
Notulen (digitale) Ledenvergadering 14 april 2021 

 

1.Opening  

De voorzitter van de raad van Overleg Beltrum, Wilfried Groot Zevert heet iedereen van 

harte welkom bij de live uitzending van de voorjaars ledenvergadering. Helaas is het door de 

coronamaatregelen nog niet mogelijk om weer fysiek bij elkaar te komen. Met deze 

livestream wil de RvOB toch de mensen informeren over waar de RvOB bij betrokken is. Het 

is een interactieve vergadering, de bestuursleden en sprekers zijn aanwezig via een teams 

omgeving.  

Als RvOB realiseren we ons dat we graag in overleg gaan met de aanwezigen, daarom hopen 

we dan ook zeker dat in het najaar weer een fysieke vergadering mogelijk zal zijn en dat we 

weer de dialoog met elkaar kunnen voeren. 

De week voor deze ledenvergadering is ’t Belletje weer huis aan huis verschenen, hierin 

staan de stand van zaken van diverse projecten opgenomen. ’t Belletje is ook terug te lezen 

op de website van Beltrum-Online. 

Er wordt een wijziging in de agenda doorgevoerd: agendapunt 7, de stand van zaken met 

betrekking tot de gemeente wordt overgenomen door Wilfried Groot Zevert. Theo Helmers 

is verhinderd tijdens deze vergadering. 

De voorzitter dankt Roel Krabben alvast voor het verzorgen voor deze livestream. 

Verder geeft de voorzitter aan dat als er met betrekking tot deze vergadering nog vragen 

zijn, dan kunnen deze gesteld worden via het algemene emailadres van de Raad van Overleg. 

De vragen en antwoorden zullen dan worden opgenomen in de notulen. 

2.Notulen jaarvergadering 18 november 2020 en Jaarverslag 2020 

Via de mail zijn geen op-of aanmerkingen gekomen op de notulen van 18 november 2020 en 

op het jaarverslag 2020. De notulen en het jaarverslag worden beide bij deze vastgesteld. 

Hermien Roelvink wordt bedankt voor het samenstellen van deze verslagen. 

3.Financiele presentaties                             (Jozé Ribbers) 

De financiële presentaties zijn gepresenteerd in de livestream. Er is voor gekozen om deze 

financiële presentaties na de vergadering uit de livestream te halen, zodat deze gegevens 

niet openbaar zichtbaar blijven. Het Kulturhus heeft daarom ook aangegeven de financiële 

verslagen in het najaar te bespreken en hiervan verslag te doen. 

Door de corona maatregelen kon er ook geen kascontrole uitgevoerd worden, deze zal op 

een later tijdstip wel gedaan worden. 

Het financieel jaaroverzicht RvOB 2019-2020 en de begroting RvOB 2021 wordt 

gepresenteerd door Jozé Ribbers. 

Het financieel jaaroverzicht laat zien dat de inkomsten en uitgaven redelijk in balans zijn 

gebleven. De inkomsten jaarlijks zijn contributie leden en subsidie gemeente Berkelland.  

Nu is er ook nog een groot bedrag aan subsidie ontvangen vanuit de provincie in verband 

met festiviteiten 75 jaar bevrijding. 



In de uitgaven zijn de vergaderkosten gehalveerd doordat er nu meer digitaal vergaderd is. 

Ook is er twee keer een bedrag betaald (2020 en 2021) voor de Beheerstichting Openbare 

ruimten en aansprakelijkheidsverzekering Park. 

Voor de begroting van 2021 zijn de verwachte inkomsten hetzelfde als voorheen. Er is nog 

een bedrag toegezegd van Univé voor het Dorpsbos. 

De uitgekeerde subsidies zullen blijven staan voor 4 en 5 mei 2022, de ontvangen gelden en 

subsidies voor het Dorpsbos zullen in 2021 uitgegeven gaan worden.  

Jozé geeft aan dat de financiële balans voldoende is, hierdoor zal vanuit de RvOB ook 

werkgroepen ondersteuning geboden kunnen worden. De coronacrisis heeft geen negatieve 

invloed gehad op de financiële balans van de RvOB. 

Jozé is ook gevraagd om het financieel overzicht van ’t Naoberfonds Beltrum toe te lichten. 

