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Onderstaand in het kort even de afspraken en onderwerpen die we maandagavond 
7 maart 2022 hebben besproken in het clubgebouw van Sportclub Markelo. 
 
In totaal waren er circa 25 aanwezigen. Namens de buurt en de verenigingen/coöperatie 
(Echt, Sportclub, Markvogels en MTB) en namens de gemeente vier collega’s.  
De agenda voor dit overleg en de presentaties van Stokkum en gemeente worden 
toegevoegd. 
Na een korte terugblik door Wilco Pasman over de acties sinds 2019 komen er 
aanvullende vragen en opmerkingen: 

- Inmiddels heeft JREvents het gebruik van voormalig veld 6 opgezegd. 
- De wensen om de MTB route aan te passen op de heuvel aan de zuid/westzijde 

en op voormalig veld 6, inclusief een veilige aansluiting op de openbare weg, 
blijven en zullen in de toekomstige aanpassingen een plek krijgen. 

- Sportclub Markelo en Markvogels zijn niet tevreden met de staat waarin het 
parkeerterrein (tussenstrook en deel bij de Markvogels) erbij ligt. Het leggen van 
de gebrachte klinkers in zelfwerkzaamheid is geen optie. Verenigingen vragen de 
klinkers en overige opgeslagen materialen waaronder zand te verwijderen en het 
terrein in nette en veilige staat te brengen. Afgesproken wordt om op korte termijn 
een overleg met de verenigingen en gemeente hierover in te plannen.  

- De conclusies van het Waterschap worden door omwonenden niet allemaal 
onderschreven. In droge tijden staan sinds de komst van de retentievijver de 
sloten droog. Er ligt volgens omwonenden wel degelijk een taak water langer vast 
te houden in dit gebied. Het door het Waterschap en LTO in dit kader opgestelde 
rapport is niet bekend bij aanwezigen. Dit wordt opgevraagd bij het Waterschap 
(dhr. Schrama). Dit aandachtspunt vervolgens meenemen in de vervolgplannen 
rondom biodiversiteit. Het oorspronkelijke plan inzake de Beusberger Waterleiding 
wordt niet uitgevoerd. 

- In het verleden zijn er diverse plannen geopperd rondom de gemeentewerf. De 
stand van zaken is dat deze gehandhaafd blijf, samen met de werf in Bentelo. Dit 
wordt door de omwonenden nu als gegeven beschouwd en kan dat in de 
toekomstige planvorming aandacht krijgen. Bijvoorbeeld door hier een 
groenafscheiding omheen te realiseren. 

 
Hierna wordt de planvorming van het zonneparkje toegelicht. Na de toelichting van Rob 
de Haan, Marianne Hutten en Alex Weekhout over de insteek rondom het zonneparkje op 
veld 5 zijn er nog veel vragen. Nut en noodzaak, is er wel een sluitende business case, 
past dit wel op deze locatie en wie kan er allemaal meedoen. In de presentatie zit een 
kaartje waarin globaal het gebied is aangegeven waarin deelname mogelijk is. Daarnaast 
moet er nog een bestemmingsplanprocedure c.q. vergunningstraject worden doorlopen. 
De gemeente biedt de buurt de kans om dit op hun wijze in te vullen en de opbrengsten 
daarvan in te zetten voor de buurt. De insteek is om een aanvraag voor SCE subsidie in 
te dienen voor maart 2023. De gemeente/Echt willen daarbij ondersteunen. De jeu de 
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boulesvereniging wil de afspraken bevestigd hebben welk deel van hun terrein buiten het 
zonnepark valt en hoe de routing/aankleding van het terrein is. Ondergetekende zal een 
kaart verstrekken waarop de ligging van het zonnepark is aangegeven. 
 
Vervolgens geven de heren Willibrord Woertman en Mark oude Luttikhuis een boeiende 
presentatie over de planvorming in Stokkum. Deze presentatie is bijgevoegd 
(https://youtu.be/zVeHhdlDvbk). Met mooie initiatieven van onderop is er al veel in gang 
gezet. Momenteel ligt er een subsidieaanvraag bij de provincie om een biodiversiteitsplan 
uit te werken en te realiseren. Er wordt verbinding op diverse onderdelen gezocht. 
Leefbaarheid, uitbreiding woningen, recreatieve aspecten en biodiversiteit. 
Voor Beusbergen kan dit een voorbeeld zijn hoe dit op onderdelen op te pakken in deze 
buurtschap. Voorgesteld wordt een werkgroep op te richten met vertegenwoordigers die 
hierin het voortouw nemen en de buurt daarin zoveel mogelijk te betrekken. De 
clubgebouwen kunnen als uitvalsbasis en gemeenschapsvoorziening dienen. Van de 
gemeente wordt verwacht dat wordt meegedaan. Allereerst om de omgeving weer netter 
te krijgen. Naast de situatie op het sportpark vraagt ook de zwerfvuilproblematiek extra 
aandacht. De aanwezigen willen een eerste overleg gaan houden zonder externen 
(gemeente) om hierover samen te overleggen. 
 
De conclusie van deze avond is wat mij betreft dat er goed en open met elkaar is 
gesproken over de buurtschap en mogelijke ontwikkelingen. Er liggen kansen en 
uitdagingen. En de indruk bestaat dat er voor gedragen planvorming in samenwerking 
uiteindelijk ook budgetten beschikbaar kunnen komen om dit in te vullen. De energie die 
de buurt hierin steekt moet ook ten goede komen aan de buurt. De medewerking van de 
gemeente is daarbij ook belangrijk aldus de bewoners. 
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