

coöperatie uitgenodigd voor een presentatie en fietstocht 

langs beide locaties. Tevens maakte het bestuur van de ener-

giecoöperatie hier bekend dat de leden € 25,- per gekocht 

certificaat tegemoet kunnen zien, dit door het scherp inkopen 

van de panelen en kostprijsontwikkeling. Al met al dus een 

geslaagd tweede postcodeproject! 

 

Mocht je ook interesse hebben in deelname in een postcode-

roosproject, laat het weten via info@duurzaambeltrum.nl. Bij 

voldoende animo kan een nieuw project onderzocht worden. 

Vanuit de Raad van Overleg volgen we de ontwikkelingen bij de 

gemeente over Wind- en Zonne-energie in de Achterhoek en dus 

ook in Berkelland. De gemeente heeft de doelstelling om in 2030 

Energieneutraal te zijn voor de gebouwde omgeving. Wij houden u 

op de hoogte van de ontwikkelingen.  



Wilfried Gr. Zevert Voorzitter 06 23788535 

Hermien Roelvink  Secretaris 06 13805707 

Jozé Ribbers  Penningmeester 0544 351637 

Carla Kl Breteler  Algemeen lid 06 15158016 

Richard Stortelder Algemeen lid 06 53151410 

Roel Beunk  Algemeen lid 06 51261147 

Carla Baks  Algemeen lid 06 13304606 

Vragen of ideeën? 

 

Het bestuur van de  

Raad van Overleg  

houdt elke eerste woensdag  

van de maand ‘spreekuur’ in  

Kulturhus de Wanne.  

U bent welkom vanaf  

20.30 uur. 

 

 

 

Raad van Overleg Beltrum 

Mariaplein 6B 

7156 MG  Beltrum 

 

info@raadvanoverlegbeltrum.nl 

 

www.Beltrum-online.nl 

‘t Belletje 
Nieuwsbrief van de Raad van Overleg  

voor de inwoners van Avest, Beltrum, Lintvelde en Voor-Beltrum 

Uitnodiging ledenvergadering  

Op 18 november staat de ledenvergadering RvOB gepland. In het voorjaar van 2020 is de jaarvergadering niet doorgegaan van-

wege de corona maatregelen. De Raad van Overleg Beltrum is voornemens de vergadering op 18 november wel door te laten 

gaan, echter nog onder voorbehoud. Begin november zal, aan de hand van de dan geldende corona maatregelen, een besluit 

worden genomen op welke manier deze vergadering zal plaatsvinden.  

Preventieavond Pubers, Alcohol & Drugs 

Op 28 september heeft Raad van Overleg Beltrum samen met Iriszorg, Jimmy’s Berkelland en 

de wijk- en jeugdagent een preventieavond georganiseerd. Gezien de grote opkomst in de Kerk 

en het volgen van de live-verbinding op Facebook, een actueel onderwerp in ons dorp Beltrum. 

 

De aanleiding van het organiseren van deze avond waren de ongeruste signalen die kwamen 

vanuit inwoners over de mogelijke toename van alcohol- en drugsgebruik en drugs dealers in 

Beltrum. Het was een informatieve, interactieve avond door het stellen van vragen aan de aan-

wezige professionals. Een avond met opvoedkundige handreikingen, meer kennis over soorten 

en effecten van drugs en alcohol. Maar daarnaast ook een eyeopener dat het gebruik en mis-

bruik van deze middelen vaak dichterbij is dan we als ouders verwachten. Een duidelijke take 

home message was dan ook: ‘’Maak het onderwerp bespreekbaar en blijf in gesprek met je 

kind.’’ Als ouder hebben we ook een duidelijke voorbeeldfunctie hierin. 

 

Bij vragen over dit onderwerp kan contact opgenomen worden met: Margriet de Winkel; 

m.winkel@iriszorg.nl, Nicole van Vonno (jongerenwerker Jimmy’s Berkelland); nicole@vida-

welzijn.nl, wijkagent Beltrum Sander Haan en jeugdagent Kim Koopman.  

Voorstellen wijkagent 

Mijn naam is Sander Haan. Ik ben in mei 2012 begonnen aan 

de politieacademie te Apeldoorn en na een opleiding van drie 

jaar heb ik een jaar gewerkt op de Veluwe en kon ik in 2016 

weer terugkomen in het politieteam Achterhoek-Oost. Ik kom 

zelf uit Holten en in mijn vrije tijd vind ik het leuk om te 

mountainbiken en bezig te zijn met de triathlon. 

 

 Per 1 januari 2020 ben ik met veel enthousiasme begonnen 

als wijkagent van Beltrum, Rekken en buitengebied Eibergen. Ik 

probeer zoveel als mogelijk aanwezig te zijn op de donderdag-

morgen in De Wanne tijdens in de inloopuren van Meldpunt 

Beltrum. Ik kan helaas niet garanderen dat ik er elke donder-

dag ben vanwege mijn onregelmatige diensten. Ik voer mijn 

werkzaamheden uit vanaf het politiebureau Borculo. Via de 

website van de politie (mijn buurt) kunt u gemakkelijk in con-

tact met mij komen. Schroom ook niet om mij aan te spreken 

wanneer u mij ziet in de wijk.   

 

 

Waar houdt een wijkagent zich zoal mee bezig?                                      

De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg 

binnen zijn wijk. Hij richt zich op de aanpak van sociale proble-

men, maar ook op zaken als overlast, criminaliteit, milieu en 

verkeer. In samenwerking met collega’s van de surveillance-

dienst, recherche, milieu en 

jeugd werkt de wijkagent 

voortdurend aan het verbete-

ren en vergroten van de veilig-

heid in de wijk of buurt. De 

wijkagent onderhoudt contact 

met externe partners, zoals de 

gemeente en maatschappelijke 

organisaties. Met deze organi-

saties worden problemen be-

sproken en overlegd hoe deze 

goed aangepakt kunnen wor-

den en door wie. Ook dan is 

informatie uit de buurt van 

essentieel belang.” 

  


