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Speel en beweeg park de Stroet, Beltrum zoekt nog meer vrienden! 

In Februari heeft ieder adres in Beltrum en Voor-Beltrum een brochure ontvangen met de plannen voor een nieuw speel- en 

beweegpark voor alle leeftijden in het centrum van Beltrum. Er zijn al veel enthousiaste reacties ontvangen waarvoor hartelijk 

dank! We hopen in april met de aanleg te kunnen starten. Financieel 

zijn we bijna rond, maar er is nog een laatste zetje nodig. Op 

www.parkdestroet.nl kunt u zien wat er staat te gebeuren.                                                                                       

Graag zouden we nog een oproep doen om een jaarlijkse bijdrage te 

leveren als “Vriend van Park de Stroet” of een éénmalige donatie te 

doen. Op de website kunt u een formulier vinden om de gegevens 

in te vullen of een éénmalige overboeking te doen. Zijn er nog vra-

gen? Geen probleem stuur een e-mail naar info@parkdestroet.nl en 

wij proberen uw vraag te beantwoorden. 

We willen Beltrum van jong tot oud graag laten genieten 

van dit prachtige initiatief. Doet u ook mee?  

Eind 2019 kwam Marleen groot Zevert op het inloopuur van de RvO bestuursvergadering met het idee om de vijf bomen, wel-

ke rond de Hooiberg op het Mariaplein staan, te voorzien van sfeerverlichting. “Stel je 

eens voor” vertelde ze,  “dat de vijf bomen rond de hooiberg, de dorpskern verlichten 

tijdens de donkere wintertijd. Hoe mooi kan dat zijn”.  

De RvO steunde dit idee en is samen met Marleen aan de slag gegaan, t.w. een begro-

ting maken, een plan schrijven en vervolgens fondsen aanschrijven. Na een paar afwijzi-

gingen bleken ‘t Noaberfonds Beltrum, Noaberfonds Berkelland en De Beltrumse on-

dernemers vereniging (BOV) enthousiast.   

Ook moesten de stroomvoorziening en de vergunning nog geregeld worden, daarna 

kon het plan daadwerkelijk uitgevoerd kon worden. Door het beschikbaarstellen van 

mankracht en materieel van schildersbedrijf Te Morsche en een aantal vrijwilligers is 

het in een paar zaterdagen aangelegd. En het resultaat mag gezien worden.              

‘’Zo maakt RvOB burgerwensen mogelijk”. 

Beltrum een stukje mooier! 

Jaarvergadering Raad van Overleg Beltrum 

Op woensdag 14 april 20.00 uur is de jaarvergadering RvOB. Gezien de corona maatregelen zal deze waar-

schijnlijk weer digitaal gaan plaatsvinden. Door de corona lijkt de wereld soms stil te staan, maar de ontwik-

kelingen in Beltrum staan niet stil. Tijdens deze informatieve jaarvergadering wil RvOB u op de hoogte hou-

den van al deze ontwikkelingen! Dus noteer deze datum vast in u agenda. We zullen u vooraf informeren 

over de livestream voor deze jaarvergadering.                                                                                
(wanneer de corona maatregelen het weer toe zullen laten, gaat de voorkeur uit naar fysiek vergaderen om elkaar zo weer te 

ontmoeten). 

Behalve dat de bomen weer blad krijgen, is er fysiek niet zoveel gebeurd in het Beltrumse Bos dit voorjaar. Mede door Covid-

19 is dat ook niet zo verwonderlijk. Echter wordt er op de achtergrond nog steeds hard gewerkt aan plannen om van het Bel-

trumse bos een ontmoetingsbos te maken voor en door alle Beltrummers. Zo hebben we samen met de buurt financiële dona-

ties mogen ontvangen van het Univé Oost Fonds en het Postcodeloterij Buurtfonds. Kortom: wat in het vat zit verzuurt niet. In 

de 2e helft van 2021 willen we de ombouw van het ‘parkje’ aan de rand van het bos uitvoeren.                                                   

Het wordt vervolgd en we houden u op de hoogte! 

Het Dorpsbos 



Hallo Beltrum!   
 Deze gehele pagina is geschreven door Chantal Papen, dorpsverbinder in Beltrum 

In de vorige editie van het Belletje stond een vacature voor 

dorpsverbinder van Beltrum en zoals jullie misschien al in de 

weekkrant hebben gelezen of via een buurtappje hebben ge-

zien, mag ik sinds begin januari deze functie uitvoeren. Dit zal 

ik met veel enthousiasme en inzet gaan doen. Het is een taak 

van ongeveer 1 dag per week en bij deze zal ik me zelf voor-

stellen en proberen een beschrijving te geven van mijn taken 

als dorpsverbinder en waar we samen aan willen werken! 

