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Jaarverslag over 2021- Lievelds Belang  
 
Het was voor LB ook het afgelopen jaren best wel lastig om spontaan in contact te komen met 
inwoners van Lievelde. Zonder input van jullie staan we eigenlijk stil. Om Lievelde nog mooier, 
beter en toekomstbestendiger te maken roept Lievelds Belang op om nieuwe onderwerpen en 
ideeën aan te dragen. Waarin moet Lievelds Belang de komende tijd haar tanden zetten?  
Ideeën kunnen worden aangedragen in het inloopspreekuur voorafgaand aan elke 
bestuursvergadering de derde maandag van de maand om 20:00 in het Bernard Vos Clubhuus.  
Het kan natuurlijk ook nog steeds via  info@lieveldsbelang.nl. 
 
 
Bestuur Lievelds Belang:  
 Voorzitter: Walter te Brake 
 Penningmeester: Gerard Godlieb 
 Secretaris: Ottelien Pothof 
 Bestuursleden:  

 Bennie Oosterholt 
 Emiel Koldeweij  
 Maroeska Boots 
 Frank Kroezen  
 Laura Weenink (sinds juli 2021) 

 
 
 
Samenvatting activiteiten 2021 
 Warmtefoto’s Lievelde 

Vanuit Agem, in samenwerking met de Gemeente, hebben we op zaterdagmorgen 
13 februari ’s in alle vroegte, bij een temperatuur van –18 graden, van zo’n 50 
woningen een warmtefoto gemaakt. Dit in het kader van Duurzaam Achterhoek. 
Via warmtefoto's kun je zien waar je huis warmte verliest en waar het eventueel 
zinvol is om extra maatregelen te nemen.  Diegene die zich voor deze actie 
aangemeld hadden kregen een aantal weken later uitleg over hun huis.  
We vonden dit een groot succes en willen daar graag een vervolg aan geven. 
 

 Netmobiel-app 
De lancering van de Netmobiel-app was in 2020 en 2021 vanwege corona 
uitgesteld. Hij is getest door verschillen de mensen (jong en oud) uit de kerkdorpen 
van Oost Gelre. Op de avond van de jaarvergadering is de app gelanceerd en kan 
iedereen hier gebruik van maken door ritten aan te vragen en/of aan te bieden. 
 

 Elektrische deelauto  
In het kader van duurzaamheid zijn we aan het kijken of het haalbaar voor Lievelde 
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 
kleine kernen zullen ook mee genomen worden in dit onderzoek. Het onderzoek 
heeft in corona tijd plaatsgevonden. Groenlo heeft inmiddels (2021) drie deelauto's, 
doordat de mensen veelal thuiswerken worden de deelauto’s te weinig gebruikt.  
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Voor Lievelde hebben we besloten om dit project voorlopig stil te leggen, op advies 
van Groenlo dat het zeer risicovol is en waarschijnlijk voor Lievelde niet rendabel is. 
We hebben de auto geparkeerd en de stekker er uit getrokken. 
 

 Nieuwe website 
Begin juni is de nieuwe website van Lievelds Belang gelanceerd. Na jaren van 
voorbereiding was het dan zo ver. Een digitale dorpsagenda voor Lievelde via de 
website is nog steeds een wens. We hebben overleg gehad met de andere Dorps 
Belangen Organisaties van Oost Gelre om de ervaringen te delen. Hier komen we 
wisselende reacties en oplossingen tegen. De dorpsagenda staat op onze agenda 
om de komende tijd op te pakken.  
 

 Kabouteroute 
Op dinsdag 6 juli jl. is onder toeziend oog van de kinderen van Antoniusschool, 
peuterspeelzaal Lucky Luke en De Timp de kabouterroute Lievelde geopend!  

De Schans Kabouterroute is een wandeltocht door Lievelde, waarbij je op zoek gaat 
naar allerlei kabouterdeurtjes. In een bijbehorend boekje staan verhalen en 
gedichten die behoren bij een deurtje. Op die manier leer je de Schanskabouters in 
Lievelde kennen.  De route is Lievelde is alweer de 10e kabouterroute in de regio. 

 Het bijbehorende boekje is o.a. te koop bij Bij Ons op Hommelink, Kaasboerderij 
Weenink, CreaRose en de VVV's in Lichtenvoorde en Groenlo. 

 
 Woningbouw Lievelde 

Er zijn diverse projecten op het gebied van woningbouw in Lievelde. 
 Engelse Schans; Laatste woning wordt nu gebouwd. 
 Plan Henk Weenink. 
 Vossenburcht 

In 2020 zijn de plannen voor wonen op Park Vossenburcht  gedeeld. Samen 
met de gemeente heeft het Lievelds Belang de woonbehoefte 
geïnventariseerd.  In 2021 zijn deze plannen geoptimaliseerd en in de 
raadsvergadering van december 2021 jaar is het bestemmingsplan en de 
grondexploitatie vastgesteld door de gemeenteraad.  
In januari 2022 startte de inschrijving en na loting staan inmiddels alle 18 
kavels in optie. Het animo voor de kavels was enorm. In 2022 wordt het Park 
Vossenburcht bouwrijp gemaakt en zullen hopelijk de eerste stenen gelegd 
worden. 

