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Voorwoord

LUTTEN LEEFT
Onder dit motto zijn we in Lutten, Oud-Lutten en Keiendorp, hierna te noemen Lutten, medio 2014 aan de
slag gegaan met plannen voor een duurzame toekomst. We hebben dit gebaseerd op drie pijlers: People,
Planet en Profit.
Gestart onder de naam ‘Dorpsbelang’ kwam het idee voor de slogan LUTTEN LEEFT die perfect aansluit bij
de gezamenlijke doelstelling.
Met de blik gericht op 2040, wanneer Lutten haar 800-jarig bestaan viert, is er nagedacht over samen
leven, wonen en werken in Lutten nu, straks en in de verre toekomst. Het doel is een ecologisch en sociaal
duurzaam Lutten.
De dorpsbewoners hebben inmiddels al heel wat in gang gezet. Er zijn veel mensen, bedrijven en
organisaties samengebracht die nadenken over, en werken aan een groen, gezond en gemeenschappelijk
Lutten. Creativiteit, enthousiasme en bereidheid tot inzet bij de inwoners, bedrijven en organisaties heeft
nu al geresulteerd in concrete acties en ideeën voor de toekomst.
Of het nu gaat om zorgen voor elkaar (in werken, wonen en samen leven) of alternatieve c.q. duurzame
energiebronnen, de voedselketen, afvalbeheersing, vervoer enzovoort:

‘WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR!’
Veel plezier bij het lezen van onze plannen en……..proef het enthousiasme dat wij er in leggen!
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1

Inleiding

Het dorp Lutten komt bij een buitenstaander vaak over als een stil en onbekend dorp dat weinig in de
media verschijnt. Wij als bewoners weten beter, Lutten Leeft!
Lutten kent twee Plaatselijke Belangen, Lutten en Oud-Lutten, buurtverenigingen, meerdere kerken met
eigen activiteitenruimtes, zangkoren, twee buurthuizen en sportverenigingen als voetbal, volleybal en gym.
In de kern van het dorp is een basisschool, peuterspeelzaal en speeltuin aanwezig. Het Lutter Journaal doet
maandelijks verslag van al het dorpsnieuws.
Dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers worden jaarlijks veel activiteiten ontplooid. Feestweek,
bouwvakfeest, kiezel-rock, mini-playback-show, wandel driedaagse, Sint Nicolaas etc. Voor de oudere
jeugd worden muziekevenementen georganiseerd op diverse locaties, zoals het plaatselijke café,
boerendeel of in de gerenoveerde watertoren.
De ondernemersclub heeft een herstart gemaakt met gemotiveerde plaatselijke ondernemers. Het
dorpshuis wordt uitgebreid met ruimte voor een buurtkamer, ‘t Olde Schoeltie is gerenoveerd en op
sportpark De Kei zijn kleedkamers gerenoveerd en nieuw gebouwd. De uitbreiding en renovaties zijn
volledig door vrijwilligers uitgevoerd.
Bovenstaande geeft aan dat er genoeg potentie in Lutten zit. De uitdaging is om alle leden gemotiveerd te
houden en zorgen dat ze met elkaar in verbinding komen, zodat er met minder energie meer bereikt kan
worden.
De ontwikkelingen op het gebied van gemeentelijke herindelingen en overige (overheids)instanties
(waaronder hervorming in de zorg), maken het steeds belangrijker dat een kleine kern als Lutten duurzaam
omgaat met vrijwilligers, milieu en financiën.
Het idee is geboren om al het bovenstaande bij elkaar te laten komen in een soort overkoepelende
commissie waarin iedere groep zich kan laten horen en een stem heeft. Na gesprekken met beide
Plaatselijke Belangen en de gemeente Hardenberg is de initiatiefgroep “Lutten Leeft” geboren.
Om gestructureerd te werk te gaan en draagvlak te creëren bij de bevolking, is er een duidelijk plan nodig
waarin de lange termijn beschreven wordt. De initiatiefgroep Lutten Leeft is van mening dat we een beeld
moeten krijgen waar de Lutter gemeenschap in het jaar 2040 (Lutten 800 jaar) kan staan. Via het Lutter
Journaal zijn de inwoners geïnformeerd over deze ontwikkelingen en middels een enquête hebben de
inwoners zich kunnen laten uitspreken over wat zij belangrijk achten voor de toekomst van Lutten.
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2
2.1