Ik ben Chantal Papen, 43 jaar en woon samen met Ronnie 

Heutinck en onze 2 kinderen van 13 en 11 aan de Olden Ga-

orden 18 in Beltrum. Ik ben geboren en getogen in Harreveld, 

maar sinds 2000 woonachtig in het mooie Beltrum, ik loop dus 

al heel wat jaartjes mee hier. Ik heb altijd veel gesport in Bel-

trum, maar helaas kan dat niet meer door een slepende bles-

sure. Sinds 2000 werk ik op het Marianum en daarnaast heb ik 

een eigen bedrijfje als gezondheidscoach, dus het werken met 

mensen en het helpen van anderen doe ik graag! 

Dit is ook precies wat ik als dorpsverbinder probeer te doen: 

contacten en verbindingen leggen binnen Beltrum, Voor Bel-

trum, Avest en Lintvelde met bewoners, verenigingen, organi-

saties en professionals. Daarvoor heb ik contact met mensen 

die in Beltrum werken, maar ook contactpersonen  uit ver-

schillende buurten of een straat, die ideeën weer delen binnen 

hun eigen buurtapp. Zo kunnen we snel ideeën, (hulp-) vragen 

en aanbod gericht verspreiden. Ook het Meldpunt Beltrum is 

hierbij betrokken en de contactpersonen vergeten de buren 

zonder app niet.  

Mocht je wel een buurt app hebben, maar daarin zijn nog geen 

ideeën gedeeld van mij als dorpsverbinder, dan kan 1 persoon 

van die buurtapp zich melden bij mij. Ook jongeren- of vrien-

dengroepen kunnen zich hiervoor aanmelden en iedereen die 

geen buurtapp heeft, maar 

wel op de hoogte wil blij-

ven!  

Als er nog helemaal geen 

buurt app is, misschien is 

het dan een idee om die 

eens met elkaar te maken? 

Jullie zullen vast nog vaker 

van mij horen! Je mag me 

aanspreken, bellen, appen 

of mailen: 0622678211 of 

dorpsverbinderbel-

trum@gmail.com. 

Nieuwe ideeën en initiatieven  

Er zijn inmiddels al 4 ideeën gelanceerd door en voor Beltrummers, namelijk:                                                                         

* WhatsApp groep voor nieuwe Beltrummers: om nieuwkomers wegwijs te maken in het reilen en zeilen in Beltrum en 

omgeving, zodat ze zich prettig voelen in de Beltrumse gemeenschap. Je kunt je hiervoor aanmelden bij Mireille Breedijk       

(06 27627202), dan zal zij er een groepsapp van maken.                                                                                                              

* Legotheek: voor mensen die van technisch Lego houden en vanaf ongeveer 10 jaar kun je lid worden. Zo kan iedereen, 

jong en oud, leren bouwen, zonder dat je zelf een groot pakket hoeft aan te schaffen. Je kunt ook lid worden, als je zelf hele-

maal geen technisch Lego hebt! Wil je lid worden of meer informatie, dan kun je contact opnemen met Chantal Papen.            

* Repair Cafe: dit is bedoeld om duurzamer om te gaan met bijvoorbeeld apparaten, materialen en kleding. Op gezette tijden 

zullen vrijwilligers dan herstelwerkzaamheden gaan verrichten, zodat het product weer een tijdje meekan. Daarom zijn we op 

zoek naar mensen die:                                                                                                                                                         
- bereidt zijn om zich te verdiepen in de regels van een Repair café in Beltrum en het opzetten hiervan                                                                                   

- een locatie, gereedschap of (naai-) machines beschikbaar willen stellen                                                                                                                                 

- handig zijn (of nog niet handig zijn, maar dit willen leren) met het repareren van verschillende materialen, apparaten of kleding                                               

- willen helpen als gastheer of -vrouw, dus met het ontvangen van “klanten” en het verzorgen van de koffiepauze voor de reparateurs                                     

- een afstand tot die arbeidsmarkt hebben en zich willen inzetten voor en in contact willen komen met anderen                                       

Wil je meedenken of meehelpen of ken je iemand die dat wel zou willen doen? Meld je dan nu aan bij Aloys Pape (06 

23755581) of Chantal Papen, dan gaan we samen proberen een Repair café op te zetten in Beltrum!                                       

* Puzzeltheek: Voor iedereen die van puzzelen houdt en puzzels wil ruilen of lenen! Je kunt contact opnemen met          

Jacqueline Tank (06 20990989).                                                                                                                                     

Naast deze 4 ideeën die al gelanceerd zijn, wordt er natuurlijk nog gewerkt om meerdere ideeën uit te werken en zijn alle 

ideeën welkom bij mij! Veur mekare en met mekare!  

