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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 2021. 

Het jaar 2021 was een bijzonder jaar! Een jaar dat beheerst werd door de coronacrisis. 

Hierdoor waren maatschappelijke en sociale activiteiten minder mogelijk en werd deels 

overgenomen door digitale bijeenkomsten. Ondanks dit is RvOB niet stil blijven staan en 

heeft zich samen met en voor Beltrum ingezet. 

2.Raad van Overleg (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 2021 zijn er 

geen wijzigingen geweest in het ledenbestand. 

2.2 Adviserende leden 

- Sander Haan/ Edme Wermars (politie) 

 - Anjo Bosman (gebiedswethouder gemeente Berkelland) 

 - Theo Helmers (raadslid gemeente Berkelland)  

 - Nick te Brake (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 2021 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. 

2.4 Afgevaardigden door Raad van Overleg 

Op 31 december 2021 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 en kascontrole 

De kascontrole van de boekjaren 2019 en 2020 zijn in september 2021 uitgevoerd. Door de 

coronacrisis was de kascontrole van deze jaren nog niet uitgevoerd.  

De kascontrole van 2021 wordt (maart 2022) gezamenlijk uitgevoerd door de 

penningmeesters van de volgende stichtingen: 

SJB: Sven Haarlink, Kulturhus: Arno te Veluwe, Naoberfonds: Thea Nijenhuis, RvO: Jozé 

Ribbers. 

Aangevuld met: bestuurslid van Kulturhus ‘de Wanne’ en bestuurslid van de Raad van 

Overleg Beltrum. 

3. Financiën 

 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 2021 ontving de Raad van Overleg een bijdrage van € 4.330, --. 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 2021 € 50,-- aan opbrengsten vanuit het digitaal publicatiebord ontvangen. 

Dit is fors minder dan in voorgaande jaren. Door Corona waren er weinig evenementen te 

vermelden. 

Verder is er een bijdrage vanuit Gemeente Berkelland ontvangen van € 500,-- voor de 

werkgroep 4/5mei voor de jaarlijkse herdenking. 

Van de Gemeente Berkelland hebben we € 750,-- Coronasteun ontvangen. 

Voor het opknappen van het veldje bij de Buurseman/ Beltrumse Bos hebben we € 5000,-- 

ontvangen van het Postcode Loterij Buurtfonds. 

  

Gezien de financiële positie van de Raad van Overleg kon de contributie in 2021 

onveranderd blijven en bedroeg 12,50 per lid per jaar. 

De Raad van Overleg heeft in 2021 ± € 350,-- uitgegeven aan vergaderkosten, dit is fors 

minder dan voorgaande jaren. Door corona is er veel digitaal vergaderd. Kosten voor 

representatie waren € 80,-- en de kosten voor de media (krant/website/Belletje) waren € 

1450,--. Dit is meer dan andere jaren. Dit komt o.a. door de digitale ledenvergaderingen die 

gestreamd werden. 

 

 

In 2021 Heeft de RvOB de volgende werkgroepen/projecten financieel ondersteund: 

• Verenigingen Dorpshuizen en Kleine Kernen 

• Stichting Kerkepaden Beltrum e.o. 
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• Werkgroep Toerisme 

• Werkgroepen Wonen 

• Werkgroep 4/5 mei 

• Beheersstichting Park ‘de Stroet’ 

• Beltrumse Bos/ Buurseman 

 

4. Activiteiten Raad van Overleg Beltrum 
 

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. 

In 2021 is er geen jaarlijkse gezamenlijke vergadering geweest met de Belangenvereniging 

Voor-Beltrum, dit was fysiek niet mogelijk gezien corona maatregelen.  

Het bestuur RvOB is in 2021 afwisselend fysiek en digitaal maandelijks met elkaar blijven 

vergaderen. Tijdens deze bestuursvergaderingen heeft Nick te Brake (contactpersoon 

gemeente Berkelland) ook regelmatig aangesloten. Hierdoor heeft RvOB  korte lijnen met de 

gemeente voor vragen en allerlei andere zaken. 

