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Jaarverslag over 2020- Lievelds Belang  
 
Allereerst de mededeling dat een groot nadeel van deze coronatijd is dat we veel minder 
(spontaan) contact hebben met onze dorpsgenoten. Het gevaar is dat wij blijven hangen in de 
bestaande onderwerpen.  
Om Lievelde nog mooier, beter en toekomstbestendiger te maken roept Lievelds Belang op om 
nieuwe onderwerpen en ideeën aan te dragen. Waar moet Lievelds Belang de komende tijd 
haar tanden in zetten? Wij horen het graag! 
Normaal kunnen deze ideeën worden aangedragen tijdens de inloop voorafgaand aan elke 
bestuursvergadering de derde maandag van de maand om 20:00 in het Bernard Vos Clubhuus.  
Nu kan dat alleen per mail via info@lieveldsbelang.nl. 
 
 
Bestuur Lievelds Belang:  
 Voorzitter: Walter te Brake 
 Penningmeester: Silvia klein Avink 
 Secretaris: Ottelien Pothof 
 Bestuursleden:  

 Bennie Oosterholt 
 Tom Papen 
 Emiel Koldeweij  
 Gerard Godlieb  
 Maroeska Boots 
 Frank Kroezen (sinds februari 2020) 

 
 
Het bestuur is opgedeeld in de onderstaande drie werkvelden.  

1. Woon- en leefomgeving 
 Bennie Oosterholt 
 Maroeska Boots 
 Gerard Godlieb 
 Frank Kroezen 

 
2. Jeugd, zorg en welzijn 

 Silvia Klein Avink 
 Emiel Koldeweij 

 
3. Sport, cultuur en recreatie 

 Tom Papen 
 Ottelien Pothof 
 Walter te Brake 

 
 
1. Financiën 

Ton te Brake en Marty Holkenborg hebben de kascontrole over het financiële jaar 2020 
verricht en hun goedkeuring over de financiële stukken gegeven. Wij danken Ton te Brake 
en Marty Holkenborg voor hun hulp hierbij.  
Ton is aftredend binnen de kascommissie, wij zoeken hiervoor een vervanger. Aanmelden 
kan hiervoor bij het bestuur ( info@lieveldsbelang.nl) 
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Voor wat betreft de financiën hebben wij voor 2021 nog een budget beschikbaar voor kleine 
initiatieven. Voor deze kleine initiatieven moeten wij bij de gemeente een plan indienen voor 
een nog te ontplooien project. Het in te dienen initiatief dient dus naast een investering in 
materialen ook een aantal vrijwilligersuren te bevatten die de waarde van de investering in 
materialen omvat. Wij vragen de inwoners nadrukkelijk om met ons mee te denken om een 
project welke in het algemeen belang dient te zijn bij ons aan te dragen.Initiatieven kunnen 
met onderbouwing ingediend worden bij het secretariaat (info@lieveldsbelang.nl). 

 
 
2. Leefbaarheidsvisie 2.020 

Op 24 november is, door de kleine kernen van de gemeente Oost Gelre, de vernieuwde 
Leefbaarheidsvisie 2.020 aangeboden aan de gemeenteraad. Het is de opvolger van de 
boven-dorpse Leefbaarheidsvisie uit 2017. De vernieuwde visie beschrijft de thema's die 
volgens de kernen belangrijk zijn voor de toekomstbestendigheid en de leefbaarheid, o.a. 
wonen, duurzaamheid en landschap.  U heeft de visie en het boekje met fietsroutes thuis-
bezorgd gekregen. Op www.oostgelre.nl/kleine-kernen is een digitaal exemplaar te vinden 
en is er een korte video over de Leefbaarheidsvisie. 

 
 
3. Woningbouw Lievelde 

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

 Engelse Schans 
Dit plan is nu nagenoeg volgebouwd. De vier huurappartementen die in 
samenwerking met Lievelds Belang zijn gebouwd, zijn sinds 2020 bewoond. 

 
 Woonpark Vossenburcht 

De plannen voor de woonpark Vossenburcht zijn door de gemeente gepresenteerd 
aan de buurtbewoners.(zie www.oostgelre.nl/vossenburcht). De reacties zijn 
verwerkt in het plan waarvan nu de bestemmingsplan procedure gestart is. Er 18 
woningen gebouwd worden met als verdeling 10 starters -, 4 senioren - en 4 
vrijstaande woningen. Om de vaart er in te houden is het plan Lokaal voor Verlof, 
dat via de Gemeente loopt, niet in het plan Vossenburcht meegenomen (zie Lokaal 
voor Verlof).  In de toekomst is mogelijk nog ruimte voor nog een aantal woningen 
op het westelijk deel van het park richting de kerk.  
 

