
    VERSLAG NAJAARSVERGADERING  

   PLAATSELIJK BELANG LUTTENBERG 

 

21 NOVEMBER 20.00 UUR IN ELCKERLYC 

 

 

1. OPENING 

 

2. NOTULEN VOORJAARSVERGADERING; goedgekeurd. 

 

3. FINANCIEEL JAARVERSLAG DOOR PENNINGMEESTER 

Het financieel jaarverslag is gecontroleerd door de kascommissie Anton Tijs 

en Martijn Spoolder en goedgekeurd. Geen opmerkingen uit de zaal.  

Volgend jaar wordt de kas gecontroleerd door Anton Tijs en Puck Klein 

Koerkamp. 

 

 
 

 



4. BESTUURSWISSELING; 

Erik nijenhuis herkiesbaar; herkozen als penningmeester. 

Sharon Spoolder voorgesteld als nieuw lid en goedgekeurd. 

 

5. DUURZAAMHEID; Nieuwe werkgroep;Simon Troost, Martijn Spoolder, 

Reinaart Wellinkvoorde, Edwin Tijs, Gerard Lugtenberg, Arend Jan Koning, 

Irene Eijsink {gemeente Raalte}, Roelof Schuring. 

Vorige week is er een meeting geweest met 60 mensen. 

Er ligt een taakstelling voor de gemeente om duurzamer te worden.  

Kiezen we voor 8 ha zonnepanelen of 1 windmolen? Neemt Luttenberg zelf de 

regie in handen? Zien we het als een kans voor Luttenberg? Opwekken voor 

alleen Luttenberg? Drijfveer financieel of milieu?  

Dit is het startpunt en hiermee gaat de werkgroep aan de slag.  

De gemeente is positief en denkt erover om deze werkwijze mee te nemen 

naar andere dorpen. 

 
 

 

 

6. ONTWIKKELINGEN MUSEUM DE LAARMAN 

Dmv foto’s wordt een kijkje gegeven in de bouwwerkzaamheden. 

Er is een mooie ruimte gemaakt waar workshops gegeven kunnen worden. 



Een hele nieuwe ruimte voor het museum. Het bestaande gedeelte wordt 

helemaal opgeknapt en aangepast. Ook aan de buitenkant wordt het gebouw 

opgeknapt. 

Er staan veel nieuwe activiteiten op het programma, vooral in de 

schoolvakanties. Alle activiteiten worden door vrijwilligers gedaan. Er zijn altijd 

nieuwe vrijwilligers welkom. 

Het nieuwe thema van het museum wordt; Op weg van bord naar boer.  

Met daarbij 5 thema’s. Op 4 en 5 april 2020 is er open huis in de nieuwe 

Laarman. 

 

7. STAND VAN ZAKEN WONINGBOUW 

Korte terugblik; Afnemen enquête in het dorp. 

Gemeente stemt in met actief grondbeleid 

Plaatselijk belang brengt mogelijke locaties in kaart bij de gemeente. 

Gemeente wijst drie mogelijke locaties aan nadat alle mogelijke locaties zijn 

onderzocht door vakspecialisten. 

Voorkeurslocatie wordt in samenspraak met de Luttenbergers bepaald. 

 

Hoe nu verder 

Grondverwerving door gemeente 

Locatieonderzoeken 

Opstellen stedenbouwkundige modellen 

Uitwerken stedenbouwkundig plan 

Vaststellen stedenbouwkundig plan 

Bestemmingsplan in procedure  

Uitgifte kavels eind 2020  

Start bouw na bouwrijp maken (circa ½ jaar na uitgifte)  

Informatie voor de Luttenberger: 

 

Geef input voor het stedenbouwkundige plan 

 (website plaatselijk belang) 

 

Vul een interesse formulier in op de website van de gemeente Raalte. 

Het interesseformulier is te vinden op www.raalte.nl/interesseformulier  

 

 

8. RONDVRAAG; 

De website Parel van Salland gaat stoppen, Alleman gaat wel door.  

 

Vraag uit de zaal; Is er behoefte aan een urnenmuur op het kerkhof? 

Die vraag hoort bij het bestuur van het kerkhof, Jan Jonkman. PB zal het ook 

bij hem neerleggen. 

 

De EHBO heeft een nieuwe unit ipv de oude caravan. Komt met de crossloop 

bij Elckerlyc te staan. 

Er start een nieuwe cursus EHBO. Graag aanmeldingen. EHBO blijft nodig 

voor allerlei activiteiten. 

http://www.raalte.nl/interesseformulier


 

Kan er op de Looweg gestrooid worden in de toekomst? En kan er belijning op 

aangebracht worden? Evenals de Oude Twentseweg ? Er komen ook klachten 

van chauffeurs van de buurtbus.  

Wordt meegenomen naar de gemeente. Het kan niet zomaar gewijzigd 

worden. 

Dit heeft te maken met beleid van de gemeente.  

     Is er nieuws van de Boerschop. Plannen worden uitgewerkt. 

          Het bestuur van Stichting Luttenberg woont is vernieuwd; Walter Hobert,  
          Ruud Alferink zijn toegetreden.  Herman Holtmaat is voorzitter geworden.     
.         Cilia Vloedgraven blijft. Theo Solen is overleden. 

 

Dank voor u aanwezigheid.  

 

https://www.plaatselijk-belang-luttenberg.nl/ 

  

https://www.plaatselijk-belang-luttenberg.nl/