Door de corona maatregelen is de jaarvergadering in april 2021 digitaal georganiseerd. Deze 

digitale vorm werd gezien de omstandigheden als positief geëvalueerd. Natuurlijk blijft het 

fysiek vergaderen de voorkeur hebben, hierdoor is ook meer interactie mogelijk met de 

aanwezigen. Daarom werd ook besloten om de ledenvergadering van november 2021 te 

annuleren. 

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 2021 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. 

Raad van Overleg heeft ook een Facebook-pagina. 
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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 een 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 2021  
5.1 “Zo maakt RvOB burgerwensen mogelijk” 

Eind 2019 kwam Marleen Groot Zevert op het inloopspreekuur van de RvO met het idee om 

de vijf bomen op het Mariaplein te voorzien van sfeerverlichting. Een sfeervolle verlichting 

van de dorpskern. Samen met Richard Stortelder werd dit idee uitgewerkt. Financiële 

ondersteuning werd geboden vanuit Naoberfonds Beltrum, Naoberfonds Berkelland en de 

Beltrumse Ondernemersvereniging. Daarnaast met mankracht, vrijwilligers en materiaal, 

beschikbaar gesteld door schildersbedrijf te Morsche, werd dit plan gerealiseerd. En het 

resultaat mag gezien worden.  
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5.2 De Dorpsverbinder: Chantal Papen  

  (Verslag geschreven door Chantal) 

Wat is er in 2021 gedaan in Beltrum in de functie van dorpsverbinder? 

Sinds 1 januari 2021 is in Beltrum de functie van dorpsverbinder in het leven geroepen. Deze 

dorpsverbinder is de verbindende factor voor wonen, zorg en welzijn. Zo kunnen bewoners 

met initiatieven en ideeën komen en antwoord geven op de vraag: wat zou het toch mooi zijn 

als we in Beltrum... 

Helaas werd het jaar 2021 compleet overschaduwd door de steeds maar geldende en 

veranderende coronamaatregelen, waardoor vele ideeën nog niet van de grond zijn 

gekomen. 

Ik ben allereerst gestart met het opzetten van een appgroep die “dorpsverbinders Beltrum” 

heet. Hierin zitten inmiddels zo’n 60 Beltrummers die weer een eigen buurt/ straat/ wijk 

vertegenwoordigen. Hun enigste werk hierin is, het bericht dat wordt geplaatst in die 

appgroep door te sturen naar hun eigen buurtapp. Zij kennen hun directe buren het beste en 

weten dan ook of iemand apart geïnformeerd dient te worden (bijvoorbeeld een 

hoogbejaarde zonder app). Deze vertegenwoordigers kiezen dan ook zelf of het item 

doorgestuurd gaat worden of niet. Vermoedelijk wordt zo’n 70 % van het Beltrum en 

buitengebied op deze manier van informatie voorzien. Het kan hier gaan om gevonden 

voorwerpen (een gevulde enveloppe bijvoorbeeld of een hoorapparaat), maar ook om 

algemene informatie die voor Beltrum van belang is, zoals info over de oud papieractie, 

acties vanuit de dorpsverbinder, opening van een nieuw initiatief enz.  

Reacties van dorpsbewoners zijn over het algemeen heel positief over deze app. De 

frequentie van de berichtgeving verschilt van 2 per week tot 1 per 3 weken. Ik probeer ook 

om meerdere mededelingen in 1 bericht te verwerken. Om de verspreiding van de berichten 

in de straten/ buurten te kunnen dekken, is er een Beltrummer geweest die een print heeft 

gemaakt (3x een A0 formaat) van zowel binnen de kom als het buitengebied, waarop ik 

omcirkel welke adressen worden bediend door deze app.  

Er is ook een appgroep gemaakt door en voor bewoners die nieuw zijn komen wonen in 

Beltrum en nog niet goed weten wat er allemaal te beleven valt en hoe het reilt en zeilt in 

Beltrum. Hierin worden ook nieuwsitems gedeeld die over Beltrum (of over hun eigen 

inburgering in Beltrum) gaan. Er is ook een fysieke bijeenkomst geweest net voor het 

volksfeest, met een lopende rondleiding door Beltrum, zelfs door de feesttent, met 

naderhand een gezellig samenzijn in het Kulturhus. Ook dit werd als zeer positief ervaren. 

Verdere invulling van activiteiten heeft door corona nog niet plaats gevonden, maar staat 

wel weer op de planning.  

