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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 2020.
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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 2020 zijn er geen wijzigingen geweest in het ledenbestand.

2.2 Adviserende leden
- Sander Haan (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 7 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 2020 bestond het bestuur uit de volgende personen: Wilfried Groot Zevert
(voorzitter), Hermien Roelvink (secretaris), Jozé Ribbers (penningmeester), Richard
Stortelder, Roel Beunk, Carla Baks en Carla klein Breteler.
In het voorjaar van 2020 zijn enkele wijzigingen geweest in het bestuur RvOB:
- Aftredend en niet herkiesbaar: Lissa Pape.
- Aftredend en herkiesbaar: Jozé Ribbers, Carla klein Breteler en Roel Beunk.
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.
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.

2.4 Afgevaardigden door Raad van Overleg Beltrum
Op 31 december 2020 waren de volgende besturen en commissies actief op voordracht van
de Raad van Overleg: Werkgroep Oorlogsmonument en 4&5 mei herdenking en viering,
Stichting Kulturhus de Wanne, Stichting Openbare ruimte Beltrum, Stichting Naoberfonds
Beltrum, werkgroep Wonen in Beltrum, werkgroep Toerisme, werkgroep Wonen, Welzijn &
Zorg en de ontwikkelingen omtrent herinrichting speeltuin en park de Stroet.
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2.5 Financiële positie stichtingen Raad van Overleg/ Kascontrole
Door Corona is de kascontrole in 2020 niet uitgevoerd. Zo gauw dit weer mogelijk is worden
de boekjaren 2019 en 2020 gecontroleerd. De kascontrole zou gezamenlijk worden
uitgevoerd door de penningmeesters van de volgende stichtingen:
SJB: Sven Haarlink, Kulturhus: Arno te Veluwe, St. Kerkepaden: Weinand Stapelbroek,
RvO: Jozé Ribbers.
Aangevuld met: iemand van Kulturhus ‘de Wanne’ en iemand van de Stichting Kerkepaden.

3.Financien
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 2020 ontving de Raad van Overleg een bijdrage van € 4.335, --. 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
€ 362,50. (contributie leden is € 12,50 per jaar) Daarnaast is in 2020 € 140,-- aan
opbrengsten vanuit het digitaal publicatiebord ontvangen. Dit is evenveel als in 2019. Deze
inkomsten dekken de kosten voor energieverbruik.
Verder is er een bijdrage vanuit Gemeente Berkelland ontvangen van € 1474,-- voor de
werkgroep 4/5mei voor het Vrijheidsontbijt i.v.m. 75 jaar bevrijding.
Ook is er € 305,-- ontvangen van NL Doet.
Voor de sfeerverlichting op het Mariaplein is € 1250,-- ontvangen van respectievelijk
Naoberfonds (€ 500,--) Naoberfonds Berkelland (€ 500,--) en B.O.V. (€ 250,--)
Gezien de financiële positie van de Raad van Overleg kon de contributie in 2020
onveranderd blijven en bedroeg 12,50 per lid per jaar.
De Raad van Overleg heeft in 2020 ± € 1000,-- uitgegeven aan vergaderkosten, dit is fors
minder dan voorgaande jaren. Door corona is er veel digitaal vergaderd. Kosten voor
representatie waren € 180,-- en de kosten voor de media (krant/website/Belletje) waren €
1150,-In 2020 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
• Werkgroep 4/5 mei
• Beheersstichting Park ‘de Stroet’
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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.
Het bestuur RvOB is in 2020 afwisselend fysiek en digitaal maandelijks met elkaar blijven
vergaderen. Tijdens deze bestuursvergaderingen heeft Inge Waarlo (contactpersoon
gemeente Berkelland) ook regelmatig aangesloten. Hierdoor heeft RvOB ook korte lijnen
met de gemeente voor vragen en allerlei andere zaken.
Door de corona maatregelen is de jaarvergadering in april 2020 niet georganiseerd. In
november 2020 is er een digitale ledenvergadering georganiseerd. Deze digitale vorm werd
gezien de omstandigheden als positief geëvalueerd. Natuurlijk blijft het fysiek vergaderen de
voorkeur hebben, hierdoor ook meer interactie mogelijk met de aanwezigen.
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 2020 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 2020 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.
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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. Op de website van Beltrum-online is formulier te
vinden om deze publicatie aan te vragen. Het Kulturhus
regelt de publicaties op dit publicatiebord. 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 2020 aandacht aan is besteed
5.1 Corona
Het jaar 2020 kenmerkt zich ook zeker door de corona oftewel COVID.
Het hele land, en ook Beltrum, kreeg te maken met deze pandemie. Begrippen als quarantaine,
corona testen, vaccinaties, corona maatregelen, 1,5 meter maatschappij en (intelligente) lockdown,
digitaal onderwijs, thuis werken waren onderwerpen die ons bezig hielden. Naast persoonlijke
gevolgen hadden deze maatregelen ook veel impact op sociaal en maatschappelijk gebied. Sociaal
isolement, eenzaamheid, ziekte, overlijden, sluiten van horeca, sluiten van winkels, minder toerisme,
geen sport, financiële gevolgen, geen evenementen en noem deze verder maar op.

