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Stand van zaken Wonen, Welzijn en Zorg 

In elke editie van ‘t Belletje informeren wij u over de Toe-

komstagenda van Beltrum. Het doel van deze toekomstagenda 

is het opzetten van een toekomstbestendige Wonen-Welzijn-

Zorg infrastructuur voor én samen met de inwoners van Bel-

trum en het buitengebied. 

In de afgelopen periode is door een drietal werkgroepen hard 

gewerkt om tijdens de voorjaarsvergadering van 13 april de 

eerste bevindingen terug te koppelen. De Raad van Overleg is 

zeer geïnteresseerd in de mening van Beltrum, dus uw aanwe-

zigheid tijdens de jaarvergadering van de Raad van Overleg 

wordt zeer op prijs gesteld. 

Tijdens de jaarvergadering zal er door elke werkgroep een 

korte pitch gehouden worden over de stand van zaken. 

Werkgroep 1 heeft de verenigingen en accommodaties geïn-

ventariseerd en wil werken aan een visie hoe we zorgen voor 

een levendig verenigingsleven voor de komende 10 jaar. 

Werkgroep 2 onderzoekt het verbinden van zorg en welzijn. 

Zij brengen nieuwe verbindingen tot stand, brengen talenten 

in beeld en hebben oog voor alle doelgroepen. 

Werkgroep 3 inventariseert wonen met zorg, waarin oplos-

singsrichtingen worden onderzocht om in de woonbehoeften 

van specifieke groepen te voorzien en om in de behoeften 

voor wonen met zorg te voorzien. 

Naast de drie werkgroepen zoals afgebeeld in bijgaand over-

zicht is het programmateam bezig met de verdere uitrol van 

de Dorpsverbinder en de Dorpsorganisatie. Streven is om een 

structurele basis te vinden voor de dorpsverbinder.  

De Raad van Overleg Beltrum wil een dorpsorganisatie ont-

wikkelen die de basis vormt voor de dorpsverbinder en de 

paraplu vormt over alle verenigingen in Beltrum.  Over deze 

dorpsorganisatie gaan wij ook graag op 13 april met u in ge-

sprek.  

CPO Gaarden krijgt steeds meer 

vorm! 

Afgelopen maand heeft het college van de gemeente Berkelland 

groen licht gegeven op het ter inzage leggen van het bestem-

mingsplan voor de CPO Gaarden. Vanaf eind maart zal het plan 

ter inzage komen te liggen. Als CPO groep kunnen we niet 

wachten om te starten met de bouw van onze toekomstige 

woningen en zijn we dan ook erg blij met het plan dat er op dit 

moment ligt. Hopelijk kunnen we snel beginnen met de bouw 

en komt er mede hierdoor doorstroming op de Beltrumse wo-

ningmarkt. De nieuwe generaties staan alweer klaar om in ons 

mooie dorp een plekje voor zichzelf te vinden.  



Nieuws van de dorpsverbinder!                                                                             
(Chantal Papen, dorpsverbinder van Beltrum, is te bereiken op 0622678211 of via dorpsverbinderbeltrum@gmail.com) 

 

Wat leeft er veel in Beltrum! Zeker nu we na de coronatijd weer van alles mogen gaan doen, zie ik weer 

veel activiteit in en rondom Beltrum en dat is mooi, want in Beltrum gebeurt er altijd van alles.  

Dit betekent ook dat er weer volop vrijwilligerswerk gedaan wordt, maar ook dat er op verschillende fronten vrijwilligers 

nodig zijn. Doe jij al iets voor onze gemeenschap of voor jouw club of stichting bijvoorbeeld? Je kunt jouw steentje bijdragen 

met één dag per jaar, maar ook een paar uur in de week en alles daar tussenin. In Beltrum doen we veel samen, zetten we 

samen de schouders eronder en organiseren we veel. Help mee waar je kunt, jong en oud, zodat we het samen doen in Bel-

trum! Het is niet alleen om een ander te helpen, je leert er veel van en samen maken we er wat leuks van. Meld je aan als vri 

williger bij de vereniging of stichting wat bij jou past.  