De uitgekeerde bedragen zijn gepresenteerd. 

Voor meer info wordt verwezen naar het bestuur Naoberfonds Beltrum. 

Jozé wordt bedankt voor haar duidelijke uitleg. 

Bestuursverkiezing  

Het bestuur van de RvOB bestaat uit 7 personen. Er is nog een vacature vrij voor iemand 

vanuit de belangenvereniging Voor-Beltrum. Op dit moment is hier nog geen kandidaat voor 

gevonden. RvOB onderhoudt de contacten met Voor-Beltrum goed, maar een persoon 

vanuit Voor-Beltrum, in het bestuur van de RvOB kan deze nog sterker maken. 

4.Het 4-generaties park “de Stroet”                     (Sander Esselink) 

Sander wordt allereerst gefeliciteerd met het 10-jarig jubileum van het SJB. Al 6 weken was 

Beltrum in de ban van het mysterie rond “de sleutel van Beltrum” en dan nu dank voor het 

kabouterpad dat SJB heeft geschonken aan Beltrum. Een prachtig initiatief met een route 

voor jong en oud. 

Sander gaat stoppen als voorzitter van het SJB en is nu voorzitter geworden van het nieuwe 

speel-en beweegpark de Stroet. 

Sander geeft een update in de stand van zaken ten aanzien van de ontwikkelingen van dit 

nieuwe park: 

- in februari 2021 opheffen van de speeltuinvereniging 

- de vergunningen zijn verleend ( o.a. voor hogere objecten, dierenverblijf) 

- het eerste bestuur is opgericht 

- eigen huisstijl park “de Stroet” logo is ontwikkeld door Stefan te Loeke  

- de eigen website is gedeeltelijk opgestart, Facebook pagina volgt nog 

- LEADER subsidie is binnen!  

  Het bedrag van de begroting van € 320.000 is bijna rond. Er worden nog gelden geprobeerd       

  op te halen vanuit sponsorwerving en actie wordt “vriend van park de Stroet”. 

  Mensen kunnen nog steeds vriend worden van park de Stroet. 

- infra werkzaamheden worden verricht door Beltrumse ondernemers en er zal t.z.t. nog   

oproep komen voor vrijwilligers om te komen helpen. 

Het streven is om in juli gereed te zijn met de aanleg van het Park. Er is al veel werk verricht, 

maar er moet ook nog veel werk verricht worden. 



 

5.Voorstellen en functie Dorpsverbinder Chantal Papen     (Chantal Papen) 

Chantal heeft zich voorgesteld, is 43 jaar. Is partner van Ronny Heutinck en heeft 2 kinderen. 

Ze dankt de RvOB voor het gestelde vertrouwen in haar als Dorpsverbinder van Beltrum. De 

functie dorpsverbinder komt voort uit het project Wonen, Welzijn & Zorg. De RvOB heeft 

voor dit project subsidie gekregen om dit project professioneel op te zetten. Vanuit dit 

project is ook de functie voor Dorpsverbinder ontstaan. Dit project wordt 2 jaar 

gesubsidieerd, met als uitgangspunt dat dit verder voortgezet kan worden na deze 2 jaar. De 

functie als dorpsverbinder heeft een dienstverband van ongeveer 6,5 uur p/week. 

De functie van de Dorpsverbinder is om Beltrum te verbinden in Wonen, Welzijn & Zorg, 

aangesteld om soort van aanjager in dit project. Samen met de inwoners ideeën en 

initiatieven bewerkstelligen. Het is niet de bedoeling dat Chantal deze ideeën gaat uitvoeren, 

maar samen met de Beltrumse inwoners. Samen ook activiteiten organiseren tussen jong en 

oud, het verbinden van verschillende leeftijden. 

Chantal geeft een toelichting op al lopende initiatieven, zoals legotheek, app-groep nieuwe 

inwoners van Beltrum en het opzetten van repaircafe. 

Chantal is enthousiast over haar functie als Dorpsverbinder. 

Ideeën en andere vragen zijn welkom bij Chantal. Kom met ideeën!  

Tevens wordt er een oproep gedaan door Chantal voor jongeren/ scholieren voor haar te 

ondersteunen met een stageopdracht als Social Work of ICT-er. Meld je aan bij Chantal. 