Lutten, Oud-Lutten, Keiendorp
Historie

Oud-Lutten dankt zijn bestaan aan de IJstijd. Dit vormde de Esch, een verhoging in het landschap waarop in
het jaar 1240 de eerste boeren zich vestigden om dit vruchtbare gedeelte, midden in een veenlandschap,
te bewerken. Oud-Lutten wordt voor het eerst vermeld in een oorkonde van graaf Otto II van Bentheim uit
1259, maar er moet al in de prehistorie bewoning zijn geweest, getuige het feit dat hier tot na de Tweede
Wereldoorlog grafheuvels lagen. Vanaf de late middeleeuwen vormde Lutten een afzonderlijke marke, die
in het begin van de negentiende eeuw werd opgeheven. Na de aanleg van de Dedemsvaart en de daarmee
gepaard gaande veenontginningen ontstond langs dit kanaal het huidige Lutten (aan de Dedemsvaart), dat
de oorspronkelijke nederzetting (Oud) Lutten overvleugelde.
Lutten is van oorsprong (ca. 1850) een veenkolonie. Langs het kanaal en de veenwijken werden
boerderijtjes en woningen gebouwd. De boeren hadden veelal een gemengd bedrijf, dat wil zeggen met
akker en weidegrond. Een aantal boeren uit Groningen kochten wat grotere stukken grond. Omdat zij veel
aardappelen teelden, werd in Lutten een aardappelmeelfabriek gesticht, "De Baanbreker". Langzamerhand
vestigden zich middenstanders in het dorp en werden kerken en scholen gebouwd. De meeste Luttenaren
waren oorspronkelijk werkzaam in het boerenbedrijf en gedurende de campagne in de
aardappelmeelfabriek. Na de Tweede Wereldoorlog trad een verandering op. De landbouw werd steeds
meer gemechaniseerd en de aardappelmeelfabriek werd gesloten. Het kanaal werd voor een groot
gedeelte gedempt en de meeste inwoners waren voor werk aangewezen op een baan buiten de plaats.

Lutten anno 1850, 1931 en tegenwoordig.

2.2

Anno 2015

Anno 2015 is Lutten een forensendorp, heeft een klein winkelbestand en een groot aantal ondernemers. Er
zijn veel vrijwilligers die – door veel activiteiten te organiseren – de leefbaarheid in het dorp willen
garanderen voor de toekomst.
Oud-Lutten blijft met zijn agrarische oorsprong en daarbij horende specifieke saamhorigheid
(naoberschap), tot op de dag van vandaag zijn eigen plaats behouden. Een uitstraling die bij hun hoort en
die ze vast willen houden.
Keiendorp is een buurtschap ingesloten tussen Slagharen, Oud-Lutten en Lutten. Een buurtschap dat van
oorsprong bestond uit twee parallel lopende straten met specifiek gelijkende arbeidershuisjes. Nu is het
een mengeling van fraaie woningen met toch nog een enkel exemplaar met het oorspronkelijke karakter
waar de bewoners trots op zijn.
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De bewoners van Lutten, Oud-Lutten en Keiendorp zijn sterk met elkaar verbonden en zoeken elkaar op in
o.a. het verenigingsleven en vrijwilligerswerk. Op de landkaart is ook goed te zien hoe deze drie met elkaar
verweven zijn.

