Notulen van de (digitale) ledenvergadering RvOB op 18 november 2020
Leden en andere belangstellenden konden de interactieve vergadering bijwonen via een livestream
op YouTube.
De bestuursleden RvOB en andere sprekers waren via skype verbonden met de vergadering en waren
tijdens hun presentatie in beeld te volgen aan de hand van de PowerPointpresentatie.

1.Opening
(Wilfried Groot Zevert)
De voorzitter van de Raad van Overleg Wilfried Groot Zevert heet iedereen van harte welkom bij
deze live uitzending van de ledenvergadering.
De live uitzending vindt plaats vanuit Studio Krabben Entertainment.
Door de corona is de voorjaars (leden)vergadering destijds niet doorgegaan. Maar ondanks alle
coronaperikelen zijn er in het afgelopen jaar wel een aantal projecten doorgegaan en verder
ontwikkeld. Daarom vond de RvOB het nu wel wenselijk om, via deze digitale weg, informatie te
geven over de stand van zaken voor deze projecten.
Er is besloten om er een informatieve vergadering van te maken, door de digitale vorm geen
mogelijkheid tot interactie met de aanwezigen.
Wanneer er toch vragen of opmerkingen zijn ten aanzien hiervan, kunnen deze gesteld worden via
het algemene mailadres van de Raad van Overleg.
Wilfried wenst iedereen, namens bestuur RvOB, veel kijk- en luisterplezier bij deze vergadering.
2.Notulen ledenvergadering 13 november 2019 en jaarverslag 2019
Er zijn geen op- en aanmerkingen op de notulen en op het jaarverslag.
De notulen en het jaarverslag worden hierbij definitief vastgesteld.
De voorzitter richt woord van dank aan Hermien Roelvink, de secretaris RvOB, voor het samenstellen
van de notulen en het jaarverslag.
3.Financiele verslagen
De financiële verslagen zullen doorgeschoven worden naar het voorjaar 2021. Het is niet wenselijk
om deze financiële verslagen volledig openbaar te tonen. Ook kon door de corona maatregelen geen
centrale kascontrole plaatsvinden.
De financiële verantwoording zal dus gaan plaatsvinden in de vergadering van april 2021, mits de
corona perikelen dan onder controle zijn.
4.Bestuurssamenstelling RvOB
In het voorjaar van 2020 zijn enkele wijzigingen geweest.
- Aftredend en niet herkiesbaar: Lissa Pape.
Lissa is al gestopt in het voorjaar als bestuurslid. Door de corona was er nog geen gelegenheid tot
formeel afscheid van Lissa. Lissa wordt bedankt voor haar inzet voor de Raad van Overleg. Lissa had
ook zitting in het bestuur als afgevaardigde vanuit de belangenvereniging Voor-Beltrum. Lissa kon

altijd positief en out of the box kijken naar diverse onderwerpen die besproken werden.
- Aftredend en herkiesbaar: Jozé Ribbers, Carla klein Breteler en Roel Beunk.
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, Carla, Jozé en Roel proficiat met jullie herbenoeming.
Het bestuur bestaat nu uit 7 personen. Er is nog een zetel over voor iemand vanuit de
belangenvereniging Voor-Beltrum. Er is op dit moment nog geen geschikte kandidaat gevonden.

5.Algemene projecten
Asbestsanering daken agrarische bebouwing:
In het voorjaar van 2020 is er, op initiatief van Raad van Overleg, een informatieavond gehouden bij
Spilman. Een aantal gebouweigenaren hebben zich ondertussen aangesloten bij de Asbesttrein
Beltrum.
Woningsplitsing in het Buitengebied:
In de gemeente Berkelland zijn mogelijkheden gecreëerd om dubbele bewoning in het buitengebied
mogelijk te maken. Geïnteresseerden kunnen hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente.
Het voorontwerp bestemmingsplan ligt nu ter inzage en iedereen in het buitengebied kan in de
bijlagen checken of hun woning 2 verblijfobjecten mogelijk maakt en of dat klopt. Wanneer er
mensen zijn die hier niet uit mochten komen, stuur dan een bericht naar RvO en kunnen u dan in
contact brengen met een deskundige partij die u daarbij kan helpen.