RvOB wenst Chantal dan ook veel succes met haar functie als Dorpsverbinder van Beltrum. 

6.Wonen, Welzijn & Zorg                                   (Roel Beunk) 

Wonen, Welzijn en Zorg is een omvangrijk project. Een project van de gehele Beltrumse 

gemeenschap.  

- Hoe willen we dat gaan vormgeven in Beltrum? 

- Waar willen we staan over 5 -10 jaar in Beltrum? 

Er zijn nu een drietal werkgroepen opgericht. Deze werkgroepen bestaan uit een 

afspiegeling van de Beltrumse gemeenschap, aangevuld met meerdere bestuursleden RvOB 

in deze werkgroepen. Roel geeft ook aan blij te zijn met de ruim aantal belangstellenden die 

zich hebben aangemeld voor deze werkgroepen. 

Nu voor 2 jaar subsidie ontvangen, hiermee zullen de kosten betaald worden voor de 

professionele ondersteuner Antoinette Meys, voor de dorpsverbinder en voor de drie 

werkgroepen. 

Het doel is om na deze 2 jaar, op een nog in te vullen manier, gelden te ontvangen om deze 

Dorpsverbinder te kunnen blijven onderhouden. 

Dus Beltrumse inwoners doe mee als inwoner van Beltrum! 

Roel geeft ook een toelichting op de mogelijke Dorpsorganisatie Beltrum. 

Hoe dit er allemaal nog uit gaat zien, moet en zal de tijd gaan uitwijzen. Een dynamisch 

gebeuren. Een toekomstbestendige organisatie met als doel hoe kunnen we elkaar helpen 

en versterken. 



De drie werkgroepen hebben nu de eerste (digitale) bijeenkomsten gehad. Per werkgroep 7-

10 personen met verschillende leeftijden en achtergronden. 

Prachtige uitdagingen, help mee en denk mee. 

7.Omgevingsvisie en ontwikkelingen gemeentelijke perikelen (Wilfried Groot-Zevert) 

Dit onderwerp zou gepresenteerd worden door Theo Helmers, was verhinderd voor deze 

vergadering. Presentatie overgenomen door Wilfried. 

Theo Helmers is raadslid en adviseur van de RvOB. 

Wilfried geeft aan dat Nick te Brake de opvolger is van Inge Waarlo als contactpersoon 

vanuit de gemeente voor de RvOB.  Nick heeft voor deze vergadering het bericht gedaan dat 

er in de raadsvergadering is besloten om voor ondernemers, verenigingen en stichtingen een 

extra financiële steunmaatregel is die getroffen zijn door de coronacrisis. Verenigingen en 

ondernemers dienen dit zelf aan te vragen bij de gemeente. 

Per 1-1-2022 (voorlopige datum) zal de nieuwe omgevingswet van kracht zijn. 

Doelen van deze omgevingswet zijn: 

- plannen en regels inzichtelijker en voorspelbaarder dan nu 

- leefomgeving van mensen meer als totaal bekeken 

- gemeentebestuur meer ruimte om zelf belangen af te wegen 

- besluiten worden sneller genomen 

Er zijn nu veel wetten die op zichzelf staan. Het doel is om deze in 1 wet te beschrijven. De 

gemeente zal nu eerst moeten inventariseren en daarna gaan vastleggen. De RvOB heeft 

hierover overleg gehad met een delegatie van de gemeente en raadsleden.  

“Wat vindt Beltrum belangrijk?” De destijds gehouden enquête in Beltrum was een mooie 

leidraad hiervoor om hierin mee te nemen. 

De top 5, van Waar moet de gemeente in Beltrum en omgeving vooral op inzetten en 

waarom, werd gepresenteerd deze avond. 

Nu eerst zal er gekomen moeten worden tot een ontwerpbestemmingsplan. 

8.Duurzaamheidsagenda gemeente Berkelland         (Wilfried Groot Zevert) 

Voor alle zaken met betrekking tot duurzaamheid heeft RvOB nauw contact met de stichting 

Duurzaam Beltrum. Er zijn op dit moment (april 2021) geen nieuwe ontwikkelingen op dit 

gebied. 