In dit kader zijn ook leerlingen of studenten welkom om een stage te lopen in of om Beltrum. Vraag naar de mogelijkheden 

binnen verschillende bedrijven of bij ondergetekende en zo kan een ieder een steentje bijdragen en kun je met een stageop-

dracht echt iets betekenen voor je eigen dorp; hoe mooi is dat?  

Als je een idee hebt en je wilt er iets mee binnen (Voor) Beltrum, klop dan bij mij aan. Samen gaan we dan verder op weg. De 

volgende ideeën zijn inmiddels al werkelijkheid geworden:  

 Het Repair Café Beltrum Het Repair Café Beltrum is weer elke zaterdag in de oneven weken van 10 tot 12 uur 

volop in bedrijf in het Kulturhus. Je kunt hier terecht om spullen te laten repareren, zoals kleding, horloges, huishoude-

lijke apparaten, meubelstukken, speelgoed. Je kunt het zo gek niet bedenken of de vrijwilligers zoeken een oplossing om 

het te repareren. Je betaalt, indien nodig, alleen de onderdelen die vervangen of vernieuwd zijn en een vrijwillige bijdra-

ge. Zo kunnen de spullen weer een tijdje mee en helpen we mee aan verduurzaming. Kom ook een kijkje nemen als het 

Repair Café in bedrijf is! 

 Kom d’r In Elke woensdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur ben je van harte welkom bij Kom d’r In: een inloopmoment 

voor iedereen die graag een spelletje doet, een praatje wil maken, een idee heeft of gewoon lekker koffie wil komen 

drinken. Er is al een vast groepje dat Rummikub speelt, je kunt altijd aansluiten. Aanmelden is niet nodig, iedereen is 

welkom! 

 LEEFF! Wat zou het toch mooi zijn als iedereen in Beltrum mee kan doen. Deze leus kwam van de werkgroep LEEFF! 

en zij gaan starten met kinderen en jongvolwassenen die behoefte hebben aan vrijetijdsbesteding. Wil jij ook een beetje 

eigen vrije tijd besteden met een ontzettend leuke en leerzame groep? Je krijgt er veel voor terug! Meld je dan aan bij                    

leeffbeltrum@hotmail.com of spreek één van de leden van de werkgroep aan: Jolijn Asschert, Odette ten Have, Marian 

Slütter of Anny Helmers.  

 O’mama’s gaat op 2 april een kleding- en speelgoedbeurs houden in Kulturhus de Wanne. Op 1 april kun je de kleding 

en speelgoed die je over hebt, komen brengen. Kleding is bedoeld voor oma’s, mama’s en kinderen (alle leeftijden dus) 

en speelgoed voor binnen en buiten. Er is een keuze om te verkopen: òf je doet het zelf en dan is 75% van de opbrengst 

voor jezelf en de rest voor O’mama’s òf je laat het verkopen door O’mama’s en dan is de opbrengst in het geheel voor 

deze werkgroep. Met het geld gaan zij weer nieuwe initiatieven ontplooien, dus krijgt het geld ook een mooie bestem-

ming. Spullen die overblijven, wordt een mooie herbestemming voor gezocht. Beide dagen is van 13 tot 17 uur. Breng 

dus ook een bezoek aan het Kulturhus: 1 april om spullen te brengen en zaterdag 2 april om te (ver)kopen, beide tus-

sen 13 uur en 17 uur. Voor meer informatie kunt u mailen met omamasbeltrum@gmail.com. 

 

 Park de Stroet Heeft u al genoten van het prachtige Park de Stroet? Het is echt een 4 generatiepark waar er voor 

iedereen wel iets te genieten valt. Alleen al de ontmoetingen van jong en oud maakt ons dorp een heel stuk mooier. 

Binnenkort zal ook de dierenweide bewoond gaan worden en noteer alvast in uw agenda: zaterdag 23 april van 14 tot 

17 uur zal de officiële opening zijn met tal van activiteiten voor alle generaties. Kom ook genieten! Er zullen door het 

jaar heen ook verschillende activiteiten gaan plaatsvinden en er komt zelfs een mogelijkheid tot kinderfeestjes of school-

reisjes. Meer informatie is te vinden op www.parkdestroet.nl. In het park aan de andere kant van Beltrum, op de 

Buursemansweide, wordt nog hard gewerkt, zodat het een mooie plek wordt om te spelen, te rusten of te recreëren. 