Gezocht: stagiaires of opdrachten om uit te voeren  

Om alle nieuwe ideeën en initiatieven goed te kunnen uitvoeren, zijn we nog op zoek naar jongeren die een stageplek zoeken 

of schoolopdracht moeten doen en ons kunnen helpen met hun (innovatieve) ideeën. Dit kan binnen de ICT zijn, bijvoorbeeld 

een platform ontwikkelen voor vrijwilligers of een bron van informatievoorziening creëren. Of een opdracht of stage in de 

zorg op allerlei gebieden, binnen het jeugdwerk of het domein welzijn, die heel breed is, maar ook daarbuiten zijn er kansen en 

mogelijkheden. Laat maar weten wat je wil gaan doen; we staan open voor alle ideeën en suggesties, dus meld je aan als je een 

leuke stage of opdracht in je eigen dorp wil gaan doen. Zo kun je echt iets betekenen voor je eigen omgeving!                 

Neem dan contact met mij op via de mail of stuur een appje, of spreek mij gewoon aan, mag altijd: Gewoon Doen! 



Wist je dat… De ProWonen Pilot is gestopt? ProWonen is met de pilot gestopt om voorrang te geven aan woning-

zoekenden uit de kern voor vrijkomende woningen in de kern. ProWonen betreurt dit ook zeker. Om deze woningzoekenden 

toch tegemoet te komen, zetten ze in de kleine kernen alleen Zoek Gerichte Loting in. Dat betekent dat de woningzoekende 

meer kans maakt wanneer hij reageert op een woning die in zijn voorkeurslocatie staat. Hij doet dan mee met 100 lootjes, in 

plaats van 1 lootje. Om toch zoveel mogelijk woningzoekenden uit de kern in de eigen kern te houden, is het noodzakelijk om 

hun voorkeurslocatie op te geven. 

CPO projecten ABCTA en Gaarden 

Op het JENA-terrein zijn inmiddels de 8 

levensloopbestendige woningen opgele-

verd en in gebruik genomen door de 

trotse bewoners. Wij wensen allen veel 

woongenot op het voormalige schoolter-

rein. 

De ruimtelijke procedure om nog 4 wo-

ningen mogelijk te maken op het ABCTA

-terrein is bijna afgerond. Hierna kan de 

omgevingsvergunning verleend worden 

en de nieuwe bewoners hopen nog voor 

de zomervakantie te kunnen starten met 

de bouwwerkzaamheden. De aannemer 

staat in de startblokken. 

Voor het CPO-project aan de Gaarden, 

met een mix van rijwoningen, tweekap-

pers, vrijstaande en levensloopbestendige 

woningen, heeft het voorontwerp be-

stemmingsplan inmiddels ter inzage gele-

gen. Door een kopgroep uit de buurt en 

een afvaardiging van de CPO-groep is 

gesproken over de stedenbouwkundige 

opzet van de ontwikkeling. In deze om-

gevingsdialoog zijn de partijen niet tot 

een gedragen plan gekomen. Het is nu 

aan de gemeente om de inspraakreacties 

te beoordelen. 

Na deze ontwikkelingen kijken we als 

Raad van Overleg graag al weer verder. 

Een procedure om tot ontwikkeling van 

een nieuwbouwplan te komen kost enke-

le jaren. Hierbij willen we inwoners 

van Beltrum vragen of er behoefte 

is aan CPO 4.0. We richten ons in 

eerste instantie vooral op starters en 

senioren welke graag zouden willen deel-

nemen aan een nieuwe ontwikkeling. Dus 

denk je over circa 3-4 jaar een nieuw-

bouwwoning te willen, stuur dan even 

een berichtje aan:                              

info@raadvanoverlegbeltrum.nl. 

Toekomstagenda wonen, welzijn en zorg voor Beltrum – hoe staat het ervoor? 

Zoals bekend is Beltrum een dorp van aanpakken en niet van 

afwachten! Dat geldt ook voor de toekomst van wonen, wel-

zijn en zorg. Wat kunnen we zelf doen om de vraagstukken 

van nu, de middellange termijn (2-5 jaar) en de langere termijn 

(5-10 jaar) aan te pakken? 