Aantal inwoners

Leeftijdsgroep

Burgerlijke staat

Huishoudens

Bevolkingsdichtheid
Oppervlakte
info@luttenleeft.nl

Samenstelling

aantal
aantal
aantal
%
%
%
%
%
%
%
%
%
aantal
%
%
%
aantal
aantal per km2
ha

Oud-Lutten

Geslacht

Totaal
Man
Vrouw
0-15jaar
15-25jaar
25-45jaar
45-65jaar
>65 jaar
Ongehuwd
Gehuwd
Gescheiden
Verweduwd
Totaal
Eenpersoons
Zonder kinderen
Met kinderen
Gemiddelde grootte

Lutten

Onderstaande tabel geeft nog een aantal cijfers weer van Lutten (inclusief Keiendorp) en Oud-Lutten:
Bron: www.cbs.nl december 2014 (afrondingen zorgen ervoor dat cumulatieve percentages ≠100%)

1595
805
790
16
15
22
31
16
45
46
4
5
595
21
31
48
2.7
1120
461

475
260
215
16
14
16
32
19
45
46
4
5
175
24
34
42
2.7
63
758
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3 Draagvlak / ondersteuning
3.1

Draagvlak

De initiatiefgroep Lutten Leeft staaft de inhoud van dit document, waarin de duurzaamheidsplannen van
Lutten tot in detail beschreven staan, aan de prioriteiten en gevoelens van de commissieleden. Dit geeft
echter geen garantie tot succes, het sleutel-element is draagvlak creëren onder de dorpsbewoners. Dit
vormt een fundament voor ondersteuning en goedkeuring die essentieel zijn in het realiseren van de
plannen.
Draagvlak creëren kan op de volgende manieren:
- Bewoners en werkgroepen betrekken bij het maken en voorbereiden van de plannen.
- Rekening houden met gevoeligheden die spelen aangaande belangen en motivaties, op het gebied van
ondernemerschap, religie en locatie van gebouwen.
- Onderhandelen met de bewoners / werkgroepen en ze ook medeverantwoordelijkheid geven in de
totstandkoming en uitvoering.
- Bewoners en werkgroepen interviewen en aftasten hoe ze tegen bepaalde situaties aankijken.
- Bewoners en werkgroepen laten meedenken bij het verzinnen en uitwerken van een oplossing.
In Lutten hebben we gebruik gemaakt van al deze methodes om draagvlak te creëren. We merken hierdoor
dat de beleving van Lutten Leeft toeneemt en dat het de vrijwilligers enthousiast maakt en verbindt.

3.1.1 Waardewijzer
In juni 2013 heeft de gemeente Hardenberg, in samenwerking met Plaatselijk Belang Lutten, Plaatselijk
Belang Oud-Lutten, het Dorpshuis en c.b.s. de Fontein, een bijeenkomst georganiseerd over wonen en
huidige en toekomstige ontwikkelingen in en rond het dorp. Verschillende concrete suggesties zijn
uitgewerkt en ingevuld volgens de “waardewijzer” van de stichting Stimuland. Door de grote opkomst en
het enthousiasme waarmee de formulieren zijn ingevuld, kon men spreken over een geslaagde avond.
Meer informatie over de uitkomst van deze waardewijzer kan men vinden in Bijlage B:.

3.1.2 Enquête buurtkamer
In samenwerking met stichting de Stuw is er in 2014 een enquête gehouden om de animo voor een
buurtkamer te peilen. De gemeente Hardenberg heeft uiteindelijk voor de distributie gezorgd onder alle
55+ inwoners van Lutten. In hoofdstuk 4.2.7 zijn de plannen voor een buurtkamer beschreven. De enquête
en de resultaten hiervan zijn beschreven in Bijlage D:.

3.1.3 Informatiebijeenkomst nieuwbouw
In november 2014 heeft het Plaatselijk Belang Lutten een bijeenkomst georganiseerd waarin informatie is
gegeven over mogelijke nieuwbouwwoningen in Lutten. Tevens is de animo gepeild en de conclusie
getrokken dat er draagvlak is. Vanuit Lutten Leeft worden er nu concrete vervolgstappen gezet in
samenwerking met de gemeente Hardenberg.