De impact van deze pandemie en maatregelen zijn groot. Als RvOB hopen we

dan ook samen met elkaar dit virus onder controle te krijgen en
langzaamaan weer terug te gaan naar ons “oude normaal”.
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5.2 Wonen in Beltrum
CPO-projecten Beltrum;
Op het JENA terrein zijn in 2020 de 8 levensloopbestendige woningen gebouwd en eind 2020
opgeleverd en in gebruik genomen door de trotse bewoners. Wij wensen allen veel
woongenot op het voormalige schoolterrein.
De ruimtelijke procedure om nog 4 woningen mogelijk te maken op het ABCTA-terrein is ter
visie gelegd in 2020. De verwachting is dat in het voorjaar van 2021 de ruimtelijke procedure
afgerond kan worden en dat hierna de bouwwerkzaamheden kunnen starten.
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 in 2021 in procedure worden gebracht.

5.3 Ontwikkelagenda Beltrum
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 heeft ter inzage gelegen en iedereen in het buitengebied
kan in de bijlagen checken of hun woning 2 verblijfobjecten mogelijk maakt en of dat klopt.
VAB = Vrijkomende Agrarische Bebouwing
Door de gemeente worden nu inventarisaties uitgevoerd naar mogelijkheden en
onmogelijkheden van vrijkomende agrarische bebouwingen.
Behoud Sporthal voor Beltrum
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.
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De verkennersgroep is in 2020 bezig geweest 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.
Ontwikkelingen Industrie Beltrum
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 in 2020 maar dit zal volgend jaar verder worden ingevuld.

5.4 Duurzaam Beltrum
Duurzaam Beltrum is in 2020 bezig geweest met de ontwikkeling van het 2e
postcoderoosproject. Ondanks de Coronaperikelen draaien beide installaties, op de daken
van Jos Baak aan de Baksweg en Loonbedrijf Bleumink aan de Deventer Kunstweg inmiddels
al een tijdje. Net als bij project 1 deden wederom 50 deelnemers mee aan het project.
Hiermee zijn 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. Hiermee kunnen weer
nieuwe initiatieven worden ontplooid!
In totaal zijn er 592 panelen gelegd: 250 panelen bij Baak en 232 panelen bij Bleumink. In
totaal zal hiermee circa 170.000 kWh/jaar worden geproduceerd.
Al met al dus een geslaagd 2e postcodeproject!
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.
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5.5 Herdenking en festiviteiten 4 & 5 mei 2020