Werkgroepen                                                                                                                                                                

Na de oproep in het vorige Belletje (najaar 2020) en de jaar-

vergadering van begin november 2020 hebben zich ruim 20 

mensen aangemeld om mee te denken in de werkgroepen. Er 

zijn drie werkgroepen van start gegaan:  

1. Toekomst van verenigingen en accommodaties. Deze 

werkgroep richt zich op het slim organiseren van de 

verenigingen (inkoop, beheer, bestuur, inzet vrijwil-

ligers) in combinatie met een vlekkenplan voor de ac-

commodaties. 

2. Verbinden van welzijn en zorg. Deze werkgroep richt 

zich op het beter in beeld brengen van vragen en talen-

ten van inwoners, een goede match maken, snel kunnen 

schakelen met zowel vrijwilligers als professionals. 

3. Nieuwe vormen van wonen met zorg. Deze werkgroep 

richt zich op het ontwikkelen van vormen van wonen 

waardoor inwoners van Beltrum in Beltrum kunnen 

blijven wonen en deel uitmaken van de gemeenschap, 

ongeacht of ze ouder worden of beperkingen hebben. 

Elke werkgroep ontwikkelt ideeën en maakt een plan van aan-

pak. Dat kunnen ze niet alleen! Dus als inwoner van Beltrum – 

en ook als professional betrokken bij verschillende organisaties 

- kunt u een oproep verwachten om mee te denken over de 

ideeën en de aanpak. Houd uw brievenbus, de aanplakplekken 

in het dorp en buitengebied en de sociale media in de gaten! 

Dorpsverbinder                                                                                                               

Vanaf 1 januari 2021 is Chantal Papen als dorpsverbinder aan 

het werk. In dit nummer heeft Chantal al een paar mooie 

voorbeelden van haar werk beschreven. Ze heeft een goede 

start gemaakt en dit gaat zeker uitgroeien tot nog meer mooie 

verbindingen in Beltrum!        

                                                                                                                             

Procesbegeleiding                                                                                                            

De begeleiding van het totale plan en proces en de werkgroe-

pen is in handen van Antoinette Meys, van Zorgbelang Inclu-

sief. (AntoinetteMeys@zorgbelanginclusief.nl,  tel 06 

53949471).   

                                                                                                        

Stuurgroep                                                                                                                   

Voor het geheel hebben we een stuurgroep samengesteld be-

staande uit: een vertegenwoordiger vanuit de Raad van Over-

leg (Roel Beunk), Marga Klompé (Sandra Veerbeek en Roy 

Severein), Pro Wonen (Marijke Minderman) en gemeente Ber-

kelland (Michel ten Vaarwerk en Kim Oude Luttikhuis).  

Dodenherdenking op 4 mei 2021  

In 2020 hadden we al redelijk uitgewerkte activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding voorbereid. Door de coronapandemie 

werd het helaas onmogelijk dit uit te voeren. We hadden toen de hoop dat in 2021 we in Beltrum op een goede manier dit 

alsnog konden vieren, maar helaas zijn ook dit jaar geen uitgebreide festiviteiten mogelijk. 

Toch willen we ook dit jaar aandacht besteden aan de Dodenherdenking op 4 mei. In welke vorm we het dit jaar gaan houden, 

is op dit moment nog niet helemaal duidelijk, maar waarschijnlijk is de opzet als vorig jaar. Ook zullen we aandacht schenken 

aan de Beltrums oorlogsslachtoffers, maar ook dat moet nog nader uitgewerkt worden. Jubilarissen die een krans willen leggen 

kunnen contact opnemen via de RvO. Comité 4-5 mei 



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 

 

inforaadvanoverlegbeltrum.nl 

 

www.Beltrum-online.nl 
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Nieuwsbrief van de Raad van Overleg  

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

Berkelland Energieneutraal in 2030 

Net als alle Nederlandse gemeenten wil Berkelland in 2030 

Energieneutraal zijn voor de gebouwde omgeving. Een maat-

schappelijke verplichting waar we niet omheen kunnen. Een 

maandelijks terugkerend item op de agenda van de Raad van 

Overleg Beltrum. Graag hadden wij een informatieavond ge-

houden voor belangstellenden, maar in dit artikel nemen wij u 

graag mee in de stand van zaken. 

