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Lievelds Belang – uw belang 
Vereniging Lievelds Belang is er voor iedereen die iets met Lievelde te maken heeft. Natuurlijk de inwoners, maar 
ook de bedrijven, verenigingen en ieder ander die Lievelde een warm hart toedraagt. Lievelds Belang heeft tot doel 
de belangen van de inwoners van Lievelde te vertegenwoordigen. In deze nieuwsbrief willen we u graag informeren 
over onderwerpen die de afgelopen periode onze aandacht hebben gehad en waar we de komende tijd mee aan de 
slag willen gaan.  
Deze nieuwsbrief wordt eenmalig huis-aan-huis verspreidt. Mocht u in de toekomst de nieuwsbrief digitaal wensen 
te ontvangen, dan horen wij dat graag. U kunt een mail sturen aan secretariaat@lieveldsbelang.nl.  
Tevens is het mogelijk om lid te worden van Lievelds Belang, voor meer informatie kunt u kijken op onze website, 
www.lieveldsbelang.nl/lievelds-belang/lid-worden 
 
Leefbaarheidsvisie 2.020 
Op 24 november jl. is, door de kleine 
kernen, de vernieuwde Leefbaarheidsvisie 2.020 
aangeboden aan de gemeenteraad. Het is de opvolger 
van de bovendorpse 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 
thuisbezorgd gekregen. Mocht dat niet het geval zijn 
(bijvoorbeeld door een NEE-NEE-sticker) dan liggen er 
exemplaren in het Clubhuus. Tevens is er 
op www.oostgelre.nl/kleine-kernen een korte video te 
zien over de Leefbaarheidsvisie. 

  

 

Nieuwe woonmogelijkheden Lievelde      
Park Vossenburcht 
Recent zijn de plannen voor de nieuwe woonwijk Park 
Vossenburcht gepresenteerd door de gemeente (zie 
www.oostgelre.nl/vossenburcht). Op het voorgestelde 
plan kon gereageerd worden, er zijn 28 reacties 
binnengekomen. De opmerkingen zijn overwegend 
positief en hebben geen gevolgen voor de 
gepresenteerde plannen. Wel is de toekomstige 
functie van de twee al bestaande vijvers een 
aandachtsgebied (inzetten als vijvers of als wadi’s). De 
gemeente werkt het plan nu in detail verder uit. Eind 
dit jaar staat alles klaar om het bestemmingsplan op 
te maken en in het eerste kwartaal voor te leggen aan 
het college. 
Aandachtspunten voor Lievelds Belang zijn: 
- Stimuleren dat de kavels en woningen beschikbaar 

komen voor mensen met een binding in Lievelde; 
- Mogelijkheden verkennen voor collectieve 

duurzame warmtevoorziening van de woningen, 
want er wordt uiteraard gasloos gebouwd; 

- Flexibele invulling van het beeldkwaliteitsplan
Fietscrossbaan Lievelde 
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 is bezig 
met het ontwikkelen van plannen voor het aanbrengen van een verharde toplaag op met name het pumptrack 
gedeelte van de baan. Verder zal er regulier iets aan onkruidbestrijding gedaan moeten worden. Wij zijn 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). 
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Lokaal voor Verlof 
Afgelopen zomer heeft de gemeente een tender uitgeschreven voor 
herbestemming van voormalig café Arink, zie 
www.oostgelre.nl/actueel/nieuws/tender-lokaal-voor-verlof-lievelde. Hierop 
is slechts 1 initiatief bij de gemeente binnengekomen, welke nu verder 
wordt uitgewerkt. De rol van Lievelds Belang is beperkt; wij bewaken vooral 
dat de plannen aanvullend zijn voor het dorp, dus niet concurrerend met 
bestaande voorzieningen. 

Landschap en biodiversiteit Lievelde 
De Provincie Gelderland heeft een 
subsidieaanvraag van de gemeente Oost Gelre 
toegekend, waarmee een impuls kan worden 
gegeven aan de biodiversiteit en het landschap 
binnen 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. Graag horen we ook van u 
of u nog ideeën heeft voor het buitengebied van 
Lievelde. Heeft u bijvoorbeeld interesse in een 
poel of boomgaard of heeft u ruimte voor het 
realiseren van akkerranden, dan horen we dat 
graag. Voor meer informatie of aanmelding van 
een mogelijk project kunt u ons een e-mail 
sturen naar Frank Kroezen 
(f.kroezen@lieveldsbelang.nl). 

 
Elektrische deelauto en Netmobiel-app 
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 kleinen kernen zullen ook meegenomen worden 
in dit onderzoek. We hopen medio 2021 uitslag hiervan te 
hebben. 
De lancering van de Netmobiel-app is vanwege corona 
uitgesteld. De Netmobiel-app is een app voor 
Achterhoekers, die je sneller van A naar B brengt. Vooral in 
de (kleine) kernen waar geen of beperkt openbaar vervoer 
is, is dit een mooie aanvulling. Hogeschool Saxion heeft een 
app ontwikkeld, samen met inwoners van de kleine 
kernen. Hoelang dit uitstel duurt, is nog niet duidelijk. In 
ieder geval totdat het delen van een autorit met elkaar 
weer veilig kan. 

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 de toekomst. In het 
voorjaar van 2021 worden jongeren en ouders uitgenodigd voor een bijeenkomst 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. 

Oproep onderwerpen/ideeën voor Lievelds Belang 
Een nadeel van deze coronatijd is dat we veel minder (spontaan) contact hebben met onze dorpsgenoten. Het 
gevaar is dat wij inspiratieloos blijven hangen in de bestaande onderwerpen. Om Lievelde nog mooier en beter te 
maken roept Lievelds Belang op om nieuwe onderwerpen en ideeën aan te dragen. Waarin moet Lievelds Belang de 
komende tijd haar tanden zetten. Laat het ons horen via info@lieveldsbelang.nl 

Vereniging Lievelds Belang wenst u prettige feestdagen, 
de beste wensen voor 2021 en 

bovenal blijf gezond en zorg voor elkaar! 