Een initiatief dat al snel opgezet kon worden was de Legotheek. Dit kwam door een toevallig 

contact van mij met een 60+er die in een soort sociaal isolement was gekomen. Hij had 

hobby aan het bouwen van technisch Lego voertuigen en toevallig mijn eigen zoon van 10 

ook. Daardoor ontstond het idee om hen samen te brengen en hieruit is al snel de Legotheek 

ontstaan: leden kunnen een voertuig huren bij deze meneer of bij elkaar en als het klaar is, 
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weer demonteren en weer inleveren. Betreffende meneer heeft ongeveer 10 voertuigen van 

klein tot groot en van eenvoudig tot zeer technisch ingewikkeld, dus een mooie uitdaging. De 

jongen van 10 heeft gezorgd voor een app groep en dat het lidmaatschap (€20 per jaar) 

wordt geïnd. In oktober hebben de toen 4 leden van de Legotheek een expositie gehouden in 

het Kulturhus, waarbij de basisschool en heel Beltrum kon komen kijken en het Lego kon 

beleven. Dit heeft weer 3 nieuwe leden, bekendheid en veel enthousiasme opgeleverd.  

O’mama’s is een initiatief van een medebewoonster die haar jeugd in Beltrum heeft 

doorgebracht, vervolgens een hele tijd in Zeist heeft gewoond en daar ook meegedaan heeft 

aan O’mama’s. Haar vraag was of dit ook in Beltrum mogelijk zou kunnen zijn. O’mama’s is 

opgezet door en voor mama’s en oma’s met hun (klein-)kinderen om in contact te komen met 

elkaar en samen te ontmoeten. Er is een eerste bijeenkomt geweest medio september in het 

Park de Stroet met een kopje koffie en de kinderen (onder de 4, rest is op school) konden 

lekker spelen in het park. Dit werd enthousiast ontvangen en er wordt een vervolg 

aangegeven, maar door corona is het nog niet gelukt.  

Kom d’r in: dit is geïnitieerd door mij als dorpsverbinder om op een laagdrempelige manier 

elkaar te kunnen ontmoeten voor een kopje koffie/ thee, een praatje, een hulpvraag, een 

spelletje, puzzelen of om ideeën te delen.  Elke woensdagochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur 

is het Kulturhus geopend voor Kom d’r in, waar de koffie/ thee zelfs gratis is. Mede door 

voorzichtigheid van met name ouderen betreft corona, heeft het Kom d’r in uurtje nog niet 

het gewenste effect. Gemiddeld komen er 3 tot 6 mensen langs. Sinds half december is het 

door de afgekondigde lockdown zelfs helemaal stil komen te liggen.  

.Repair Café Beltrum: dit idee bestaat al door heel Nederland en zelfs nu ook wereldwijd en 

een inwoner van Beltrum was al actief als vrijwilliger in Groenlo. Hij kwam met de vraag bij 

mij of dit ook in Beltrum mogelijk zou kunnen zijn. Samen hebben we allerlei dingen 

onderzocht en overlegd en mogelijk geschikte kandidaten benaderd om te helpen met het 

opstarten van een Repair Café Beltrum. Na een subsidieaanvraag bij het Naoberfonds 

Beltrum van €1000 en steeds meer vrijwilligers is eind oktober dit mooie idee werkelijkheid 

geworden in het Kulturhus in Beltrum en is er 1x per 2 weken op zaterdagochtend van 10 tot 

12 uur een Repair Café. Na de feestelijke opening hebben zich ook nog eens 3 vrijwilligers 

aangemeld, waarmee de groep nu bestaat uit 12 vrijwilligers, waarvan ruim de helft 

technische items proberen te repareren, 2 doen textiele items, 1 administratie, 1 gastheer en 

1 schenkt de koffie. Zo worden ieders kwaliteiten en talenten optimaal benut en kan Beltrum 

hun kapotte spullen een 2e, 3e of zelfs 4e leven geven. Duurzaam en milieubesparend en een 

aantal vrijwilligers die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, voelen zich weer nuttig voor 

de maatschappij.  