Neem ook een kijkje. We zijn nog op zoek naar een mooie en geschikte naam voor dit bos en park. Ideeën? We horen 

het graag! 

 

Wist je dat per 1 juli elke koopwoning verplicht op elke etage een brandmelder moet hebben? Tonnie Krabben heeft, in 

overleg met de Raad van Overleg, aangeboden om Beltrummers en buitengebied te voorzien van advies op gebied van brand-

veilig wonen en hij komt, indien nodig, ook de brandmelders ophangen bij mensen die dat niet zelfstandig kunnen. Tonnie wil 

ook zorgen voor een gezamenlijke inkoop van goede brandmelders, die minstens 10 jaar op een goede batterij werken. 

Dus heeft u nog geen brandmelders in uw koopwoning of ligt bij u de batterij er ook altijd naast, omdat dat ding anders steeds 

piept? Neem dan contact op met Tonnie Krabben en doe mee met de gezamenlijke inkoop: 06-83369033 of tonniekrab-

ben@hotmail.com Let op! Woon je in een huurwoning? Dan zal de eigenaar moeten zorgen voor de brandmelders.  
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Stop de Noordtak! 

Na de Tweede Kamer motie van 4 november 2021 is er in 

Twente en de Achterhoek veel onrust ontstaan. Bijna dagelijks 

verschijnen er stukken in de lokale pers. Als RvO Beltrum 

hebben we ons, net zoals vele belangenorganisaties uit de Ach-

terhoek en Twente, bij Twenteroute PLUS aangemeld, deze 

naam is nu veranderd in Stichting Stop de Noordtak. 

 

Wat wil Stichting Stop de Noordtak! 

Voor de Noordtak zijn er volop alternatieven. Denk hierbij 

aan een duurzamere binnenvaart, het beter benutten van de 

Betuwelijn en snel zorgen voor een goede aansluiting daarvan 

met Duitsland. Transport van gevaarlijke stoffen kan beperkt 

worden door de productieketens slimmer te organiseren, of 

simpelweg een grens stellen aan de groei. Vanwege de nood-

zaak van een klimaat neutrale en circulaire economie in 2050 

is juist een verkleining van goederenstromen nodig. En boven-

op dit alles komt de vraag hoeveel (extra) ruimte we eigenlijk 

aan de groei van transport en distributie willen geven in Ne-

derland. Daarnaast moet er gedegen onderzoek komen over 

het nut en noodzaak van een andere afhandeling van het goe-

derenvervoer dan over Zevenaar-Emmerich- Oberhausen. 

Hierbij moeten niet alleen economische factoren onderzocht 

worden maar ook natuurwaarden en leefbaarheid in de Ach-

terhoek en Twente. We zijn er van overtuigd dat uit zo’n on-

derzoek blijkt dat een Noordtak niet wenselijk is en dat er 

ingezet moet worden op doortrekking van de Betuwelijn via 

Zevenaar zoals oorspronkelijk was afgesproken. Zelfs zou Ne-

derland voor die aanpassing in Duitsland opnieuw kunnen op-

treden als medefinancier. Dat is niet alleen goedkoper maar 

bespaart hier ook de leefomgeving in Twente en de Achter-

hoek.  

 

Voor meer info, mail naar:  twenterouteplus@gmail.com 

Diagloogplatform Energietransitie Berkelland (DEB) 

De energietransitie, dus de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, is een noodzakelijk en ook ui-

terst complexe opgave. Een opgave die door sommigen te vergelijken is met de wederopbouw na de 2e wereldoorlog: schier 

onmogelijk maar het zal wel moeten gebeuren! 

Ook wij als inwoners van de gemeente Berkelland zullen ons aandeel 

moeten leveren in deze energietransitie. Waarbij geregeld het gevoel 

overheerst dat er vanuit de gemeente meer voor de burgers wordt beslist 

dan in samenspraak met de burgers. De Raad van Overleg Beltrum heeft 

samen met de andere kleine kernen van Berkelland er nadrukkelijk voor 

gepleit om ons als burgers beter en meer te betrekken bij deze energie-

transitie. Want uiteindelijk zullen eventuele grootschalige projecten als 

zonneparken of windturbines wel in onze achtertuin plaats gaan vinden. 

