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Jaarverslag over 2018 - Lievelds Belang  
 
Bestuur Lievelds Belang: 

 Voorzitter: Joris Pape 

 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 

 
Aangezien begin 2018 het nieuwe Dorpsplan Lievelde definitief is geworden, zijn we als bestuur 
gezamenlijk met een aantal uitvoerende werkgroepen aan de slag gegaan met de 
uitvoeringsagenda. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste kansen in uitvoering: 
 
1. 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: 

 Aanleg wandel- en fietspaden door het park en aansluiting op Lauwersdijk en 

Kolenboerpad 

 Opruimen van alle grove puin, grof groen en rommel die rond het water en verder op het 

terrein lag 

 Plaatsen 4 groene banken en 1 picknickset dichtbij het clubhuis dankzij het Rabo 

Cooperatiefonds 2016 

 Aanleg waterovergang tussen de twee vijvers 

 Planten fruitbomen (appel, kers, peer) 
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Nog uit te voeren: 

 Creëren camperplaatsen 

 Planten van meer bomen (treurwilgen langs het water, grote beuk bij de bank, 

notenbomen) 

 Aanmaken vlekkenkaart/ schetsplan van gehele terrein 

 Klimboom voor kinderen 

 Aankleden/begroeiing stenen wal aan spoorzijde 

 

Daarnaast loopt er een onderzoek of een deel van het park gebruikt kan worden voor als 

bouwgrond voor nieuwbouwwoningen 

 
2. Digitale dorpsagenda 

Er is een werkgroep bezig met het opzetten van een digitale dorpsagenda voor Lievelde. 
Op deze site kan straks iedere Lieveldse vereniging/stichting/horecagelegenheid zijn 
agenda plaatsen. Ook is 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. Gezamenlijke opslagplaats 

Aangezien de gemeente het Park Vossenburcht ook beschikbaar wil stellen als een soort 
proeftuin voor vernieuwende, innovatieve en duurzame bouwvormen, hebben we 
onderzocht waar we een dergelijk bouwwerk dan eventueel voor zouden kunnen gebruiken. 
Hierop hebben we alle verenigingen aangeschreven en gevraagd of er behoefte is aan een 
gezamenlijke opslagplaats voor materialen. Hier bleken 5 a 6 verenigingen in 
geïnteresseerd. Hiervoor wordt nu gezocht naar een mogelijke nieuwe bouwvorm of een 
eventuele bestaande locatie. 

 
4. Wandelpad Rondje Lievelde 

Rondom Lievelde wordt veel gewandeld, en één van de gebruikelijke rondjes is 
Lievelderweg, Hamelandweg, parallelweg Europaweg (N18), Nieuwstraat, Engelse Schans. 
Het nadeel van dit rondje is dat de Hamelandweg en de Europaweg gevaarlijke wegen zijn 
om langs te lopen. Er wordt hard gereden en deze wegen zijn vrij druk. Het wordt zowel 
door de wandelaars als door de automobilisten als onveilig beschouwd. Samen met de 
gemeente, het Waterschap, Stichting Fietspaden Lievelde en Jeroen Beusink wordt er 
onderzocht of er aan de binnenzijde van de weg een wandelpad gecreëerd kan worden. Dit 
pad zou dan ook deels over het maaipad van de sloot lopen. 
 

5. Deelauto  
Onderzocht wordt of het mogelijk is om een “dorpsbus” aan te schaffen. Deze bus (9 
persoons?) zou bijvoorbeeld door een vaste club vrijwilligers gereden kunnen worden en 
ingezet kunnen worden door bijv. verenigingen, jeugdclubs, KBO, etc. Vanwege een gebrek 
aan bestuursleden is dit project in 2018 niet verder van de grond gekomen. Wellicht in 
2019. 
 

6. Uitbreiding keuken Clubhuus 
In het dorpsplan kwam de wens van een aantal verenigingen naar voren voor een grotere 
werkbare keuken in het Bernard Vos Clubhuus. Inmiddels is hiervoor een werkgroep 
samengesteld. Momenteel is deze druk bezig met een tekening van de keuken en de 
financiële haalbaarheid hiervan.   
 