Vanuit de Toekomstagenda Beltrum zijn 3 werkgroepen in het leven geroepen om Beltrum 

toekomst bestendigd te maken. Vanuit de werkgroep Welzijn en zorg is een sub-werkgroep 

ontstaan met de LEEFF!: Lach, Eerlijk, Enthousiast, Fijn en echt een Feest! Deze groep 

enthousiastelingen gaat zich sterk maken met de slogan: wat zou het toch mooi zijn als 

iedereen in Beltrum mee kan doen! Er is een samenwerking aangegaan met Stichting 

Jongerenwerk Beltrum (SJB) en deze groep probeert te voorzien in de behoefte van kinderen 

en jongvolwassenen aan vrijetijdsbesteding. Dus voor kinderen en jongvolwassenen die om 
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wat voor reden dan ook niet mee (kunnen) doen met de maatschappij. Daarvoor zoeken ze 

ook inzet van vrijwilligers die een klein beetje van hun vrije tijd willen invullen met mensen 

die ze blij kunnen maken. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om 1 kind dat graag wil zingen en 

dan wordt er iemand aan gekoppeld die dat zou kunnen begeleiden of een groepje dat graag 

een modeshow wil lopen. Of een hele groep die bijvoorbeeld een ritje in een vrachtwagen wil 

maken en dan worden er chauffeurs gezocht die dat willen doen. Idee is dat er een vaste 

aanstuurgroep komt die de behoeftes gaan inventariseren en koppelen. Een gezamenlijke 

activiteit behoort ook tot de mogelijkheden. Mede door corona is er momenteel (begin 

januari 2022) nog niets verder ondernomen.  

Verder is er een aanvraag geweest voor een hondenspeelplaats. Dit is nog niet uitgewerkt 

door 2 vrijwilligers. Idee om ook een eigenaar van een hondenschool hierbij te betrekken.  

 

Een inwoonster had het idee om ‘lelijke’ stroomhuisjes in de kern op te laten fleuren met 

mooie schilderingen door een kunstenaar. Ik heb haar idee bij de gemeente gelegd en zij 

mocht zelf met een goed voorstel komen. Wordt nog aan gewerkt.  

Meerdere inwoners kwamen in het voorjaar en in de zomer met het idee om ergens een 

koffiepunt in het centrum van Beltrum te maken, aangezien er door toeristen, wandelaars en 

fietsers op maandag en dinsdag nergens een kopje koffie of wc te vinden is. Hier wordt nog 

over nagedacht, aangezien het Kulturhus niet de hele maandag en dinsdag maar zo geopend 

kan zijn voor een paar kopjes koffie.  

Eind december besloot de redactie van de Achterhoek Nieuws, dat Beltrum ontdubbeld werd 

van 2 edities, die zij altijd kregen, nl Achterhoek Nieuws editie Eibergen/ Neede en Groenlose 

Gids. Dit heeft tot veel weerstand geleid in vooral Avest en Voor Beltrum en zelfs 

opzeggingen van krantenbezorgers; zij moesten nl bijna hetzelfde werk doen voor de helft 

van het geld. Ik heb verschillende gesprekken gevoerd met de redactie en samen met de 

belangenvereniging van Voor Beltrum en Avest en de redactie worden nu oplossingen 

onderzocht. Wat hebben de inwoners ervoor over om de Groenlose Gids alsnog te kunnen 

lezen? En wat kan het weer opleveren voor de bezorgers en hoeveel werk is het dan extra? 

Op al deze vragen worden nog antwoorden gezocht.  

 

Plannen voor 2022: een zorgnetwerk in Beltrum op zetten, evenals een (online?) platform 

waar vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld kan worden en een overzicht van 

vrijwilligersfuncties bij verschillende verenigingen en stichtingen. Verder zijn er vragen 

gekomen voor het opnieuw oprichten van een volksdansgroep, een biljartgroep en iemand 

die heeft aangegeven om brandmelders centraal te willen inkopen/ hulp bij instaleren  

Wat zou het toch mooi zijn als we in Beltrum……… 
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5.3 Toekomstagenda Wonen, Welzijn En Zorg (W, W&Z)   
Beltrum is een dorp van aanpakken en niet van afwachten. Dit geldt ook voor de toekomst van 

wonen, welzijn en zorg. Wat kunnen we zelf doen om de vraagstukken van nu, op middellange 

en langere termijn aan te pakken? 