Gelukkig is de gemeente ook van mening dat de burger veel meer bij deze 

energietransitie betrokken moet worden (en invloed moet hebben), en is 

er het Dialoogplatform Energieplatform Berkelland ontstaan. Hier kunnen 

alle inwoners individueel of in groepsverband meedenken cq hun invloed 

uitoefenen op het beleid. En dat gaat van huisisolatie (energiebesparing) 

tot zon op dak, van warmtepompen tot geotechniek en van zonneparken 

tot windturbines. Kortom als je mee wilt denken en doen,  meld je dan 

aan voor het Dialoogplatform Energietransitie Berkelland (DEB). 

Mis jij de Groenlose Gids ook zo? Helaas wordt deze niet meer standaard bezorgd, maar bij de Coop kun je er gratis 1 op-

halen. Het blijkt dat deze kranten vaak woensdagmiddag al op zijn. Ook bij het Kulturhus is nu een afhaalpunt voor de Groen-

lose gids.   

 

Wandel jij wel eens door onze prachtige buitengebieden? Misschien kun je een keer een prikker mee nemen en helpen om 

Beltrum zwerfvuilvrij te houden. Er zijn prikkers, hesjes en handschoenen beschikbaar gesteld door de gemeente en deze 

staan in het Kulturhus. Maak je een rondje en wil je een prikker mee? Laat het dan weten aan mij. Nog beter is om geen zwerf-

vuil achter te laten! 
 

Wat zou het toch mooi zijn als we in Beltrum een fantastisch voorjaar en een heerlijke zomer tegemoet kunnen zien. 

Geniet en draag je steentje bij waar kan om dit zo te houden! Ideeën om het nog mooier te maken? Laat maar weten!  

Veel informatie of de agenda van wat er allemaal leeft en te beleven is in Beltrum is te vinden op www.beltrum-online.nl . 

Nieuws wordt ook gedeeld via de dorpsverbindersapp: hierin zitten bewoners die de mededelingen weer doorsturen binnen 

hun eigen buurtapps.  
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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 

‘t Belletje 
Nieuwsbrief van de Raad van Overleg  

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

Op woensdag 13 april 2022 is de jaarvergadering RvOB. Deze gaat plaatsvinden in de Parochiekerk in Beltrum. Aanvang 20.00 

uur. 

Samen met inwoners van Beltrum en buitengebied willen we zorgen dat het een aantrekkelijk dorp is en blijft voor iedereen. 

Een belangrijk project is het toekomstbestendig Wonen, Welzijn & Zorg. Vele vrijwilligers hebben zich hiervoor al ingezet. 

Natuurlijk willen we dit graag delen met iedereen. Maar vooral ook om de mening te horen van u als inwoner van Beltrum. 

We hopen op een interactieve vergadering en om met elkaar in gesprek te gaan. 

 

U bent van harte uitgenodigd!              

Raad van Overleg nodigt u uit!  

Ontwikkelingen rondom het dorpsbos 

Op vrijdag 11 maart hebben leerlingen van groep 6 en 7 (meer 

dan 40 kinderen!) van basisschool de Sterreboog bijna 300 

boompjes en struiken geplant in het park. En daarmee wordt 

het park weer wat verder “aangekleed”. Medio April wordt het 

gras gezaaid voor het natuurlijke voetbalveldje en in het begin 

van de zomer zal het park dan echt geopend gaan worden. 

Het park vormt dan een prachtige ontmoetingsplek van, voor 

en door Beltrummers. En een natuurlijke overgang van het 

dorp naar het achterliggende bos en buitengebied. Kortom een 

aanwinst voor Beltrum! 

 

 

Eigenlijk is de titel niet helemaal correct, eigenlijk spreken we steeds van het park dat tussen het dorpsbos en 

de Buurseman in ligt. Daarom aan een ieder van jullie de vraag om mee te denken: wie weet er een passende 

naam voor het park dat tussen de Buurseman en het dorpsbos in ligt? Stuur je suggesties naar onze dorpsver-

binder;   06-22678211 