7. Wonen in Lievelde 
Momenteel worden de 4 huurappartementen voor jongeren gebouwd aan de Engelse 
Schans in Lievelde. Verwacht wordt dat deze na de zomer klaar zullen zijn. De eerste jonge 
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gegadigden hebben zich hiervoor gemeld en het ziet ernaar uit 
dat ze direct bewoond zullen worden door de juiste doelgroep zodra ze klaar zijn. 
Daarnaast zijn we samen met de gemeente in Lievelde aan het kijken naar een locatie voor 
een aantal nieuwbouwwoningen. Uit het woononderzoek onder ouderen in Lievelde eind 
2018 bleek dat er behoefte was aan betaalbare levensloopbestendige woningen. Ook voor 
starters is er momenteel nagenoeg niets te koop. Verwacht wordt dat er in juni 2019 een 
locatie bekend is waar dit gerealiseerd kan worden 

 
 
Overige onderwerpen: 

1. Projectleider en regiseur kleine kernen 
Naar aanleiding van de behoefte van de kleine kernen in de bovendorpse 
leefbaarheidsvisie heeft de gemeente een Projectleider Kleine Kernen en een regisseur 
Kleine Kernen aangesteld. De projectleider is Marloes Kos, en de regisseur is Eva te 
Poele. Eva krijgt een soort ambassadeursfunctie waarbij ze de verschillende 
eisen/wensen van de kleine kernen bundelt en binnen de gemeente gaat lobbyen om zo 
bepaalde onderwerpen aan de kaak te stellen / geregeld te krijgen  

 
2. Duurzaam Lievelde 

Er is een werkgroep opgericht die onderzoekt waar de mogelijkheden liggen om 
Lievelde duurzamer te maken. 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 
 

3. 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 
 

4. Oversteken N18 – bereikbaarheid versus veiligheid 
Rijkswaterstaat en de gemeente willen alle overgangen tussen Groenlo en Lievelde 
afsluiten. Hiervoor in de plaats zou dan één veilige ongelijkvloerse overgang ter hoogte 
van de Zwolse weg komen. Dit zal nog enkele jaren duren. Ondertussen wordt het 
traject steeds drukker en de overgangen daarmee onveiliger. LB houdt vinger aan de 
pols bij de gemeente voor wat betreft de ontwikkelingen. 
 

5. Glasvezel in buitengebied en in kleine kernen 
Momenteel is het buitengebied van Lievelde volledig aangesloten op glasvezel.  
Recentelijke berichtgeving is dat Glasvezel Buitenaf ook de kernen zelf zou willen 
verglazen. Wordt vervolgd. 
 

6. Rova actie Mooi Schoon 
Op 14 april heeft er weer een zwerfvuilactie plaatsgevonden in het buitengebied van 
Lievelde. Er is 170kg zwerfvuil opgehaald.  
Op 6 april 2019 is de volgende actie, we hopen op een goede opkomst! 
 

7. Netmobil 
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 
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biedt de app mogelijkheden voor een fijnmazige oplossing in 
tijd en ruimte voor mobiliteit van inwoners van kleine kernen. 

8. Kabouterroute 
Een kabouterroute is een wandelroute waarin je handgemaakte kabouterdeurtjes kunt 
ontdekken. 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 initiatief komt uit Groenlo waar de eerste route gerealiseerd is. Er wordt nu bekeken 
of er ook routes in de Kleine Kernen gemaakt kunnen worden, een werkgroep bekijkt of 
dit iets voor Lievelde is. 

9. 3FM actie 
Op 20 december kwamen de DJs van 3FM door Lievelde. Lievelds Belang heeft samen 
met de organisatie van de TSTL een benefit avond georganiseerd buiten bij de Barbier. 
Totale opbrengst: € 2447,- 

10. Temp/klok paal Univé aan de Lievelderweg 
Univé heeft in april 2018 laten weten dat zij de paal weg willen halen, tenzij deze 
overgeverfd wordt en de Univé-reclame wordt verwijderd. Aangezien dit als een 
toegevoegde waarde voor Lievelde wordt ervaren heeft Lievelds Belang in overleg met e 
fam. Raasing de paal overgenomen. De fam. Raasing neemt de stroomkosten voor hun 
rekening, waarvoor dank! 
 

 
Voor zover ons jaarverslag over 2018 


