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Jaarverslag over 2017 - Lievelds Belang  
 
Bestuur Lievelds Belang: 

 Voorzitter: Joris Pape 
 Penningmeester: Silvia klein Avink 
 Secretaris: Marie-Louise Tanck 
 Bestuursleden:  

 John Wolterink 
 Clemens Weenink 
 Janneke Wessels 
 Ottelien Pothof  
 Bennie Oosterholt (sinds september 2017) 
 Tom Papen (sinds december 2017) 

 
 
De verantwoordelijkheden binnen het bestuur van Lievelds Belang zijn opgedeeld in 
onderstaande drie werkvelden.  

1. Woon- en leefomgeving 
2. Jeugd, zorg en welzijn 
3. Sport, cultuur en recreatie 

Hieronder staat per werkveld aangegeven wat er op dat gebied in 2017 heeft gespeeld 
en waar we ons voor ingezet hebben: 
 

1. Woon- en leefomgeving 
 Huurappartementen voor jongeren.  

Op het dubbele kavel Engelse Schans 20-22 zullen 4 huurappartementen 
voor jongeren gecreëerd worden, waarbij het woonblok verticaal in vieren 
wordt gedeeld. Hierdoor hebben alle vier appartementen de leefruimte 
beneden, alle vier met tuin, en de slaapruimte boven.  
Status: koopcontract is getekend door investeerder (Jos Bleumink), 
bestemmingsplan is gewijzigd, aanvraag bouwvergunning loopt. 

 Beschikbaarheid huurwoningen ProWonen 
Naar aanleiding van klachten over beperkte beschikbaarheid van 
huurwoningen in Lievelde zijn er gesprekken gevoerd met ProWonen en 
heeft ProWonen een bijeenkomst in Lievelde georganiseerd om de kans 
op een toewijzing van een huurwoning bij de Lieveldse bevolking te 
vergroten. Voorrangsregelingen voor Lieveldenaren zijn helaas geen 
optie. Wel wordt Lievelds Belang tijdig op de hoogte gebracht wanneer er 
een huurwoning in Lievelde beschikbaar komt, dit zal dan onder de 
bewoners kenbaar gemaakt worden. 

 Glasvezel buitengebied 
In de 2e helft van 2017 is de vraagbundeling gestart voor breedband 
internet in het buitengebied van Oost Gelre en Aalten. Bij meer dan 50% 
deelname wordt het aangelegd. In oktober is een deelname van 73% 
vastgesteld, ook de basisschool in Lievelde wordt voorzien van glasvezel. 
Voorlopige planning aanleg in Lievelde:  
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Graafwerkwerkzaamheden  week 25 t/m 41 2018 
Huisaansluitingen    week 36 t/m 51 2018 

 Buurtwhatsapp 
Preventiemiddel tegen criminaliteit, loopt goed, inmiddels 157 deelnemers. 
In januari 2017 zijn er borden geplaatst bij de toegangswegen van 
Lievelde waarop staat dat de gebieden beveiligd zijn middels een 
Buurtwhatsapp 

 Vion terrein 
De gemeente heeft het Vion terrein gekocht. Het terrein wordt in eerste 
instantie bestemd als “groen”. Er zijn naar aanleiding van alle ideeën van 
bewoners op de dorpsplanavond en in overleg met de gemeente plannen 
gemaakt voor de invulling van het terrein. Meer hierover volgt in het 
Dorpsplan Lievelde. 

 Oversteek N18 
In verband met het verhogen van de veiligheid op het traject tussen 
Lievelde en Groenlo wil Rijkswaterstaat alle overgangen afsluiten. 
Hiervoor zal 1 veilige overgang in de plaats komen, waarschijnlijk ter 
hoogte van de Zwolseweg. Binnenkort volgen er bijeenkomsten waarin de 
plannen verder worden toegelicht door gemeente/Rijkswaterstaat. 

 
 

2. Jeugd, zorg en welzijn 
 Focus van deze werkgroep is afgelopen jaar op het dorpsplan gericht 

geweest, hieruit zullen nieuwe doelstellingen volgen o.a. op het gebied 
van de WMO 

 Er is 2x per jaar een WMO overleg met alle kleine kernen waar we aan 
deelnemen. Hierin wordt met elkaar gedeeld wat er wel en niet goed gaat 
op dit gebied 

 JeugdFest draait goed, er wordt 4 keer per jaar iets georganiseerd en er 
wordt bekeken of dit naar 6 keer per jaar kan. Het wordt goed bezocht en 
de jongeren zijn enthousiast 
in april 2017 heeft JeugdFest meegedaan met de actie Hart voor de 
Achterhoek, samen met VV Erix, JeugdFest heeft hiermee 1100 euro 
opgehaald. 

 Gesprekken met het Bernard Vos Clubhuus zijn weer opgepakt om de 
samenwerking op WMO gebied te verbeteren 

 Vanuit de gemeente is het project de Vraagbak opgestart, dit is een 
rijdende inloopvoorziening waarbij je terecht kunt met vragen over zorg en 
welzijn. Mede dankzij de inzet van Clemens Nales staat deze bus nu op 
de eerste maandag van de maand op de parkeerplaats van het BVC 
tijdens de inloopochtend. 