VAB = Vrijkomende Agrarische Bebouwing
Door de gemeente worden nu inventarisaties uitgevoerd naar mogelijkheden en onmogelijkheden
van vrijkomende agrarische bebouwingen.
RODE beleid van Gemeente Berkelland
RODE: Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energie
Gemeente Berkeland heeft als doelstelling om in 2030 Energieneutraal te zijn voor de gebouwde
omgeving. Dit geeft mogelijkheden voor ontwikkelingen met betrekking tot Zonne-energie en
Windenergie. In Beltrum tot dusver nog geen concrete ontwikkelingen. Maar door de doelstellingen
van de gemeente zullen deze ontwikkelingen er wel gaan komen.
Raad van Overleg zal u op de hoogte houden van ontwikkelingen voor Beltrum.
Omgevingsvisie Gemeente Berkelland
In 2021 zal deze ook voor Beltrum worden gemaakt. Hierbij zal de nodige participatie van inwoners
gevraagd worden.
6.Herinrichting Park & Speeltuin
(Marcel van Veen)
Marcel van Veen neemt ons mee in het verhaal van de herinrichting Park en de Speeltuin.
Afgelopen jaar is er een projectgroep/ stuurgroep samengesteld die hiermee mee bezig is gegaan.
In de huidige speeltuin zijn de huidige speeltoestellen afgekeurd en verouderd. In deze condities zal
de speeltuin niet meer geopend kunnen worden.
Het plan is dan ook om het gehele terrein aan te pakken en een speel en beweegpark, oftewel een 4generaties park te realiseren.
Er is een plan gemaakt, tevens financieringsplan om park, speeltuin, pannakooi en hertenkamp aan
te pakken. Op dit moment bezig met het aanvragen van de LEADER subsidie.
Kosten herinrichting circa € 300.000
Aanvraag LEADER subsidie € 120.000

Wanneer deze LEADER aanvraag doorgaat is € 250.000 rond, met gelden vanuit donaties Rabobank
en opbrengsten acties speeltuincommissie. Er zullen nog verdere sponsoracties komen voor extra
financiële opbrengsten.
Marcel van Veen neemt ons mee in een filmpje om de plannen te visualiseren.
De ingang van het park zal zijn bij (nu nog) het hertenkamp. Aan Spilmanszijde zal de ingang verbreed
worden. In het park verschillende toestellen voor alle leeftijden, zowel kinderen en ouderen. Het
doel ook om verschillende doelgroepen bij elkaar te brengen: een ontmoetingsplek.
Park omvat o.a. een (inloop) dierenweide met knuffelbare dieren, ontmoetingscirkel, ontdekkings-en
ervaringsbosje, geen omheining en natuurlijke materialen. De speeltoestellen voor de verschillende
leeftijden zullen gescheiden van elkaar geplaatst worden.
Het park zal ook toegankelijk zijn voor toeristen.
De LEADER aanvraag zal nu gedaan worden.
Plan is om dan in voorjaar 2021 van start te gaan met de herinrichting. Streven om dit binnen 8
weken te realiseren.
Er is een bestuur opgericht voor dit 4-generatiepark, met Sander Esselink als voorzitter.
Er zullen t.z.t. ook vrijwilligers gevraagd worden om samen met elkaar dit te kunnen realiseren. Dit
zal dan ook t.z.t kenbaar gemaakt worden.
7.Diverse projecten “Wonen in Beltrum”
(Wilfried Groot Zevert)
Nieuwe Jena:
Het plan nieuwe Jena is bijna afgerond. De woningen zullen in december opgeleverd gaan worden.
We hebben gezien dat door het realiseren van levensloopbestendige woningen er een mooie
doorstroming van vrijkomende woningen op gang is gekomen in Beltrum.
ABCTA-terrein:
Op het ABCTA terrein ligt er op dit moment een bestemmingswijziging ter inzage om nog 4 extra
woningen mogelijk te maken. Naar verwachting zullen hier in 2021 de bouwactiviteiten kunnen
starten.
