
JAARVERSLAG PB LUTTENBERG NOVEMBER 2020 

Vanwege corona is het niet mogelijk om een jaarvergadering te houden. Daarom een verslag 
van de activiteiten van het afgelopen jaar.  
 

 Financieel jaarverslag door Erik Nijenhuis. Kascontrole is gedaan door Puck Klein 
Koerkamp en Anton Tijs.  

 
 



 Bestuurswisseling; Remko Tijs en Carla Schotman zijn herkiesbaar.  
Voor 1 dec kunt u hierop reageren.  
 

 Wonen; afgelopen jaar is er samen met de gemeente Raalte hard gewerkt aan een 
nieuwbouwplan voor Luttenberg. De inwoners mochten stemmen op hun 
voorkeurslocatie voor een nieuw plan. Er waren 3 opties. De meeste stemmen gingen 
naar locatie Luttenbergerweg/ Heuvelweg. Daarna is er gestart met de 
grondaankoop, planontwikkeling, gesprekken met buurtbewoners, onderzoek naar 
verkeersveiligheid, inrichting enz.  
Het streven is om in 2021 te starten met het bouwrijp maken en de kaveluitgifte. 
 

 PB heeft nog microkrediet voor plannen in het dorp open staan. Er is voor 2 
verschillende plannen nog geld. Dus heeft u een mooi idee voor Luttenberg en wilt u 
hiervoor geld lenen onder voorwaarden, neem dan contact op met Plaatselijk Belang 
Luttenberg. 
 

 Corona; In het voorjaar kregen we te maken met verregaande maatregelen vanwege 
corona. Veel verenigingen, organisaties en bedrijven hebben hun activiteiten moeten 
stoppen of aanpassen met alle (financiële) gevolgen van dien.  
PB heeft een oproep gedaan aan alle organisaties om hun impact kenbaar te maken 
zodat we die mee konden nemen naar een overleg met de gemeente.  
Er is een avond geweest met alle PB’s en buurthuizen van de gemeente Raalte waarin 
de gemeente heeft geprobeerd oplossingen te bedenken en hulp te bieden. 
 

 Duurzaamheid; voor de zomer is de Stichting duurzaam Luttenberg opgericht. 
Zij maken zich sterk om manieren te vinden zodat de klimaatdoelen gehaald kunnen 
worden. In eerste instantie wordt er gezocht naar daken om zonnepanelen op te 
leggen die dan door anderen gehuurd kunnen worden.  
 

 Belijning Oude Twentseweg; samen met de gemeente is er gekeken naar de 
inrichting en verkeersveiligheid van de Oude Twentseweg  
De kikkerreflectoren in de bochten zitten er op. 

             Twee kruispunten met veel hoge snelheid, en veel ongelukken willen ze sowieso     
             verhogen, asfalteren en met belijning gelijkwaardig laten lijken: vondevoortweg  
             looweg (aanwonenden hebben er zelfs omgevraagd) en veenweg oude twentseweg  
             (geen omwonenden) 

 Overige kruispunten oude twentseweg in ieder geval met belijning gelijkwaardigheid 
belichten. 
Blikweg en Looweg krijgen ook belijning. 
 
 

 Rotonde; Vereniging Groei en bloei heeft aangegeven dat ze de rotonde willen  
opknappen en onderhouden voor een aantal jaren. Dit is eigenlijk een taak van de 
gemeente. Die heeft daar een klein budget voor. Groei en bloei is op zoek naar 
andere geldbronnen en willen dit project graag uitvoeren. We hopen dat we volgend 
jaar een mooie entree naar ons dorp hebben. 
 



 Gerrit Norpplein; er is overleg geweest met Salland wonen. Er komen regelmatig 
mensen van buiten Luttenberg hier wonen. SW zal proberen om Luttenbergers 
voorrang te geven. Er moet binnen 7 dagen dan gereageerd worden. PB zal 
geïnformeerd worden als er een woning vrij komt zodat we ook mensen erop kunnen 
attenderen. Het onderhoud wordt naar voren gehaald.  
Er wordt geprobeerd dit in 2022-2023 te realiseren.  
 

 Verdere info op; https://www.plaatselijk-belang-luttenberg.nl/  
Wilt u reageren stuur dan een mail naar info@pbluttenberg.nl  
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