
door de Stichting Kulturhus, in 

overleg met de kerk, school en de 

Hassinkhof een integraal plan  

gemaakt voor het openbare gebied 

tussen deze gebouwen. Naast een 

herkenbare verbinding als onder-

deel van het Kulturhus concept, is 

er ook gekeken naar verbetering 

van de verkeersveiligheid rond de 

school.  

 

Om alle plannen te presenteren 

wordt samen met de gemeente 

Berkelland een inloopbijeenkomst 

georganiseerd. Hierbij kunnen de 

inwoners van Beltrum het uiteinde-

lijke ontwerp, de plattegronden en 

een sfeerimpressie zien van het 

nieuwe Kulturhus. Tevens zal de 

gemeente de tekeningen van de 

toekomstige inrichting van ge-

noemde straten laten zien. Het 

‘nieuwe’ Beltrum zal deze avond 

getoond worden middels tekenin-

gen maar ook via een 3D-annimatie 

van de Dorpsstraat tussen het  

Mariaplein en de Hofstraat.  

Op deze avond zullen vertegen-

woordigers van zowel gemeente 

als het Kulturhus aanwezig zijn om 

tekst en uitleg te geven en uw  

vragen te beantwoorden. Ook 

word u de mogelijkheid geboden  

in te spreken en uw reactie te  

geven op de ontwerpvoorstellen.  

 

Deze inloopbijeenkomst is op:  

maandag 4 februari van 17.00 

tot 20.00 uur in de Wanne. 

 

U bent vrij om ergens tussen 17.00 

en 20.00 uur gebruik te maken van 

de inloopmogelijkheid.  

 

Komt allen en laat deze gelegen-

heid niet voorbij gaan om uw 

mening te geven!  

Voor u ligt alweer Nieuwsbrief 3 

over het Kulturhus in Beltrum.  

Er is veel gebeurd in de afgelopen 

maanden. Zo is eind oktober 2012 

de Dorpsböke geopend en is de 

SJB volop bezig met het ontwerp 

voor hun Jeugdhuuske in de  

Hassinkhof. Er ligt een voorstel van 

de gemeente Berkelland voor de 

inrichting van het openbare gebied 

rondom het Kulturhus en de Rabo-

bank verleent haar medewerking 

aan het verplaatsen van de pinauto-

maat naar de nieuwe entree van 

het Kulturhus. De Programmaraad 

is druk bezig alle activiteiten die nu 

nog in de Wanne plaatsvinden te 

herhuisvesten en de financiering 

van het project is zo goed als rond.   

 

De afgelopen maanden was de ge-

meente regelmatig in het nieuws 

over de problematiek omtrent  

bestemmingen en functies tussen 

de verschillende dorpshuizen en 

Kulturhusen binnen haar gemeente. 

Hieruit blijkt dat wij op het juiste 

moment geanticipeerd hebben en 

een maximale vrijheid hebben ver-

kregen aan bestemmingen en diver-

siteit aan functiemogelijkheden  

binnen ons Kulturhus. 

 

Bouwteam Beltrum 

De realisatie van het Kulturhus 

hoeft niet aanbesteed te worden. 

Zowel de provincie als de gemeen-

te hebben hiermee ingestemd. 

Concreet betekent dit dat we met 

de Beltrumse ondernemers in 

bouwteam verband het gebouw 

kunnen realiseren. Zo kunnen we 

de verkregen subsidiegelden lokaal 

laten terugvloeien.  

Eind vorig jaar is er overleg ge-

weest met vertegenwoordigers van 

de bouwbedrijven Hoffman, Beltim, 

klein Gunnewiek en Gelderbouw.  

Doel van dit gesprek was om te 

komen tot een bouwcombinatie 

welke bereid is om onder voor-

waarden het Kulturhus te bouwen. 

Deze overleggen zijn zeer con-

structief verlopen. Door de om-

vang van het werk is geconclu-

deerd dat het niet praktisch is om 

het werk door alle vier bouwbe-

drijven uit te voeren. Er is samen 

gezocht naar een andere samen-

werkingsvorm. Met wederzijdse 

instemming tussen Stichting Kultur-

hus Beltrum en de bouwbedrijven 

is uiteindelijk besloten het werk uit 

te laten voeren door de combina-

tie Hoffman - klein Gunnewiek.  

Waardering is er voor de bedrijven 

Beltim en Gelderbouw voor het  

meedenken om uiteindelijk tot dit 

gedragen besluit te komen. 

 

De combinatie Hoffman - klein 

Gunnewiek heeft de opdracht  

meegekregen om lokale onderaan-

nemers te betrekken bij de uitvoe-

ring van het werk. Hiervoor zullen 

binnenkort de gesprekken worden 

opgestart met betrokken partijen. 