 
 Fietscrosbaan Vossenburcht 

Sinds een paar jaar maakt onze jeugd met veel plezier gebruik van de 
fietscrossbaan op Park Vossenburcht. Helaas is deze baan er tijdelijk niet meer. De 
baan lag er best wel goed bij en was in februari 2021 nog voorzien van een wat 
hardere toplaag en er was drainage aangebracht.  
We zijn reeds in gesprek met de gemeente over het herstel van de fietscrossbaan 
en er is ons toegezegd dat de gemeente na het bouwrijp maken van Park 
Vossenburcht zal zorgen voor het aanleggen van een nieuwe fietscrossbaan. Wij 
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blijven op zoek naar enthousiaste ouders die om de 4 à 6 weken op een 
zaterdagochtend/middag met elkaar de handen uit de mouwen zouden willen 
steken en de crossbaan willen onderhouden. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden 
bij Gerard Godlieb (g.godlieb@lieveldsbelang.nl). We hopen natuurlijk dat de 
ouders van de kinderen die veelvuldig plezier beleven aan de baan te kunnen 
begroeten als vrijwilliger. Vele handen maken licht werk 
 

 Herbestemming Kerk 
Lievelds Belang neemt deel aan het projectteam “Herbestemming kerk”. Samen 
met enkele leden van het de Locatieraad en het Bernard Vos Clubhuus hebben we 
de diverse mogelijkheden besproken. We streven naar een oplossing die van 
meerwaarde is voor het dorp. 

 
 Landschap en Biodiversiteit Lievelde (Verslag) 

De door de Provincie Gelderland toegekende subsidieregeling op het gebied van 
landschap en biodiversiteit is in 2021 verder onderzocht op de mogelijkheden die 
het biedt voor Lievelde. Helaas is door toedoen van Corona het niet mogelijk 
gebleken om concreet tot projecten te komen. Voor het samenstellen van een 
werkgroep en het uitwerken van voorstellen is er namelijk intensief contact nodig. 
De concrete uitwerking van dit project, van planvorming tot uitvoering wordt in 2022 
dan ook verder opgepakt.   

 
 Meer veilig N18 Oost Gelre 

Onder deze projectnaam vinden er aanpassingen aan de N18 plaats. 
Zie ook: https://www.oostgelre.nl/meer-veilig-n18-oost-gelre 
Het project omvat aanpassingen bij de kruising bij de Zieuwentseweg en de kruising 
bij de Richterslaan. Maar ook het sluiten van koude oversteken en de afslagen op 
het traject Lievelde-Groenlo.  

 Nieuwe kruising Richterslaan 
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. We hebben contact met de Gemeente om middels een nul 
meting de huidige verkeersintensiteit vast te leggen. Na oplevering van het 
project kunnen we, bij geconstateerde overlast, nog eens meten. 

   
 Koude oversteken Lievelde-Groenlo 
Op 21 september was er een zeer goed bezochte informatieavond bij Erve Kots 
door verontruste bewoners van Lievelde en aanwonende van N18. 
Er is door diverse bewoners ingesproken en zijn er zorgen uitgesproken over de 
voorkeurs variant m.b.t oversteek. Er waren met name zorgen over het 
mogelijke sluipverkeer en met de daarmee samenhangede verkeersveiligheid in 
en om Lievelde. Met name de combinatie van fietsers en landbouwverkeer 
De Gemeente heeft daarop besloten het geheel over te doen. Middels een 
klankbordgroep met ca. 45 belangstellenden zijn de criteria en alternatieven 
opnieuw in kaart gebracht. Dit middels een Multi Criteria Analyse (MCA) 
Het project zal dit voorjaar afgerond worden.  
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 Overige onderwerpen 
- Mobiele Pumptrack: in augustus 2021 heeft de mobiele pumptrackbaan in 

van de gemeente in Lievelde gelegen en ook in 2022 zal deze week 
ongeveer een maand in Lievelde te vinden zijn. 
 

- Middelen gebruik: in 2021 is het helaas, vanwege de coronamaatregelen niet 
gelukt een informatiebijeenkomst te organiseren. In 2022 staat deze avond 
gelukkig wel op de planning. 

 
- Attentie nieuwe bewoners 

Nieuwe bewoners in Lievelde ontvangen vanuit Lievelds Belang een klein 
welkomstgeschenk. 
 

- Jeugdfest 
Jeugdfest bestond in 2021 alweer 5 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum 
heeft Jeugdfest een bijdrage ontvangen om de komende jaren nog leuke 
activiteiten te organiseren voor de jeugd. 
 

 
Voor zover ons jaarverslag over 2021 
 