Er zijn hiervoor nu drie werkgroepen van start gegaan, vrijwilligers vanuit Beltrum en deels 

professionals. 

           

        

 

 

Werkgroepen: 

1. Toekomst van verenigingen en accommodaties. Deze werkgroep richt zich op het 

slim organiseren van de verenigingen (inkoop, beheer, inzet vrijwilligers) in 

combinatie met een vlekkenplan voor de accommodaties. 

2. Verbinden van welzijn en zorg. Deze werkgroep richt zich op het beter in beeld 

brengen van vragen, behoeften van inwoners, een goede match kunnen maken. Snel 

kunnen schakelen tussen vrijwilligers en 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 ze ouder worden of 

beperkingen hebben.     
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Elke werkgroep ontwikkelt ideeën en maakt een plan van aanpak. Hiervoor worden de 

Beltrumse inwoners ook gevraagd om mee te denken en het aanleveren van input en 

behoeften. Hierdoor kunnen we samen draagvlak creëren om dit proces te laten slagen. 

De dorpsverbinder heeft hierbij een centrale rol, er is een goede start al gemaakt en hopelijk 

gaat dit uitgroeien naar nog mooiere verbindingen in Beltrum. 

De procesbegeleiding ligt in handen van Antoinette Meys van Zorgbelang Inclusief. Eind 2021 

heeft zij haar taken overgedragen aan Sylvia Sikkema. 

Het overkoepelende geheel wordt aangestuurd door een stuurgroep, bestaande uit 

vertegenwoordigers van Marga Klompé, ProWonen, Gemeente Berkelland en Raad van 

Overleg (Roel Beunk en Wilfried Groot Zevert) 

                      
Wat zijn we komende tijd van plan?  

1. We gaan een platform ontwikkelen om vraag en aanbod in Beltrum goed met elkaar te 

matchen. In samenwerking met het Meldpunt willen we zorgen dat iedereen in Beltrum die 

iets wil vragen of iets te bieden heeft weet waar hij/zij moet zijn en dat er vervolg aan wordt 

gegeven.  

2. Er komt een grote bijeenkomst voor alle verenigingen in Beltrum om samen in gesprek te 

gaan over de toekomst. Wat kunnen we gezamenlijk regelen voor beheer, inkoop, inzet van 

vrijwilligers en bestuurscapaciteit? Waar kunnen we elkaar versterken. 

 3. We denken na over een nieuwe vorm van organisatie om alle activiteiten en ambities van 

Beltrum onder één paraplu te brengen. Hierover meer informatie in de jaarvergadering van 

de Raad van Overleg op 13 april 2022.  

4. We gaan een zorgnetwerk (overzicht en inzicht geven in) opzetten waarin alle partijen 

kunnen deelnemen. Denk aan het Meldpunt, Voor Mekaar team, de huisarts, 

praktijkondersteuners, thuiszorg, inwoners. Hierin onderscheid maken in de professionele 

zorgverleners en de vrijwillige zorg. 

5. We willen ouderen informeren over de mogelijkheden om zo lang mogelijk veilig, 

comfortabel en zelfstandig thuis te wonen. Hiervoor zullen we themabijeenkomsten of een 

informatiemarkt organiseren.  

6. We onderzoeken de mogelijkheden om wonen en zorg in Beltrum goed te regelen voor de 

toekomst. Zowel voor ouderen die zorg nodig hebben als voor jongeren met beperkingen.  

7. We zoeken naar mogelijkheden om de functie van dorpsverbinder ook in de toekomst te 

behouden en te financieren.  

8. We willen wat we in dit project doen bekend maken aan het dorp en daarbuiten.  

Het project Toekomstagenda Beltrum is op dit moment het grootste project binnen de Raad 

van Overleg Beltrum. Heeft u vragen of ideeën? Laat het dan weten aan de Raad van Overleg 

via info@raadvanoverlegbeltrum.nl, wij zullen dan zorgen dat uw vraag of idee of de juiste 

plaats terecht komt.    
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5.4 Duurzaamheidsopgave Gemeente Berkelland 
Zoals bekend heeft ook de Gemeente Berkelland haar doelen om duurzame energie op te 

wekken middels zon en wind. Als Raad van Overleg Beltrum staan wij hier neutraal in, al 

hebben we hierin natuurlijk wel een rol. De gemeente Berkelland is voornemens om in de 

komende periode het RODE (Ruimtelijke Ordening Duurzame Energie) te herijken. Wij 

treden gezamenlijk op naar de gemeente vanuit alle kleine kernen en de buurtschappen, en 

van hieruit zijn op 13 oktober 2021 een aantal speerpunten gepresenteerd aan de 

wethouder en aan een aantal raadsleden.  

