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Jaarverslag over 2019 - Lievelds Belang  
 
Bestuur Lievelds Belang: 
 Voorzitter: Joris Pape (aftredend: Walter neem in eerste instantie lopende periode waar) 
 Penningmeester: Silvia klein Avink 
 Secretaris: Ottelien Pothof 
 Bestuursleden:  

 Bennie Oosterholt 
 Tom Papen 
 Emiel Koldeweij (sinds februari 2019) 
 Gerard Godlieb (sinds februari 2019) 
 Maroeska Boots (sinds februari 2019) 
 Walter te Brake (sinds februari 2019) 

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

1. Woon- en leefomgeving 
 Joris Pape 
 Bennie Oosterholt 
 Maroeska Boots 
 Gerard Godlieb 

 
2. Jeugd, zorg en welzijn 

 Silvia Klein Avink 
 Emiel Koldeweij 

 
3. Sport, cultuur en recreatie 

 Tom Papen 
 Ottelien Pothof 
 Walter te Brake 

 
Allereerst zijn wij natuurlijk blij met de onderscheiding, de Janus, die we tijdens Carnavals 
Rosenmontag 2020 van De Nölepeters  gekregen hebben als vereniging. Dit is de Janus.  
 
Dorpsplan 2018 Lievelde definitief is geworden. De werkgroepen zijn met de verschillende 
onderwerpen aan de slag gegaan, geholpen door vele vrijwilligers. 
 
Samenvatting; 
 
1. Plan Park Vossenburcht 
Het oude Vionterrein is inmiddels eigendom van de gemeente, heeft de bestemming “groen” en 
is omgedoopt tot Park Vossenburcht. 
Naar aanleiding van het dorpsplan en de input van de gemeente is er een werkgroep gevormd. 
De volgende zaken zijn reeds uitgevoerd, voor een groot deel door Stichting Fietspaden 
Lievelde, alsmede door de werkgroep Park Vossenburcht: 

 Aanleg wandel- en fietspaden en aansluiting op Lauwersdijk en Kolenboerpad 
 Opruimen puin, grof groen en rommel die rond het water en verder op het terrein lag 
 4 groene banken en 1 picknickset dankzij het Rabo Cooperatiefonds 2016 
 Aanleg waterovergang tussen de twee vijvers.  
 Planten fruitbomen (appel, kers, peer) 
 Klimboom voor de kinderen 
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 Fietscrossbaan waar veel gebruik van wordt gemaakt 
 
Nog uit te voeren: 
 De vijvers komen ’s zomers droog te staan.  Dit wordt binnenkort aangepakt door de 

gemeente (Stefan Papen, Vincent Lette)  
 Creëren camperplaatsen 
 Planten van meer bomen (treurwilgen langs het water, grote beuk bij de bank, 

notenbomen) 
 Aankleden/begroeiing stenen wal aan spoorzijde 
 Woningbouw (eerste onderzoek geweest door de gemeente, komen we verder in dit 

document op terug) 
 Lokaal voor Verlof (komen we ook op terug) 
 Gezamenlijke opslagplaats. Vorig jaar over gesproken. Dit bleek achteraf niet haalbaar 

en is op die locatie ook i.v.m. mogelijke woningbouw niet wenselijk. 
 
2. Digitale dorpsagenda 

Er is een werkgroep bezig met het opzetten van een digitale dorpsagenda voor Lievelde. 
Op deze site/app kan straks iedere Lieveldse vereniging/stichting/horecagelegenheid zijn 
agenda plaatsen. Ook zal er informatie te vinden van deze verenigingen en worden 
eventuele evenementen aangekondigd. Uiteindelijk dient dit ook in een app verwerkt te 
worden, om het laagdrempelig te maken voor iedere doelgroep. 

 
3. Wandelpad Rondje Lievelde 

Het idee was om een wandelpad te creëren via de  Nieuwstraat, Parallelweg, richting 
Lievelderweg. In overleg met het waterschap is dit niet haalbaar. Dit i.v.m. de verplichte 
maaipaden aan beide kanten van de sloot. 
 