 Plan Henk Weenink Kloezendijk 
Er zijn diverse plannen voor woningbouw bij de gemeente ingediend. Verschillende 
initiatiefnemers hebben deze plannen tijdens het inloopspreekuur van het Lievelds 
Belang gepresenteerd. Het plan van Henk Weenink aan de Kloezedijk is volgens de 
Leefbaarheidsthermometer van de gemeente het meest kansrijk en zal verder 
uitgewerkt worden. Het idee is om ca. 5 huurwoningen te creëren 

 
 
4. Lokaal voor Verlof 

Hoewel dit project nu via de gemeente loopt heeft dit wel aan het begin van het jaar op 
onze agenda gestaan. Er is over Lokaal voor Verlof het één en ander geschreven in de 
media. Er zou geen draagvlak binnen Lievelde zijn. Bij het Lievelds Belang zijn geen 
berichten binnengekomen die daarop duiden. Afgelopen zomer heeft de gemeente een 
tender uitgeschreven voor herbestemming van voormalig café Arink. Hierop is slechts 1 
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initiatief bij de gemeente binnengekomen, welke nu verder wordt uitgewerkt, zie 
www.oostgelre.nl/actueel/nieuws/tender-lokaal-voor-verlof-lievelde. 
De rol van Lievelds Belang is beperkt; wij bewaken vooral dat de plannen aanvullend zijn 
voor het dorp, dus niet concurrerend met bestaande voorzieningen en andere projecten. 

 
 
5. Fietscrosbaan Vossenburcht 

Sinds een paar jaar maakt onze jeugd met veel plezier gebruik van de fietscrossbaan op 
Park Vossenburcht. De laatste twee zomers hebben ons geleerd dat de fietscrossbaan niet 
zonder onderhoud kan. Lievelds Belang heeft inmiddels met een aantal vrijwilligers een 
hardere toplaag aangebracht op met name het pumptrack gedeelte van de baan. Verder zal 
er regulier iets aan onkruidbestrijding gedaan moeten worden. Wij blijven op zoek naar en-
thousiaste ouders of andere geïnteresseerden die een aantal keren per jaar op een zater-
dagochtend/middag met elkaar de handen uit de mouwen willen steken om de crossbaan te 
onderhouden.  
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Gerard Godlieb (g.godlieb@lieveldsbelang.nl).  
 

 
6. Nieuwe website 

Er is een werkgroep bezig met het opzetten van een nieuwe website waarin we in de 
toekomst ook een digitale dorpsagenda voor Lievelde willen opnemen. Hierop kan straks 
iedere Lieveldse verenigingen/stichting/horecagelegenheid zijn agenda plaatsen. Ook kan 
informatie van verenigingen worden toegevoegd en evenementen worden aangekondigd. 
De nieuwe website zal met het publiceren van het jaarverslag ‘live’ gaan. 

 
 

7. Landschap en Biodiversiteit Lievelde 
De Provincie Gelderland heeft een subsidieaanvraag van de gemeente Oost Gelre toege-
kend, waarmee een impuls kan worden gegeven aan de biodiversiteit en het landschap bin-
nen de gemeente. De concrete uitwerking van dit project, van planvorming tot uitvoering, 
ligt in handen van werkgroepen die per dorp zijn vormgegeven. Met een aantal mensen is 
al van gedachten gewisseld om te komen tot concrete projectvoorstellen. Dit heeft geleid tot 
een aantal goede ideeën, die nu verder door ons worden uitgewerkt. Voor meer informatie 
of aanmelding van een mogelijk project kunt u een e-mail sturen naar Frank Kroezen 
(f.kroezen@lieveldsbelang.nl). 
 

 
8. Elektrische deelauto en Netmobiel-app 

In het kader van duurzaamheid zijn we aan het kijken of het haalbaar is om een elektrische 
deelauto te kopen. Samen met Groenlo is Hogeschool Saxion benaderd om een onderzoek 
te houden over de haalbaarheid in Oost Gelre. De kleinen kernen zullen ook meegenomen 
worden in dit onderzoek. We hopen medio 2021 hiervan uitslag te hebben. 
De lancering van de Netmobiel-app is vanwege corona uitgesteld. De Netmobiel-app is een 
app gericht op Achterhoekers, met als doel je sneller van A naar B te brengen. Vooral in de 
(kleine) kernen waar geen of beperkt openbaar vervoer is, is dit een mooie aanvulling.  
 