Wanneer er iets staat te gebeuren streven wij voor een maximale participatie voor de 
inwoners. Dat wil zeggen dat wij van mening zijn dat we zelf willen meepraten over hoe we 
dit gaan doen, waar we dit gaan doen en wie het gaat doen. Daarnaast is er bij de 
raadsleden op aangedrongen om nu vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen geen beleid 
vast te stellen en in beton te gieten zodat hierna de volgende nieuwe gemeenteraad niet 
voor voldongen feiten komt te staan. We hebben voorgesteld om samen met de kleine 
kernen het RODE te herijken, het gaat tenslotte om onze “Achtertuin”. Of de gemeenteraad 
hier gehoor aan gaat geven zal in de komende periode blijken.  
Naast het gemeentelijk beleid wat wordt vastgelegd in het RODE zijn de Achterhoekse 
gemeenten ook verenigd in de RES (Regionale Energie Strategie). In de energieregio 
Achterhoek werken acht gemeenten, de provincie en het Waterschap samen. Deze RES heeft 
een voorstel gedaan in de `RES Achterhoek 1.0` en daarin wordt voorgesteld dat we in de 
Achterhoek samen 1,35 TWh (TeraWattuur) bijdragen aan de landelijke opgave, dit ligt in 
november ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad van Berkelland.  
Om deze RES te realiseren zijn een aantal zoekgebieden voor windenergie aangewezen in de 
Achterhoek. Ook een groot deel van het buitengebied van Beltrum, in het gebied richting 
Zieuwent, is onderdeel van het aangewezen zoekgebied K. Dit is een mogelijke plek voor het 
opwekken van duurzame energie met windturbines.                 
Door de gemeenteraad is een motie aangenomen 
waarin voorlopig een halt wordt toegeroepen aan 
initiatieven voor zonneparken en windmolens. Eerst wil 
de gemeenteraad het beleid herijken waardoor er 
duidelijkheid komt wat er in Berkelland in de toekomst 
al dan niet mogelijk is op het gebied van grootschalige 
energieopwekking met windmolens en zonneparken. 
Tot die tijd heeft de gemeente toegezegd niet te zullen 
meewerken als er initiatieven komen, dus ook niet in 
zoekgebied K!  
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5.5 Wonen in Beltrum 

 

Het Spilkwartier: 

Op het terrein van de voormalige horecagelegenheid Spilman wordt het ‘Spilkwartier’ 
ontwikkeld. Hoewel de precieze invulling nog niet geheel vast staat, is er op 1 
november2021 in het Kulturhus, een inloopavond geweest waarbij het plan, zoals het er 
toen naar uit zag, is gepresenteerd. Het voornemen is om de huidige horecagelegenheid te 
slopen en hiervoor in de plaats appartementen en woningen te realiseren. 
Belangstellenden kunnen zich richten aan Anne van Hal van Scheers en Roes Makelaars. 
 
 
Stand van zaken CPO:  
Bijna drie jaar geleden begon een groep met voornamelijk jongeren te onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn voor het blijven wonen in ons mooie dorp. We waren toen in Beltrum al 
bekend met twee succesvol afgeronde CPO-trajecten.   
Vanaf december 2018 is er een groep, in wisselende samenstellingen, gestart met CPO 3.0. 
Hier is in overleg met de gemeente uitgekomen op een tweetal geschikte locaties voor 
woningbouw. Het weiland tussen de Hoornhorststraat en de Gaarden en het stuk grond 
tussen de Grutto en de Meester Nelissenstraat  
De CPO-groep heeft het eerste jaar veel tijd geïnvesteerd om de woonwensen van de groep 
te formeren en tot een verkaveling te komen waar eenieder zich in kon vinden. Na deze 
eerste fase zijn de omwonenden geïnformeerd over de gemaakte plannen. Hieruit is er een 
plan ter inzage gelegd door de gemeente. Op dit plan zijn vanuit de omwonenden een aantal 
bezwaren naar voren gekomen. Met deze bezwaren zijn de omwonenden, de CPO Gaarden 
groep en de grondeigenaar, Bouwbedrijf Klaassen, aan de slag gegaan met als doel zoveel 
mogelijk bezwaren op te kunnen lossen. Dit proces is inmiddels afgerond en binnenkort zal 
het ruimtelijke proces gestart gaan worden. Op de andere locatie, Grutto/Meester Nelissen-
straat, zijn de woningen gerealiseerd.  
 