Gemeente Berkelland heeft de ambitie om in 2030 Energieneutraal te zijn. 

Dit heeft met name toepassing op de energie voor de gebouwde omgeving, zoals oude 

woningen isoleren, zon op het dak c.q. zonnedaken, zon op het land c.q. Zonneparken en 

overige invulling zoals bv. Windenergie. 

De stand van zaken op dit moment: 

- Berkelland Energieneutraal in 2030 

- Herijking van het RODE beleid (RODE= Ruimtelijke Ordening Duurzame energie) 

  Dit RODE beleid zal herijkt worden in de komende tijd in de gemeenteraad. 

- verschillende soorten van duurzame oplossingen zullen verder ingevuld gaan worden, vb. 

windenergie 

- RvOB is overlegorgaan met gemeente over deze duurzame oplossingen en de RvOB is zeker 



van mening dat de Gemeente hier meer zelf de regie in moeten gaan nemen 

- indien meer bekend zal worden zullen informatieavonden georganiseerd gaan worden. 

- meer informatie hierover terug te vinden op de website van de Gemeente Berkelland en op 

www.res-achterhoek.nl  

9.Openbare wegen, ruimten en groen                 (Richard Stortelder) 

Speciaal woord van dank gericht aan Richard en Marleen Groot Zevert voor hun inzet en 

ideeën voor de sfeerverlichting op het Mariaplein in Beltrum. 

Dit initiatief laat ook goed zien hoe ideeën en initiatieven vanuit de inwoners samen 

uitgewerkt en gestalte kunnen krijgen. 

Terugblik op 2020: 

- door wederom de extreme droogte veel schade aan bomen gehad. Met name de beuken 

en berken zijn veel verdroogd tijdens deze droogte. 

- Zieuwentseweg is eindelijk nu aangepakt 

- Kooigootsweg deels herstrating plaatsgevonden 

- Jenaplan dit jaar bouwrijp en daarna woonrijp gemaakt, woningen gerealiseerd 

Plannen 2021: 

- toezegging voor herstrating Velddijk, Veldpapendijk, Abbinksweg, Haneveldsweg en 

Startmansweg. Exacte planning nog niet bekend 

- Asfalt in Hoornhorststaat en Voslaan slecht, vervanging in 2021 of 2022 

- in najaar zal de werkgroep starten met het opknappen van het Beltrums Bos 

- Speeltoestellen in Beltrum deels afgekeurd en verwijderd. Gemeente is nu aan het 

inventariseren of er nieuwe speeltoestellen weer geplaatst gaan worden. Hierbij ook mooi 

voorbeeld van een bewonersinitatief om actie op te zetten om zich in te zetten voor 

herplaatsing speeltoestellen.  

- Er is een melding gekomen van Liander dat de trafo bij de “dree dennen” vervangen moet 

worden. Deze trafo is destijds beschilderd door leerlingen van het Marianum. Buurt en 

Marianum zijn op de hoogte gesteld hiervan. Er zal een kleine standaard trafo teruggeplaatst 

worden. 

- Behoefte onderzoek naar ontwikkelingen Industriegebied loopt door. Er zijn concrete 

aanmeldingen en mogelijk geïnteresseerden. 

Meldingen/ initiatieven op openbaar gebied kunnen burgers zelf melden bij de gemeente of 

neemt contact op met RvOB. Richard Stortelder is contactpersoon hiervoor vanuit de RvOB. 

10.Binnengekomen vragen                           (Wilfried Groot Zevert) 

Er zijn voor de vergadering geen vragen binnengekomen. 

11.Afsluiting                                                        (Wilfried Groot Zevert) 

RvOB is en blijft altijd bereikbaar, via mail, persoonlijk aanspreken van bestuursleden of 

tijdens het inloopspreekuur op de eerste woensdagavond van de maand. Of neem contact 

op met Dorpsverbinder Chantal Papen. 

Met deze livestream hoopt RvOB u weer voldoende te hebben geïnformeerd over de 

lopende zaken in Beltrum. 

De voorzitter van de RvOB, Wilfried Groot Zevert bedankt de aanwezigen bij deze livestream, 

http://www.res-achterhoek.nl/


de sprekers en Roel Krabben voor de technische ondersteuning bij de livestream. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