 
9. Middelen gebruik 

De laatste jaren is er een sterke toename in het gebruiken van drugs en het drinken van 
alcohol. Veelal wordt dit gebruikt door jongeren. Vaak weten jongeren en ouders niet wat 
voor impact dit heeft voor hun toekomst. In het voorjaar van 2021, mits de omstandigheden 
i.v.m. corona het toelaten, worden jongeren en ouders uitgenodigd voor een bijeenkomst 
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over drugs- en alcoholgebruik en de schade hiervan. Om meer inzicht te krijgen waar 
drugshandel plaats vindt, wordt iedereen verzocht die maar iets opmerkt, dit te melden bij 
de wijkagent, zodat de handel in drugs verminderd kan worden. Meldingen kunnen 
anoniem gedaan worden via 0900-8844. 
 

 
10. Duurzaam Lievelde 

Ondanks de inzet van een werkgroep, heeft de zoektocht naar een dak voor het realiseren 
van coöperatieve zonnepanelen geen resultaat opgeleverd. Vanuit Lievelde kunnen we 
echter ook meedoen aan postcoderoosprojecten van bijvoorbeeld Zonnig Zieuwent. Ben je 
geïnteresseerd, laat het dan weten aan Maroeska Boots (m.boots@lieveldsbelang.nl).  
Daarnaast zijn we op zoek naar andere manieren van verduurzamen en bewustwording.  
Zo zijn in februari 2021 warmtefoto’s gemaakt, waarmee bewoners inzicht krijgen in 
warmtelekken van hun woning en (isolatie)maatregelen kunnen nemen. Deze actie is zeker 
voor herhaling vatbaar (volgende winter)! Tevens zijn we met de gemeente in overleg over 
het realiseren van openbare laadpalen voor elektrische auto’s in het dorp.  
 
 

11. Koningsplein 
De beuken op het Koningsplein hebben een slechte vitaliteit door verdichting van de grond. 
Er is een verbeterplan opgesteld, dit is mede in overleg met Loco en Stichting School en 
Volksfeest gedaan. Het verbeterplan is inmiddels afgerond. De half-verharding onder de 
bomen is weggehaald en de grond onder de bomen is belucht en bemest. 
 
 

12. N18 oversteken en sluip verkeer 
De N18 is volop in ontwikkeling. 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.  
Het voorgenomen plan om ter hoogte van de Zwolseweg een viaduct over de N18 te 
realiseren staat ter discussie.  Lievelds Belang volgt samen met de belanghebbenden uit de 
buurt de ontwikkelingen op de voet. We zijn tegen nog meer sluipverkeer van o.a. ook 
landbouwvoertuigen door het dorp en het onderliggende wegennet.  
 
 

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. Dit project zal in 2021 afgerond worden.  
 
 

14. Overige items 
 75 jaar bevrijding  

Op 5 mei hebben een aantal bestuursleden van Lievelds Belang onze dorpsgenoten 
van 75 jaar en ouder verrast met een bloemetje, vanwege 75 jaar bevrijding. Een 
actie die door alle gelukkigen zeer op prijs werd gesteld, zeker in deze bijzondere 
tijd. 
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 Herbestemming Kerk 
Lievelds Belang neemt deel aan het projectteam “Herbestemming kerk”. Samen met 
enkele leden van de commissie herbestemming kerk en het Bernard Vos Clubhuus 
hebben we de diverse mogelijkheden besproken. We streven naar een oplossing 
die van meerwaarde is voor het dorp. Inmiddels bent u over de voortgang 
geïnformeerd. 
 

 Rova actie Mooi Schoon 
Afgelopen jaar ging de Rova actie in april helaas niet door Corona. 

 
 Wandelpaden 

We bekijken samen met Rijkwaterstaat de mogelijkheid of er onder het viaduct (N18 
over het spoor) direct rechts naast de parallelweg op het schuine talud een 
wandelpad te creëren is om zo veilig naar de Schans te kunnen wandelen. (Dit idee 
is aangedragen door een enthousiaste inwoner) 

 
 Glasvezel 

De bebouwde kom van Lievelde is nu ook voorzien van glasvezel. Bij diegene die 
zich hebben aangemeld is deze ook aangesloten. 

 
 

 
Let op elkaar, blijf gezond en hopelijk kunnen we elkaar later in 2021 weer ontmoeten. 