Na deze ontwikkelingen kijkt de Raad van Overleg alweer verder. Een procedure om tot 
ontwikkeling van een nieuwbouwplan te komen kost enkele jaren. Hierbij willen we 
inwoners van Beltrum vragen of er behoefte is aan een CPO 4.0. Bij belangstelling stuur een 
bericht aan info@raadvanoverlegbeltrum.nl  
 

5.6 Openbare ruimten, wegen & groen  

 

Civiel  
In 2021 hebben we een paar civiele werken gehad namelijk:  
De Papendijk, het gedeelte tussen Ruurloseweg en de gemeentegrens (richting Erve Kots)  
is op aandringen van Raad van Overleg opgeknapt. Er vielen na de winter gaten in het 
wegdek. Door het vele gebruik van zowel auto’s, fietsers en wandelaars was er een 
gevaarlijke situatie ontstaan.  
Verder is het park de Stroet aangelegd. Dit park is gelegen tussen Haarstraat./mr. 
Nelissenstraat en de Dorpstraat. De grond is van de kerk maar het is wel een openbaar park. 
Vandaar dat het opgenomen is in dit jaarverslag.  

mailto:info@raadvanoverlegbeltrum.nl
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Openbaar Groen.  
Door de extreme droogte zijn in 2020 veel bomen verdroogd. Met name de berk, den en de 
beuk.  
De gemeente heeft in heel Berkelland vele beuken en berken door de droogte moeten 
verwijderen. Zo ook in Beltrum.  
Tevens is op nieuwbouw Jenaplan de groenvoorziening aangelegd.  
 
De RvOB heeft regelmatig in de vergaderingen eenieder verzocht om klachten 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. 
 

5.7 Stichting Jongerenwerk (SJB)  

Het jaar 2021 was weer een bijzonder jaar voor SJB. Door de Coronapandemie zijn de 

activiteiten in 2021 voor SJB voor een deel doorgegaan. 

De jeugd kampen Walhalla en Flierefluiters zijn doorgegaan en goed bezocht. Ook de 

Hobbyclub heeft even doorgang kunnen vinden totdat de maatregelen weer verscherpt 

werden. De rest van het jaar zijn door de corona maatregelen bijna alle activiteiten afgelast. 

In 2020 was SJB 10 jaar bestaan. Door de corona kon het 10-jarig jubileum niet gevierd 

worden. 

In 2021 heeft SJB de Beltrumse bevolking een Kabouter pad gegeven. Dit is een drie 

kilometer lange route met onderweg een tiental kabouter deurtjes met kabouter namen 

erop (deze verwijzen naar bekende Beltrumse personen van heden en verleden.). De route is 

in boekvorm uitgegeven aan alle inwoners van Beltrum.  

Aan de Raboclubsupport is ook meegedaan en dit heeft ook dit jaar weer een mooi 

geldbedrag opgeleverd. 

5.8 Werkgroep Toerisme 

De Corona situatie heeft gezorgd dat de activiteiten van de toeristische werkgroep in 2021 beperkt 

zijn geweest. 

We hebben meerdere contacten gehad met de nieuwe starters op toeristisch gebied en waar nodig 

advies of hulp geboden. Deze nieuwe contacten zijn de Camperplaats-Erve-Roos aan de 

Industrieweg, die gestart is met zijn activiteiten en terug kan zien op mooie referenties. 