3.1.4 Enquête duurzaamheid
In het kader van het duurzaamheidsproject is er in december 2014 een enquête gehouden in Lutten om op
deze manier de dorpsbewoners mee te laten denken over een duurzaam Lutten. Deze enquête is zowel
huis-aan-huis verspreid alsook digitaal via de e-mail. In Bijlage C: zijn de enquête en de resultaten
weergegeven.
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3.2

Ondersteuning

Om duurzaamheidsplannen te bedenken, te documenteren, te onderzoeken en te realiseren is
ondersteuning nodig van externe partijen. Deze bieden een groter netwerk waarin gezocht kan worden
naar dergelijke projecten, hulp bij ambtelijke procedures en bieden van een frisse en kritische mening.
Onze ondersteuning vinden we in o.a. in onderstaande partijen:
Ondersteuning door gericht advies en als sparring-partner met
betrekking tot onze plannen voor een duurzaam Lutten.

Ondersteuning bij de oprichting van een buurtkamer. Tevens
hebben ze een belangrijke rol gespeeld bij subsidieaanvragen voor
een aantal bouwprojecten in Lutten.

Ondersteuning met de waardewijzer en mogelijk advies /
uitvoering van een aantal projecten.

Ondersteuning van een 3e jaars student Ruimtelijke Ordening en
Planologie die meedenkt in dit proces. Enquêtes, interviews en
onderzoeken vormen de bijdrage die deze levert aan het project
duurzaam Lutten. In de nabije toekomst wordt de Saxion
Hogeschool gevraagd om specifieke projecten te onderzoeken.
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4

Projecten

Dit hoofdstuk beschrijft de bestaande en nieuwe projecten m.b.t. de duurzaamheidsplannen van Lutten.
Met bestaande projecten worden initiatieven bedoeld die reeds uitgevoerd worden en daarmee ook
bewezen hebben een bijdrage te leveren aan de duurzaamheid en leefbaarheid van Lutten. Wel worden er
aanpassingen gemaakt om de efficiëntie te vergroten of om het aantrekkelijk te houden voor zowel
vrijwilligers en deelnemers.
Nieuwe projecten zijn initiatieven die in ontwikkeling zijn of slechts nog ideeën waarvan de haalbaarheid
onderzocht moet worden. De inwoners van Lutten hebben met de enquêtes aangegeven welke projecten
het belangrijkst zijn voor het dorp, deze zullen ook een hogere prioriteit krijgen en zijn beschreven in
paragraaf 4.2.
Dit betekent overigens niet dat er gewacht wordt met de overige ideeën. Afhankelijk van enkele factoren
(capaciteit beschikbare vrijwilligers, grootte v/h project, noodzaak etc.) zal er alsnog gestart worden. Deze
zijn beschreven in paragraaf 4.3.

4.1

Bestaande projecten

Bestaande projecten in dit document zijn beschreven in onderstaand format.
Naam

Naam van het initiatief / project

Omschrijving Korte omschrijving waarin enkele kernpunten staan vermeld.
3P-gedachte
Zorg voor elkaar en het voorzieningenniveau.

Zorg voor het milieu en de leefomgeving.

Bevorderen van een sterke lokale economie.
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4.1.1 Feestweek
Naam

Feestweek Lutten Oud-Lutten

Omschrijving De jaarlijkse feestweek wordt voor het eerst georganiseerd in 1990 en is vanaf 2000 een
jaarlijks evenement in de eerste week van mei. Enkele terugkerende programmaonderdelen
zijn o.a. de feestavond, bingo, bonte avond, Lutten culinair, thema avond, optocht, slotfeest,
gezamenlijke bijeenkomst van alle kerken, kindermiddag, 55+middag en fakkelrun. Alle dagen
en activiteiten worden druk bezocht. Op een feestavond zijn al snel 1000 mensen aanwezig.
Sponsoring gebeurt door de plaatselijke ondernemingen die dit weer terug zien in de vorm van
o.a. reclame in de feesttent.
Er werken ongeveer 150 vrijwilligers mee om de feestweek tot een succes te maken.
De horeca, drinken en snacks, worden via de plaatselijke ondernemers geregeld.
De opbrengsten van de feestweek vloeien terug in het dorp. Bijna alle activiteiten en het
jeugdhonk worden van hieruit gefinancierd.
Het afval wordt gedurende de feestweek gescheiden afgevoerd.
3P-gedachte