Er waren allerlei plannen gemaakt om de 75 jaar vrijheid en vrede te herdenken en te vieren.
Op 4 mei aandacht voor herdenking, op 5 mei een vrijheidsfestival. Helaas moest het festival
van 5 mei door corona gecanceld worden
Een overzicht van het georganiseerde programma:
Op maandag 4 mei, zou er zoals gewoonlijk de dodenherdenking bij het monument op het
Mariaplein plaatsvinden. Er zou een plaquette met de namen van de gevallenen onthuld
worden bij het oorlogsmonument op het Mariaplein
Daarna zou er een concert gegeven worden tussen 19:00 uur en 19.55 uur, ter herdenking
aan de overledenen tijdens WOll. Vervolgens zou er om 20.00 uur 2 minuten stilte zijn zoals
in heel Nederland.
Dit herdenkingsconcert zou gegeven worden in de Beltrumse kerk door de
muziekvereniging Concordia uit Beltrum.
Het programma zou bestaan uit verschillende muziekstukken ter herinnering aan degenen
die voor ons hebben gestreden en zijn overleden.
Op dinsdag 5 mei zouden we willen aanvangen met een sportgebeuren voor de jeugd,
waarna het bevrijdingsvuur, dat vanuit Wageningen naar Haarlo zou worden gebracht door
lopers, door Beltrumse lopers vanuit Haarlo naar Beltrum doorgegeven zou worden en
ontstoken worden op het Mariaplein.
Aansluitend zou er een maquette bij het stroomverdeelhuisje aan de Mr. Nelissenstraat
worden onthuld. Ook was er ingezet om een bevrijdingsontbijt/brunch te organiseren.
Na de middag zou een bevrijdingsfestival plaatsvinden van ongeveer 14:15 uur tot 17:00 uur,
om de vrijheid te vieren.
Het idee was om dit te doen in de sfeer van de landelijke festivals die jaarlijks op 5 mei door
het land gegeven worden.
Hiervoor werden alle plaatselijk verenigingen gevraagd, om een gevarieerd programma op te
zetten.
Er zou een gezamenlijk programma samengesteld worden, waarin o.a. bekende “festival”
nummers ten gehore gebracht zouden worden.
Uiteindelijk werd er een “coronaproof” 4 mei herdenking gehouden, waarbij, naast de
gemeente, de school en de RvO Beltrum, 6 jubilerende verenigingen/bedrijven een
bloemstuk legden bij het monument: Bruidshuis Beijer- Besselink 65 jaar , TTV Bison 60 jaar,
SVB 60 jaar, de Zonnebloem 50 jaar, PigPop 10 jaar, SJB 10 jaar.
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5.6 Preventieavond Alcohol & Drugs
Op 28 september 2020 heeft Raad van Overleg Beltrum in samenwerking 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 blijkt het een
actueel onderwerp te zijn in ons dorp Beltrum.

De aanleiding van het organiseren van deze avond waren de
ongeruste signalen die binnenkwamen vanuit inwoners. Het
betrof de mogelijke toename van alcohol- en drugsgebruik.
Ook kwamen er signalen binnen over drugsdealers in Beltrum.
Het was een informatieve en een interactieve avond door het
stellen van vragen aan de aanwezige 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 misbruik van deze middelen vaak
dichterbij is dan we als ouders verwachten. Een duidelijke takehome-message was dan ook: “Maak het onderwerp
bespreekbaar en blijf met je kind in gesprek”. Als ouder hebben we ook een duidelijke
voorbeeldfunctie hierin.
Na afloop kwamen reacties van aanwezige ouders, of er een voorlichtingsavond voor de
jeugd georganiseerd kon worden. Er is overleg geweest met andere verenigingen maar door
de Corona wordt dit mogelijk uitgesteld naar wanneer het allemaal weer kan.

5.7 Openbare ruimten
Onderhoud wegen en groen 2020

In 2020 hebben we een paar civiele werken gehad namelijk:
Zieuwentseweg: december 2020 is de Zieuwentseweg opgeknapt tussen Ruurloseweg en
de spoorbaan. Ze hebben daar 28 bomen gerooid en 24 bomen terug geplant. De asfalt
breedte is 4,50 meter met aan tweezijden een betonstrook van in totaal 1 meter breed.
Tevens zijn er snelheid beperkende maatregelen genomen d.m.v. een aantal
wegversmallingen. Er is in maart 2021 contact geweest met een afgevaardigde van de
buurt dhr. Henk te Bogt over zijn mening van het eindresultaat en de buurt is tevreden
hoe het geworden is.
Kooigootsweg: het gedeelte Kooigootsweg tussen Waterdijk en woning van Fam.
Berendsen is her bestraat d.m.v. machinaal straten.
Verder zijn er kleine reparaties geweest op verschillende straten en wegen. Waaronder
het ophalen van grasstenen aan de Zwarteweg.
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Ook is er bouwrijp en woonrijp gemaakt op het voormalige Jenaplanschool. Alles is net
voor kerst afgerond.
Openbaar Groen
Door de extreme droogte zijn in 2020 veel bomen verdroogd. Met name de berk en de beuk.
De gemeente in op dit moment (februari 2021) aan het observeren wat en hoeveel er
verdroogd is.
De RvOB heeft regelmatig in de vergaderingen eenieder verzocht om met klachten met
betrekking tot openbaar gebied dit 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.