4. Deelauto  
We hebben hier veel werk voor verzet. Diverse verenigingen zijn hiervoor benaderd. Ook 
zijn er nog andere alternatieven bekeken. Helaas weinig animo en hebben dus moeten 
constateren dat het geen kans van slagen heeft. We hebben daarom besloten hiermee te 
stoppen. 
 

5. Alcohol en Drugs 
Met name het drugsprobleem is nieuw binnen de Achterhoek en Lievelde. Recentelijk zijn 
drugslabs in Vragender en Winterswijk opgerold. Om de jeugd mee te nemen in deze 
ontwikkelingen en gevaren, is de wijkagent/Mazzel bereidt om voorlichting te geven tijdens 
een avond van JeugdFest.  
 

6. Uitbreiding keuken Clubhuus 
Ook aan dit onderwerp veel aan gedaan, er zijn diverse overleggen met Stichting Bernard 
Vos Clubhuus en KBO, Zonnebloem geweest. Vanuit het dorpsplan was het een wens om 
een uitbreiding van de keuken te realiseren, maar helaas was er vanuit de diverse partijen 
te weinig interesse. 
 

7. Woningbouw Lievelde 
Er zijn diverse projecten op het gebied van woningbouw in Lievelde. 

 Huurblok Hoek Engelse Schans. 
De 4 huurappartementen voor jongeren aan de Engelse Schans in Lievelde zijn 
opgeleverd en zijn momenteel bewoond door 4 jongeren uit Lievelde en 
Lichtenvoorde.  

 
 Plan Henk Weenink, Kloezedijk 
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Er zijn diverse plannen voor woningbouw bij de 
gemeente ingediend. De verschillende initiatiefnemers hebben deze plannen tijdens 
het inloopspreekuur van het LB gepresenteerd. 
Het plan aan de Kloezedijk is volgens de Leefbaarheidsthermometer van de 
gemeente het plan met de hoogste score en zal verder uitgewerkt worden. Het idee 
is om een woondroedel met ca. 7 woningen te creëren 
 

 Plan Vossenburcht 
In 2019 is er een woononderzoek uitgevoerd onder de inwoners van Lievelde. Uit dit 
onderzoek is naar voren gekomen dat er ongeveer  40 geïnteresseerden voor een 
woning in Lievelde. Het betreft ofwel starters, alleenstaande en senioren.  Uit de 
Leefbaarheidsthermometer van de gemeente is ook naar voren gekomen dat het op 
Plan Vossenburcht mogelijk is om ongeveer 15 wooneenheden te realiseren., 
Betaalbare woningen, opgezet in driehoeken (dus niet strak langs de Bergstraat) 

 
 Lokaal voor Verlof 

Ook hier hebben we een aantal plannen tijdens het inloopspreekuur gepresenteerd 
gekregen. De regie ervan en het verder oppakken ligt bij de gemeente. 
 

8. NetMobiel 
Lievelds Belang werkt mee aan een project van de HAN en SAXION Hogescholen waarbij 
er een nieuwe app wordt ontwikkeld, die de huidige bereikbaarheidsproblemen in de kleine 
kernen zou moeten verbeteren. De app zorgt voor het matchen van vervoersvragen van 
inwoners met zowel professioneel als particulier aanbod. Hierdoor biedt de app 
mogelijkheden voor een fijnmazige oplossing in tijd en ruimte voor mobiliteit van inwoners 
van kleine kernen. 

 
9. Duurzaam Lievelde 

Coöperatie zonnedak. Een werkgroep heeft intensief de mogelijkheden onderzocht om 
Lievelde duurzamer te maken. Het zoeken naar een zonnedak in of rond Lievelde heeft 
geen resultaat gehad. 
Voorbeelden zijn het opzetten van een postcoderoosproject van een gezamenlijk 
zonnedak, het creëren van meer bewustwording bij de inwoners, mogelijkheden 
onderzoeken voor het opwekken van duurzame energie binnen Lievelde. Vanuit Lievelde 
kunnen we ook meedoen aan diverse postcoderoosproject, waaronder de postcoderoos 
van Zonnig Zieuwent.  
 