CPO de Gaarden:
Op het weiland aan de hoek Hoornhorstraat en Gaarden zijn de voorbereidingen getroffen om op dit
terrein circa 21 woningen te realiseren, verdeeld over rijwoningen, tweekappers,
levensloopbestendige woningen en enkele vrijstaande kavels. Een mooie aanvulling voor Beltrum
welke voorziet in de huidige woningbehoefte. De bestemmingswijziging voor dit perceel zal
binnenkort in procedure worden gebracht.
8. Ontwikkelingen proces Wonen, Welzijn en Zorg en Dorpscontactpersoon Beltrum
(Roel Beunk)
Eind 2019 is er een enquête gehouden naar behoeften onder de Beltrumse inwoners. Er is veel
gaande in Beltrum op dit gebied, CPO-projecten en de plannen voor het 4-generaties park zijn mooie
voorbeelden.
Voor de uitwerking van dit proces is er een subsidie binnen gehaald voor de komende 2 jaar. Van uit
deze subsidie is er geld voor een professional Antoinette Meys en een dorpscontactpersoon.
Er zal ondersteuning zijn vanuit diverse partijen, zoals de gemeente, Prowonen en Marga Klompé.
Maar het belangrijkst: Het initiatief moet komen vanuit het dorp Beltrum!
Wat voor toekomstdroom heeft Beltrum?
- een centrale ontmoetingsplek voor jong en oud, voor verbinding tussen verenigingen en

activiteiten
- iedereen kan goed wonen in Beltrum, jong of oud, ziek of gezond, met of zonder beperking
- een betaalde dorpscontactpersoon
- zeggenschap over de stenen door het dorp
- de Hassinkhof toekomstbestendig laten worden voor verschillende doelgroepen. Uit de enquête
kwam duidelijk naar voren dat de Hassinkhof moet blijven, we kunnen nu zelf meedenken over de
invulling hiervan.
Bij deze toekomstdromen ook erg belangrijk om het buitengebied hierbij te betrekken. De kwaliteit
van leven is de basis voor het ontwikkelen van deze dromen.
De spin in het web hierbij is de Dorpscontactpersoon.
Een verbindende persoon tussen inwoners, verenigingen, vrijwilligers en professionals en een
aanjaagrol. Voor deze functie is een financiële vergoeding voor 1 dag p/week.
Voor Beltrum zal dan een dorpsorganisatie samengesteld worden, met de dorpscontactpersoon en 3
werkgroepen. Belangrijk hierbij is een breed draagvlak binnen Beltrum om samen te kijken naar een
toekomstbestendig aantrekkelijk dorp en buitengebied waar het goed wonen is voor iedereen.
Voor de functie van Dorpscontactpersoon en werkgroep leden worden mensen gezocht!
Graag aanmelden via info@raadvanoverlegbeltrum.nl of door het aanspreken van bestuursleden
RvOB.
9.Indoorbeweegcentrum en toekomst sporthal de Sonders
(Jan Boverhof)
Jan Boverhof stelt zich voor als voorzitter sportcentrale en lid van de verkennersgroep VIOS.
Hoe kunnen we de sporthal als accommodatie behouden en ook toekomstgericht houden?
De gemeente is nu nog eigenaar van de sporthal, maar geeft aan hier eigenlijk wel van af te willen.
‘Een doorn in het oog’ van de gemeente door ontsporing van de kosten tegen de opbrengsten.
De sporthal kent onderbezetting.
Gemeente stuurt aan op privatisering.
Er wordt nu nader gekeken naar behoeften en mogelijkheden voor Beltrum: behoud van een
binnensport accommodatie is een must voor verenigingen/school, uit enquête kwam behoefte tot
fitness mogelijkheid (overdag en s ‘avonds), sport als sociaal aspect belangrijk.
Een sporthal kan multifunctioneel ingericht worden.
De verkennersgroep is nu bezig met een behoeftepeiling. Verschillende verenigingen kunnen elkaar
ook versterken in hun activiteiten. Binnensporten een verlengde laten worden van de buitensporten.