5.8 Stichting Jongerenwerk Beltrum (SJB)
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar voor SJB.Door de corona pandemie vielen de
activiteiten in 2020 voor SJB bijna geheel in duigen.
Vanaf 15 maart 2020 is (bijna)alles afgelast door de lockdown. De rest van het jaar zijn door
de corona maatregelen bijna alle activiteiten afgelast.
De werkgroepen van Walhalla en Flierefluiters kampen hebben wel een activiteiten dag
georganiseerd voor de desbetreffende groepen.
Tot 15 maart heeft de hobbyclub wekelijks wel zijn activiteiten kunnen uitvoeren.
Vervolgens in 2020 niet meer.
Erg jammer allemaal. Zeker omdat SJB in 2020 10 jaar bestond.
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5.9 Wonen, Welzijn & Zorg
Beltrum gaat voor toekomstbestendig wonen, welzijn en zorg!
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 Beltrum en het
buitengebied ingevuld, dat is een mooie score. De resultaten van deze enquête hebben we
net voor de Lockdown in maart 2020 met jullie gedeeld tijdens de samenkomst bij Dute.
Inmiddels hebben we als samenwerkingsverband van 4 partijen (Raad van Overleg,
gemeente Berkelland, Pro Wonen en Stichting Marga Klompe) subsidie ontvangen om door
te gaan met onze plannen voor wonen, welzijn en zorg in de toekomst. De subsidie heet
Juiste Zorg op de Juiste Plek en komt van ZonMW.
Onze plannen, zijn niet de plannen van de RvO, maar de plannen van de “Beltrummers”.
Daartoe zijn er inmiddels 3 werkgroepen in het leven geroepen (zie de jpg afbeelding).
Verder zijn we in 2020 bezig gegaan om een dorpscontactpersoon te zoeken. En die hebben
we inmiddels gevonden in de persoon van Chantal Papen. En daar mogen we in Beltrum
trots op zijn.
Ondanks de vertraging die wij allemaal door de Corona crisis oplopen, liggen we nog steeds
op koers.
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5.10 Dorpsbos Beltrum
Behalve dat de bomen weer blad krijgen is er fysiek dit voorjaar niet zoveel gebeurd in het
Beltrumse Bos. Mede door de Covid-19 is dat ook niet zo verwonderlijk. Echter op de
achtergrond wordt er nog steeds hard gewerkt aan plannen om het Beltrumse Bos een
ontmoetingsbos bos te maken van voor en door alle Beltrummers. Zo hebben we samen met
de buurt financiële donaties mogen ontvangen van het Univé Oost fonds en het
Postcodeloterij Buurtfonds. Kortom; WAT IN HET VAT ZIT VERZUURD NIET. In de 2e helft van
2021 willen we de ombouw van het “parkje” aan de rand van het bos uitvoeren. Dus wordt
vervolgd en we houden u op de hoogte!!

6. Aandachtspunten voor de toekomst
Zoals dit jaarverslag al laat zien, er zijn veel ontwikkelingen in Beltrum.
Beltrum Bruist!
Deze ontwikkelingen laten zien dat het voor nu goed wonen is in Beltrum, maar samen
moeten we ook zorgen dat dit zo blijft.
Als RvOB willen we er zijn voor de inwoners van Beltrum, samen blijven nadenken over de
dorpsvisie van Beltrum.
Wonen, welzijn &zorg is hier een belangrijk project voor. Werkgroepen samengesteld met
een goede verschillende afspiegeling van Beltrumse inwoners die dit samen in kaart gaan
proberen te brengen. Kernvraag hierbij: Wat zou het mooi zijn dat.…? Wat hebben we nog
nodig? Elkaars kwaliteiten in kaart brengen en gebruiken om iemand anders verder te
helpen.
Dus “met mekare, veur mekare”.
CPO-projecten, is er misschien belangstelling voor CPO-4 project in toekomst? Mensen die
bijvoorbeeld over 3-5 jaar een huis willen gaan bouwen in Beltrum of meer behoefte aan
starters- en levensloopbestendige woningen.
De ontwikkelingen rondom het duurzame beleid en energietransitie, zonneparken en/of
windmolens in Beltrum?
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