10. Koningsplein 
De beuken op het Koningsplein zijn ziek t.g.v. verstikkende grond. Er is een verbeterplan 
opgesteld, dit is mede in overleg met Loco en Bestuur School en Volksfeest gedaan. Het 
verbeterplan is inmiddels gestart, de halfverharding onder de bomen is weggehaald en op 
korte termijn zal de grond onder de bomen belucht worden. Dit wordt in 2020 uitgevoerd. 

 
11. Glasvezel 

In het voorjaar van 2019 kon je je aanmelden voor glasvezel binnen de bebouwde kom. 
Zodra het percentage van 35% gehaald werd, zou ik de kleine kern glasvezel aangelegd 
worden. Lievelde heeft het percentage behaald. Begin maart 2020 gestart met de aanleg 
van glasvezel in Vragender. Dan volgen Lievelde, Mariënvelde, Harreveld, Zieuwent. Er 
wordt 40 kilometer glasvezel aangelegd voor 1700 aansluitingen. 
 

12. N18 Oversteken en sluip verkeer 
Het nieuwe kruispunt Zieuwentseweg/N18 ter hoogte van de Richterslaan zou wel eens 
voor meer sluipverkeer door Lievelde kunnen zorgen, o.a. over de Oude Lievelderweg.  
Daarnaast worden tussen Lievelde en Groenlo 4 overgangen van de N18 afgesloten. De 
Zwolseweg wordt via een viaduct aangesloten op de Parallelweg. We zijn kritisch i.v.m. het 
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verwachte sluipverkeer van beide aanpassingen, echter een 
ongelijkvloerse overgang is wel de meest veilige oplossing.  
 

13. Kabouterroute 
Een kabouterroute is een wandelroute waarin je handgemaakte kabouterdeurtjes kunt 
ontdekken. O.a. in Groenlo, Lichtenvoorde en Zieuwent zijn reeds kabouterroutes 
gecreëerd. Hierbij kom je op mooie plekjes die voor inwoners en toeristen soms nog 
onbekend zijn. Bij bepaalde deurtjes staat soms een gedicht of verhaaltje dat gaat over de 
“kabouter” die daar woont. Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met de 
mogelijkheden inventariseren voor een route in Lievelde en hopelijk krijgt deze in 2020 een 
vervolg.  
 

Overige items 
 Hart voor Achterhoek 

JeugdFest heeft in 2019 ook weer meegedaan aan de Hart voor de Achterhoek, ze 
hebben € 312,57 opgehaald. 

 
 Herbestemming Kerk 

Lievelds Belang heeft deelgenomen aan het congres “nieuw gebruik leegkomende 
kerkgebouwen”. Tevens zijn we geïnterviewd door een aantal studenten van het 
Saxion die in opdracht van de gemeente onderzoek doen naar de mogelijkheden 
van hergebruik van de Christus Koning kerk. We willen dit gezamenlijk gaan 
oppakken met de locatieraad.   

 
 Project Leefsamen:  

Lievelds Belang werkt mee aan dit gemeentelijke project met als doel het 
verbeteren van de veiligheid van thuiswonende senioren. Hierbij krijgen de 
aangemelde senioren “slimme” sensoren in huis geïnstalleerd (inbraak, rook, 
paniekknop, inactiviteitsmelders). Bij activatie wordt hun sociale netwerk 
gealarmeerd. De sensoren kunnen kosteloos 12 maanden gebruikt worden, waarna 
besloten kan worden de dienstverlening tegen een vergoeding voort te zetten 

 
 Rova actie Mooi Schoon 

Op 6 april 2019 heeft er weer een zwerfvuilactie plaatsgevonden in het buitengebied 
van Lievelde. Met een mooie club vrijwilligers is het buitengebied weer een stuk 
schoner geworden! Dit jaar gaat de Rova actie in april helaas niet door vanwege de 
maatregelen rondom het Corona virus. 

 
 
Voor zover ons jaarverslag over 2019 