De toekomst van de sporthal inrichten als duurzaam gebouw.
Belangrijk: de samenwerking met elkaar!
Mooie ideeën zijn er al, een voorbeeld natuurlijk ook het vitaal sportpark.
10.Ontwikkelingen Industrie Beltrum
(Theo Helmers)
Er is veel ondernemerschap in Beltrum. Ondernemers zitten verspreid door Beltrum. Er zijn 180
Beltrumse ondernemers ingeschreven bij KvK
Samen met Beltrumse ondernemersvereniging is er een behoeftepeiling gedaan naar uitbreiding
industriegebied Beltrum. Industriegebied Beltrum is nu te klein, maar er is zeker interesse voor
mogelijk bedrijfsverplaatsingen. Er zijn nu 5 concrete aanmeldingen, 15 bedrijven vragen nog om
bedenktijd.
De start is gemaakt. Bij belangstelling kunnen bedrijven zich aanmelden bij BOV of RvO.
Opmerking van Theo ten aanzien van de VAB (vrijkomende agrarische bebouwing). Volgend jaar
komt dit in de gemeenteraad, geeft ook wellicht mogelijkheden voor de industrie.

11. Openbare ruimten, wegen en groen
(Richard Stortelder)
In 2020 hebben er geen grote werken plaatsgevonden, enkele asfaltreparaties.
Na een lang traject zal eind november 2020 gestart worden met de Zieuwentseweg (na rotonde). Er
worden bomen gekapt en snelheidsversmallingen aangebracht. Plan: eind december realisatie
hiervan.
Voor 2021 is bestek gereed met wegen die hiervoor in aanmerking kunnen komen. Er wordt nog een
beslissing genomen over welke wegen dit zullen zijn.
Richard geeft nogmaals duidelijk aan dat ook burgers onvolkomenheden aan wegen direct kunnen
melden per email bij de gemeente.
Vervolg van de melding kan dan ook gevolgd worden.
12.Bevrijding 75 jaar/ 4 & 5 mei 2020-2021
(Carla klein Breteler)
Helaas door de corona kon het feestweekend van 4 en 5 mei 2020 geen doorgang vinden. Een mooi
programma was er georganiseerd.
Plannen zijn voor 4 mei 2021 om het herdenkingsconcert te laten plaatsvinden, eventueel online als
dit nodig mocht zijn.
De activiteiten voor 5 mei zijn nog niet bekend, nog afwachten.
Hiernaast zal er ook dan op 4 mei 2021 aandacht gegeven worden aan het plaatsen van een
plaquette met namen van gesneuvelden om hun de eer te geven voor hun die gesneuveld zijn voor
onze vrijheid. Tevens zal er een plexiglasplaat op stroomhuisje geplaatst worden aan de Mr.
Nelissenstraat.
Carla wil ook namens het 4 & 5 mei comité de condoleances uitbrengen naar hun bestuurslid Martin
Bouwmeesters en zijn familie i.v.m. het overlijden van zijn vrouw, moeder en oma.
13. Ingekomen vragen:
* Vraag Leo te Woerd:
-Hoe is het gesteld met ons toeristisch clubje, (of toeristisch platform). Waar zijn ze mee bezig en wat
zijn de verwachtingen voor de komende jaren?
Waarom deze vraag: Afgelopen zomer veel vragen gehad van fietsende toeristen, betreffende
mogelijkheden voor een kop koffie, terwijl beide locatie (cafés) gesloten waren en dan hebben we
het niet vanwege de coronatijd. (Zou de Wanne daar niet op in kunnen springen)? Wat zijn de
bemoeienissen van deze club t.o.v. de nieuwe ontwikkelingen betreffende ontwikkelingen
aangaande park-speeltuin ect. En verdere aantrekkelijkheden voor de toerist. Afgelopen zomer veel
aandacht geweest voor kunst - cultuur wat betreft bezienswaardige aan fietsroutes/kerkepaden (zie
buurtschappen Aalten). Zou Beltrum zo bij aan kunnen sluiten.