Versterking van dorpssaamhorigheid door medewerking van vele vrijwilligers.
Binding in buurten en wijken wordt gestimuleerd door deelname aan verschillende
spelonderdelen. Heeft een wijde regionale uitstraling.
Bewust omgaan met het milieu aspect van dergelijke grote evenementen heeft bij
de organisatie de hoogste prioriteit.
Hergebruik materialen, zowel jaarlijks als van andere werkgroepen.
Versterking van de lokale economie: drank, snacks etc., wordt door de plaatselijke
ondernemers geleverd.
Gegenereerde opbrengsten komen ten goede aan de leefbaarheid van het dorp.
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4.1.2 Oud papier actie
Naam

OPA (oud papier inzameling) door c.b.s. de Fontein

Omschrijving De c.b.s. de Fontein haalt al jaren het oude papier op in het dorp. Volgens een vast rooster
(vermeld in het Lutter Journaal) verzamelen vrijwilligers al het, door inwoners aangeboden,
papier. Dat betekent een extra inkomstenbron voor het onderwijs in Lutten. 75% van al het
nieuwe papier wordt gemaakt van oud papier. Dat spaart een hoop bomen. Educatief is deze
actie dus ook voor de leerlingen van belang.
3P-gedachte

Ophalen wordt geheel door vrijwilligers uitgevoerd.
Bewustwording bij kinderen door inzamelen gescheiden afval.
Hergebruik en recycling.
Reductie houtgebruik.
Verzameling wordt gedaan in kartonnen dozen, geen kunststof containers nodig.
Verkoopopbrengsten (€12.000 - €14.000 op jaarbasis) vloeien terug naar de school
en bevorderen initiatieven in het plaatselijke onderwijs.
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4.1.3 Onderhoud begraafplaats
Naam

Onderhoud begraafplaats Lutten

Omschrijving De begraafplaats in Lutten wordt sinds enkele jaren onderhouden door vrijwilligers van de
Protestantse Emmaüs gemeente in Lutten, Slagharen en Schuinesloot.
Er zijn ongeveer 60 vrijwilligers verdeeld in groepen van 6-8 personen. Als vrijwilliger ga je één
keer in de twee maanden op een zaterdagochtend onderhoud plegen.
Voorheen werd het onderhoud uitgevoerd door een extern bedrijf. Door dit in eigen beheer uit
te voeren wordt er ruim € 12.500 per jaar bespaard wat een welkome lastenvermindering is op
de begroting van de Kerken.
3P-gedachte

Stimuleert het Samen-Op-Weg proces en vrijwilligers van kerken werken samen.
Bevorderen van de onderlinge saamhorigheid.
Groen-afval wordt gecomposteerd.
Vrijwilligers komen voor 95% wandelend of met de fiets naar de begraafplaats, dus
minder CO2 uitstoot.
Besparing van ruim € 12.500 per jaar.
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4.1.4 Activiteiten
Naam

Jaarlijkse activiteiten aangestuurd vanuit het dorpshuis

Omschrijving In het dorp worden al jarenlang door het jaar heen vaste activiteiten gehouden die het
noemen waard zijn.
Deze activiteiten worden grotendeels bekostigd uit de tegoeden vanuit de feestweek van het
dorp.
Elke activiteit heeft een eigen werkgroep die vanuit het dorpshuisbestuur worden
ondersteund/begeleid!
De activiteiten:
Februari
Maart /April
April / Mei
Mei / Juni
November
3P-gedachte







playbackmiddag voor basisschoolleeftijd
Palmpasen optocht t/m basisschoolleeftijd
feestweek voor alle leeftijden
wandel driedaagse voor alle leeftijden
lampionnenoptocht t/m basisschoolleeftijd