  
  

3. Sport, cultuur en recreatie 
 Ondersteuning van het project Lievelds Archief, met als doel de historie 

van Lievelde in beeld, geluid en schrift te verzamelen, digitaal vast te 
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leggen, te tonen en te bewaren. Met steun van Lievelds Belang zijn 
inmiddels een aantal middelen aangeschaft om dit doel te bereiken. 

 Van 21 t/m 24 juni vond de wandelvierdaagse in Lichtenvoorde plaats. 

Hier heeft een Lieveldse loopgroep aan deelgenomen, met steun van 

deze werkgroep. 

 Het creëren van een informatiebrochure Lievelde, waarin alle 

contactgegevens van de verenigingen/organisaties staan.  

Status: de respons van diverse verenigingen is beperkt, er dient opnieuw 

bekeken te worden hoe alle verenigingsinformatie het beste verzameld 

kan worden. 

 Lokaal voor Verlof 
Er zijn diverse bijeenkomsten met de stuurgroep geweest waarin de 
invulling en de exploitatiemogelijkheden voor het Lokaal voor Verlof aan 
bod zijn gekomen. Er is tevens een breed opgezette brainstormsessie 
geweest die weer tot nieuwe inzichten en mogelijkheden heeft geleid. 
Deze mogelijkheden worden op dit moment verder uitgewerkt. 

 Het opzetten van de nieuwe kermisactiviteit voor de zondag, de 
zeepkistenrace, is financieel gesteund door deze werkgroep 

 
 
Overige zaken 2017 

 Gezamenlijk met de andere Dorps Belangen Organisaties uit de kleine 
kernen van Oost Gelre is er een Bovendorpse leefbaarheidsvisie 
geschreven. Doel hiervan is om meer aandacht binnen de gemeente te 
creëren omtrent de uitdagingen waar alle kleine kernen momenteel mee te 
maken hebben.  
14 september 2017 is deze visie gepresenteerd bij Loco  
23 november 2017 is er een politiek café georganiseerd in de BMV 
Mariënvelde. 

 Basisschool  
Op 17 mei 2017 is er een convenant getekend tussen de kleine kernen, 
de gemeente en het Paraat Scholen over de toekomst van de 
basisscholen in de kleine kernen. Voorlopig gaan ze niet dicht, Lievelde 
zal in de toekomst op verschillende gebieden meer samen gaan werken 
met Vragender, de directie wordt reeds gedeeld door beide scholen. Er zal 
jaarlijks een gesprek plaatsvinden tussen Paraat Scholen en Lievelds 
Belang waarin onderwijskwaliteit, leerlingenaantallen, financiële 
gezondheid etc. aan bod zullen komen. Hierdoor kan er op tijd actie 
ondernomen worden bij eventuele bedreigingen en komen we niet voor 
verassingen te staan. 

 In april 2017 heeft de zwerfvuilactie plaats gevonden, er is 150kg zwerfvuil 
opgehaald. In 2018 staat deze gepland op 14 april! 

 Om de verkeersveiligheid te vergroten zijn er door Lievelds Belang 
30km/u containerstickers huis aan huis verspreid. Met name op de 
adressen aan de toegangswegen van Lievelde en in de omgeving van de 
basisschool 
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 Er is een nieuwsbrief opgezet om de bewoners op de hoogte te houden 
van de ontwikkelingen. Deze is eenmalig huis aan huis verspreid en 
inmiddels 2x per mail en via de kanalen van Social media 

 Nieuw logo Lievelds Belang 
Er is een prijsvraag onder de Lieveldenaren uitgezet om een nieuw logo 
voor Lievelds Belang te ontwerpen. Op de jaarvergadering eind maart 
2018 zal dit nieuwe logo gepresenteerd worden. 

 Dorpsplan Lievelde 
Doel: vastleggen hoe we er voor kunnen zorgen dat Lievelde ook in de 
toekomst een leefbaar dorp blijft voor jong en oud. 
In januari gesprekken gestart met DKK. Besloten om niet met DKK verder 
te gaan maar met steun van Spectrum, volledig gesubsidieerd door de 
Leefbaarheidsalliantie van de Provincie Gelderland. September 2017 
gestart met de werkgroep, op 27 november is er een bewonersavond 
georganiseerd, 80 bezoekers met veel goede input. Op de 
jaarvergadering eind maart 2018 wordt het dorpsplan gepresenteerd. 

 
 
Jaarlijks terugkerende zaken: 

 Leden contact: De leden worden zo goed mogelijk geïnformeerd via publicaties in de 
kerkklok, Elna, Facebook en via de Website van Lievelds Belang. 

 Maandag 26 maart 2018 vindt de gecombineerde jaarvergadering van Stichting  
Bernard Vos Clubhuus en Vereniging Lievelds Belang plaats. 

 Contributie: nogmaals het verzoek aan leden om zoveel mogelijk de vereniging te 
machtigen middels een automatische incasso. Nieuwe leden kunnen zich via de 
website van Lievelds Belang aanmelden. 
 
 

 
Voor zover ons jaarverslag over 2017 