We hebben kennis gemaakt met de nieuwe eigenaren/uitbaters van Café-restaurant Dute en 

gekeken naar gezamenlijke belangen. Met name het uitgebreide terras heeft tijdens de openstelling 

een goede belangstelling kunnen genieten. Ook binnen heeft een mooie modernisering 

plaatsgevonden.  
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In Park de Stroet is de aanleg van het speel en beweegpark bijna afgerond en heeft jong en oud er al 

vanaf de schoolvakanties 2021 van kunnen genieten. De bezoekers zijn bijzonder enthousiast over de 

nieuwe inrichting.  Voorjaar 2022 zullen de laatste afrondingen worden gedaan en onder 

voorbehoud van de coronasituatie wordt er een opening gerealiseerd. Het opnemen in de fiets- en 

wandelroutes is één van de acties die hopelijk bijdraagt tot extra gebruik door de toeristen die 

Beltrum aan doen. Ook aan arrangementen wordt nog gewerkt. 

In november heeft er een uitgestelde bijeenkomst van de toeristische ondernemers plaats gevonden, 

waarbij samen gekeken is naar mogelijke actiepunten. Afgesproken is dat er in een studiegroep-

achtige setting gestart wordt met vormen van samenwerken en kennis delen. De Lockdown heeft 

vertraging opgeleverd in de uitvoering. 

Bij zowel Camping Falckenborg als bij ’t Noasman is sprake geweest van het instappen van de 

volgende generatie in het bedrijf.  

In 2021 hebben de camping en camperbedrijven gemeld dat ze een goed seizoen hebben gedraaid 

ondanks corona. De kleinschaligheid heeft bijgedragen aan het gevoel van veiligheid bij de gasten. 

We kijken er als werkgroep naar uit om weer terug te gaan naar normale omstandigheden in 2022. 

5.9 Comité 4 & 5 mei  
4 mei 2021 herdenking “na 75 jaar vrijheid”: 
Op dinsdag 4 mei, heeft de dodenherdenking bij het monument op het Mariaplein 
plaatsgevonden, wederom aangepast in verband met het coronatijdperk.  
Er werd een plaquette met de namen van de gevallenen onthuld bij het oorlogsmonument 
op het Mariaplein. 
De plannen om het 75 jaar bevrijd zijn nog te herdenken, konden helaas niet uitgevoerd 
worden. 
Er was een korte herdenking waarbij, naast de gemeente, de school en de RvO Beltrum, 2 
jubilerende verenigingen/bedrijven een bloemstuk legden bij het monument  
Dameskoor 55 jaar 
EHBO Beltrum 70 jaar 
 
Tevens is op het EMB-gebouw aan de Mr. Nelissenstraat een plexiglas scherm geplaatst. Dit 
op het teken, welke is aangebracht op de muur van dit EMB-gebouw. De bedoeling is dat er 
in 2022 nog een tekst met uitleg naast geplaatst gaat worden. 
Er is uiteindelijk toch besloten om in 2022 de 75 jaar bevrijding niet meer te gaan vieren, 
door de corona is dit nu twee jaar geleden geweest en ook gezien dat het nu niet passend zal 
zijn gezien de ontwikkelingen tussen Oekraïne en Rusland. 
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5.10 Het Dorpsbos  
Er komt schot in de activiteiten rondom het Beltrumse Bos. Er is flink gesnoeid en bomen en 
struiken zijn verwijderd om het huidige parkje weer open en beter toegankelijk te maken. 
Een ruime picknickplaats werd geplaatst. Samen met de buurt hebben we dit “parkje” om 
kunnen toveren tot een fijne ontmoetingsplek voor en door Beltrummers. Dit is mogelijk 
gemaakt met financiële steun van het Univé oost Fonds en het Postcodeloterij Buurtfonds. 
In 2022 zal dit verder vorm gaan krijgen. 

          
 
 
 

En nu …samen op naar 2022! 

Er is al vaker geschreven: Beltrum bruist. 
Een actief, bruisend en sociaal dorp. “Met mekare, veur mekare” 
De afgelopen jaren waren door de coronacrisis niet makkelijk. Iedereen hoopt weer op een 
normaal leven zonder de beperkingen.  
Het jaarverslag laat zien dat er veel gedaan is in Beltrum, maar dat we hier samen aan 
moeten blijven werken…en dat er nog veel moet gebeuren! 
Samen kunnen we veel bereiken.  
 

Wat zou het toch mooi zijn dat we in Beltrum…. 
 
  


