
JAARVERSLAG PLAATSELIJK BELANG 2018 

Allereerst een korte terugblik op het afgelopen jaar. PB heeft een nieuwe weg 
ingeslagen. In juni 2018 hebben we een brainstormavond gehad over de rol van PB 
in de veranderende samenleving. Daaruit zijn mooie nieuwe ideeën ontstaan. Deze 
nieuwe invulling van taken werpt zijn vruchten af. Er zijn bijeenkomsten geweest met 
verschillende clusters. We hebben een nieuwe website gelanceerd zodat we veel 
meer zichtbaar zijn. Renate zal straks meer over vertellen over de nieuwe rol. De 
contributie is verhoogd van 3,00 naar 5,00 euro per jaar. 
Het verspreiden van een nieuwsbrief heeft een mooi aantal nieuwe leden 
opgeleverd.  
 
De najaarsvergadering is druk bezocht. Er waren verschillende sprekers.  
 
We hebben 1x per jaar overleg met andere PB’s en wisselen ervaringen uit. 
In november is het college van BenW op bezoek geweest. We hebben ze ontvangen 
in de brandweerkazerne. Daar mochten ze in het duister tasten in een donkere 
kamer. Op zoek naar antwoorden voor de Luttenbergers. 
 
PB heeft zich ingezet voor het realiseren van woningbouw. Er wordt flink vaart 
gemaakt en er is een goede samenwerking met de gemeente in deze. Een enquête 
naar de woningbehoefte is heel goed ingevuld en heeft veel inzicht opgeleverd. 
Roelof vertelt u wat de stand van zaken is nu. 
 
Stichting Luttenberg woont vordert met Maria-oord. Inmiddels zijn de appartementen 
opgeleverd. We hebben samen een CDA delegatie ontvangen die ook erg 
enthousiast waren.  
 
Er is overleg met de gemeente over verkeersveiligheid. Er wordt gekeken naar 
gevaarlijke situaties.  
Sinds 18-2 rijdt de buurtbus van Lemelerveld via Luttenberg naar Raalte. Vooral 
studenten maken er gebruik van.  
 
Wat betreft duurzaamheid zijn een aantal initiatieven bekeken. Er wordt nog verder 
overlegd over het verduurzamen van Luttenberg. 
 
Bestuurswisseling in november; Silvo en Linda Maatman zijn afgetreden. 
Nieuw toegetreden zijn Roelof Schuring en Erwin Otten. Renate is herkozen tot 
voorzitter.  
 
Voor verder nieuws kijkt u regelmatig op de website van PB. 