 

Inloopbijeenkomst 4 februari 

Diverse straten worden dit jaar 

opgeknapt. In de Dorpstraat, Haar-

straat en de Heelweg (binnen de 

bebouwde kom) komt nieuwe rio-

lering. Gelijktijdig hiermee worden 

deze straten en ook de Kampstraat 

en een deel van de Nelissenstraat, 

opnieuw ingericht. In het verlengde 

van deze werkzaamheden is er 

Kulturhus krijgt vorm... 

Kulturhus Beltrum 
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Bezoek de Dorpsböke eens!  

Sinds oktober 2012 kunt u in Beltrum weer boeken lenen als 

uw lid bent van de Bibliotheek Oost Achterhoek (BOA).  

Vanaf nu is het echter ook mogelijk om een abonnement af te 

sluiten bij de Dorpsböke zelf. Volwassenen kunnen voor 10,- 

euro per jaar de eigen boeken van de Dorpsböke lenen. Deze 

grote collectie mooie boeken is ingebracht door inwoners uit 

Beltrum. Kinderen t/m 12 jaar zijn gratis lid en kunnen ook 

boeken lenen uit de wisselcollectie van de BOA.   

 

Loop eens binnen bij de Wanne op maandag of donderdag 

van 14.30 tot 16.30 uur. De vrijwilligers helpen uw graag! 

Gezocht beheerder (m/v): 

Tijdelijke huisvesting  

De huidige gebruikers van het Wit-Gele kruisge-

bouw zullen gedurende de realisatie van het Kul-

turhus een tijdelijk onderkomen krijgen elders in 

ons dorp. Met alle betrokkenen wordt hier op dit 

moment over gesproken. Zo proberen wij in 

overleg met de Rabobank om de pinautomaat zo-

lang mogelijk te laten functioneren. Zodra er meer 

bekend is over de planning en de tijdelijke huisves-

ting van de huidige gebruikers zullen wij dit tijdig 

aan u communiceren. Uiteraard trachten wij de 

overlast tot een minimum te beperken. 

Het bestuur van de Stichting Kulturhus Beltrum is op zoek naar een enthousiaste  

beheerder. Van de kandidaten verwachten wij: ondernemerschap, sociale vaardigheden, 

oplossingsgericht zijn, leidinggevende capaciteiten en affiniteit hebben met de horeca en 

met Beltrum.  

 

De beheerder zal het gezicht van het Kulturhus worden. Daarnaast zal het Kulturhus 

deels gerund worden door vrijwilligers. Het gebouw omvat naast het Kulturhus ook 

ruimten in de school, de Hassinkhof en de kerk.  

 

De hoofdtaak is het uitvoeren van het reguliere beheer. Daarnaast zal de beheerder de 

gastheer of vrouw zijn van het Kulturhus en verantwoordelijk zijn voor de coördinatie 

en aansturing van de vrijwilligers, de inkoop, de agendering van (nieuwe) activiteiten 

en de financiële administratie.  Deze taken worden ook in de avonduren en in de week-

einden uitgevoerd. Samenwerking met en advisering aan het bestuur behoren ook tot 

de taken. Daarnaast moet hij of zij bereid zijn om zelf de handen uit de mouwen te  

steken en in het bezit zijn van de diploma’s HACCP en BHV of bereid zijn deze op  

korte termijn te behalen. Enige ervaring in een soortgelijke functie en technische  

vaardigheden is een pre. 

 

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging en een zelfstandige baan in een modern en 

vernieuwd gebouw dan is wellicht deze baan wat voor uw!  Over de uren inzet en  

salariëring kunnen nadere afspraken met elkaar worden gemaakt.  

 

Herkent u zich in bovenstaande profielschets? Schroom dan niet te reageren!  

Wij willen graag samen met u op zoek gaan naar, en invulling geven aan deze nieuwe 

functie in Beltrum.  

Heeft u interesse: neem dan voor 1 maart 2013 contact op met Bas Hommelink. 
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Ook uw mening telt! 

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen?  

Schroom niet contact op te nemen met:  

 Bas Hommelink, 06-28845561 

bashommelink@hotmail.com 

 Ronald Stapelbroek, 482174  

ronaldstapelbroek@hetnet.nl 

 

Het Kulturhus wordt  

van ons allemaal! 

Planning 

Na de inloopbijeenkomst zal de 

verkregen informatie besproken en 

waar mogelijk verwerkt worden in 

het uiteindelijke ontwerp. Daarna 

wordt de omgevingsvergunning 

(bouwvergunning) aangevraagd.  

De vergunningsperiode duurt  

minimaal 8 weken wat betekent 

dat op zijn vroegst medio mei ge-

start kan worden met de daadwer-

kelijke realisatie van het Kulturhus. 