Antwoord door Jozé Ribbers vanuit werkgroet Toerisme:
Voor de werkgroep was dit een lastig jaar. Wat kan er nog wel!
Het afgelopen jaar zijn door de corona veel evenementen niet doorgegaan. In maart was er een
evenementenkalender samengesteld, maar niet uitgebracht i.v.m. de afgelastingen.
In maart 2020 was er een brainstormavond gepland met ondernemers en belangstellenden. Wanneer
dit weer kan, gaan we dit alsnog doen. De werkgroep Toerisme wil nieuwe wandelroutes uitzetten,
bv. bij ’t Slat of Kooiveld. Er is een nieuwe website Toerisme Beltrum: www.toerisme-beltrum.nl
Deze moet nog aangevuld en aangepast worden, zodat toeristen hier info kunnen vinden wat betreft
overnachten, wandelen, fietsen en recreëren.
Ook zet één van de werkgroep leden zich in voor het plan speel en beweegpark de Stroet.

De werkgroep staat open voor iedereen en zoeken ook versterking: mogen zich melden bij Jozé
Ribbers.
-De andere vraag is: Hoe het gesteld is met de Wanne nu en voor de toekomst? Weet dat het nu een
moeilijke periode is geweest en nog, vanwege de Corona, maar er zijn ook totaal geen bewegingen,
laat staan het onderhoud en schoonmaken rondom het gebouw, tijdens de hele coronatijd. Opmerking van een toerist “wat troostelijke en dooie boel"
Wij moeten met ons allen wel proberen te voorkomen dat “Stilstand geen achteruitgang” is.
Beschouw deze vragen niet als kritiek hebben op, maar als meedenken met, in belang van Beltrum
voor de toekomst.
Wilfried Groot Zevert heeft deze vraag beantwoord door citaat van Luc Nijhuis
In de huidige tijd van corona is Kulturhus de Wanne helaas voor een groot deel gesloten geweest
i.v.m. de maatregelen waardoor ervan buitenaf weinig bewegingen lijken te zijn, wel hebben we waar
nodig en mogelijk ruimten beschikbaar kunnen stellen aan bedrijven die normaliter actief zijn in o.a.
de school en de Hassinkhof. Dit om elkaar op deze manier voort te helpen. Achter de schermen is er
natuurlijk wel een hoop gedaan. Zo is er wat betreft het schoonmaken een contract afgesloten met
een bedrijf die ervoor zorgt dat de ramen van het hele pand zowel aan de buiten als de binnenkant
meerdere keren per jaar worden schoongemaakt. Wat betreft het onderhoud is er dit jaar goed
gekeken naar het Meerjarig Onderhoudsplan en waar nodig bijgewerkt zodat het onderhoud voor de
komende jaren weer gewaarborgd is. Ook zijn er diverse conceptplannen gemaakt voor nieuwe
activiteiten en gebruik van het Kulturhus voor als het allemaal weer mogelijk is. Tevens wordt en is er
gewerkt aan de ideeën om het Kulturhus van de buitenkant ‘beter zichtbaar’ te laten zijn, denk hierbij
ook aan multimedia op het gebied van PR. Mochten er nog dingen onduidelijk zijn neem dan gerust
contact op met Luc Nijhuis.
14.Afsluiting
Door deze digitale vergadering hopen we dat Beltrum weer voldoende is geïnformeerd over zaken
die nu spelen in Beltrum. Beltrum bruist!
Met de nieuwe werkgroepen zal er verdere invulling gegeven gaan worden aan de ontwikkelingen
binnen Beltrum.
Nogmaals de oproep: Wil je meepraten of meedenken in één van de werkgroepen of wanneer u de
geknipte persoon zal zijn als dorpscontactpersoon…. Mail Raad van Overleg of spreek bestuursleden
aan voor informatie!
Alle sprekers bedankt voor hun inbreng. Speciaal woord van dank aan Roel Krabben voor de
technische organisatie van deze avond.
Laten we hopen dat we elkaar weer live mogen treffen in onze voorjaarsvergadering in april 2021.