De Gemeente Berkelland heeft het RODE-beleid vastgesteld 

(Ruimtelijke Ordening Duurzame Energie). In dit beleid is vast-

gelegd hoe de gemeente wil omgaan met o.a. initiatieven voor 

zonneparken en windmolens. In Berkelland is op dit moment 

het oppervlakte zonneparken gelimiteerd op 140 ha. Zuinig 

zijn op vruchtbare agrarische grond en de politieke voorkeur 

voor zon op het dak, waren hiervoor de argumenten. Inmid-

dels is 115 ha zonnepark vergeven.  

In de afgelopen periode is gebleken dat energieopwekking met 

wind een gevoelig onderwerp is. Niet de opwekking op zich, 

maar de locaties en gevolgen zijn onderwerp van gesprek. 

De gemeenteraad gaat in de komende periode het RODE-

beleid herijken. Uiteraard hebben wij als belangenorganisaties 

uitdrukkelijk naar de wethouder aangegeven dat deze herijking 

in nauw overleg met de belangenorganisaties van de kleine 

kernen dient te worden besproken. Als belangenorganisatie 

stellen wij ons neutraal op, echter willen wij eenieder wel 

voorzien van de juiste informatie en achtergronden.  

Tot de herijking van het RODE-beleid zal de gemeente géén 

windinitiatieven in behandeling nemen. Als Raad van Overleg 

zullen wij dit nauwgezet volgen. Wij onderschrijven de duur-

zaamheidsopgave van de Gemeente, maar zijn van mening dat 

alle alternatieven onderzocht dienen te worden. Denk hierbij 

aan het maximaal benutten van de agrarische en industriële 

daken. 

De acties welke wij zullen ondernemen zullen gericht zijn op 

realisatie van duurzame oplossingen en mogen niet worden 

ingegeven door de rendementsjacht van de commerciële ont-

wikkelaars. Wij zullen erop blijven aandringen dat de gemeen-

te Berkelland zelf meer de regie gaat nemen en dit niet aan de 

initiatiefnemers overlaat.  

We zijn ons bewust van de duurzaamheidsopgave. De herijking 

van het RODE-beleid is geen eenvoudige opgave. Wet- en 

regelgeving, maatschappelijke invloeden en de verplichtingen 

van de hogere overheid maken dit extra complex.  

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Omgevingsvisie Berkelland  

Alle gemeenten in Nederland moeten 

een omgevingsvisie maken, zo ook ge-

meente Berkelland. Dit komt voort uit 

een nieuwe wet, de Omgevingswet, die 

op 1 januari 2022 ingaat.   

Wat is een Omgevingsvisie?                                                                                                                                              

In de Omgevingsvisie komt te staan hoe 

Berkelland er in de toekomst in grote 

lijnen uit ziet. Wat vinden we belangrijk? 

Hoe denken we over landschap en na-

tuur, over bereikbaarheid en leefbaarheid 

en over duurzame energieopwekking? 

Als de Omgevingsvisie klaar is, kan de 

gemeente beoordelen welke ideeën en 

initiatieven uit de samenleving passen bij 

dat toekomstbeeld, en welke niet. Het 

streven is dat de (ontwerp-)

omgevingsvisie van Berkelland eind dit 

jaar klaar is.  

Participatiegesprekken                                                                                                       

De gemeenteraad heeft een uitgangspun-

tennotitie voor de omgevingsvisie ge-

maakt. Maar een omgevingsvisie maak je 

niet alleen. Participatie en ideeën vanuit 

de samenleving zijn een belangrijk ingre-

diënt voor de Omgevingsvisie. Daarom 

heeft de gemeente in januari en februari 

van dit jaar negen gesprekken georgani-

seerd met de diverse dorpsraden, ook in 

Beltrum en omgeving. Daarnaast was er 

een online vragenlijst voor alle inwoners. 

Ook organisaties als het waterschap, de 

woningcorporatie en belangenverenigin-

gen kunnen hun inbreng meegeven voor 

de omgevingsvisie. De gemeenteraad zal 

uiteindelijk de omgevingsvisie vaststellen, 

waarbij hij de uitkomsten van de partici-

patiegesprekken meeweegt. Wanneer de 

omgevingsvisie klaar is, geeft deze een 

goed beeld van hoe Berkelland zich de 

komende jaren (ruimtelijk) kan ontwik-

kelen. 

Wist je dat… Jarig SJB Beltrum trakteert op eigen kabouterroute? Na 6 weken met het mysterie rond “de sleutel 

van Beltrum’, maakt het 10 jarig SJB bekend dat het Beltrum een Kabouterpad schenkt. 