Saamhorigheid van een kleine omgeving wordt hierdoor erg versterkt waardoor de
leefbaarheid hoog blijft.
Gescheiden afval.
Hergebruik materiaal / materieel.
Activiteiten worden bekostigd uit de opbrengsten van de feestweek.
Inkoop materiaal, food etc. bij plaatselijke ondernemers.
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4.1.5 Samen Op Weg Protestantse Kerken in Lutten
Naam

Samen op Weg van de Protestantse Kerken in Lutten

Omschrijving Sinds eind mei 2011 vormen de Hervormde en Gereformeerde kerk een federatieve gemeente
met als naam “Emmaüs gemeente”. Deze federatie is gevormd om de toenadering die tussen
de beide gemeentes ontstond vorm te geven en op deze manier een samenwerkingsverband
aan te gaan die de mogelijkheid biedt om op den duur een fusie tussen de gemeentes tot stand
te brengen.
Omdat dit niet vanzelf gaat is het al bestaande gezamenlijke moderamen omgevormd tot een
federatiekerkenraad, die het proces van samengaan stroomlijnt en de vele zaken die aan orde
komen begeleidt en in de goede richting leidt.
Het kerkbezoek in Nederland daalt gestaag, zo ook in Lutten. De vergrijzing is duidelijk
zichtbaar wat betekent dat er niet direct een omkeer in deze trend te zien zal zijn. Ook wordt
het steeds lastiger om de vacatures van ambtsdrager in de kerkenraad vervuld te krijgen.
Het federatie- ofwel Samen-Op-Weg proces zal zijn tijd nodig hebben Wanneer de uiteindelijke
fusie een feit is zal het aantal gebruikte gebouwen teruggebracht kunnen worden wat scheelt
in energieverbruik en vaste lasten.
3P-gedachte

Verbinden van vrijwilligers en gemeenteleden.
Omzien en zorg voor elkaar.
Alle vacatures kunnen vervuld worden doordat twee besturen worden
samengevoegd.
Minder energie nodig wanneer er minder gebouwen warm gestookt moeten
worden.
Minder vergaderingen, minder papiergebruik, stimulans om digitaal te werken.
Minder onkosten terwijl de inkomsten stabiel blijven.
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Duurzaam Lutten / Oud-Lutten / Keiendorp
4.1.6 Kringloopwinkel
Naam

Kringloopwinkel

Omschrijving Door vrijwilligers van de gereformeerde kerk in het dorp wordt er al jaren een kringloopwinkel
gerund.
Materieel en materialen worden vanuit de omgeving verzameld en wordt ingebracht in de
winkel en vervolgens verkocht. Materiaal wat onderhoud vraagt voordat het verkocht kan
worden, wordt ook door de vrijwilligers uitgevoerd.
3P-gedachte

Saamhorigheid.
Beleving van besparen en opnieuw gebruiken door de vrijwilligers van de
kringloopwinkel.
Materieel en materiaal krijgen een 2e, 3e of 4e leven en komen niet op de
afvalberg.
Vanuit de opbrengsten van de kringloopwinkel worden er kerkelijk weer
activiteiten ontplooid.
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Duurzaam Lutten / Oud-Lutten / Keiendorp
4.2

Nieuwe projecten (hoge prioriteit)

Nieuwe projecten in dit document zijn beschreven in onderstaand format.
Naam

Naam van het initiatief / project

Omschrijving

Korte omschrijving waarin enkele kernpunten staan vermeld.

Project opdracht Een mogelijk stappenplan om de haalbaarheid van dit initiatief te onderzoeken. Ook kan
hier een stappenplan omschreven staan om het daadwerkelijk te realiseren.
Planning / kosten Een globale planning en begroting.
Status

Geeft de huidige stand van zaken weer.

Uitvoering
3P-gedachte
Zorg voor elkaar en het voorzieningenniveau.

Zorg voor het milieu en de leefomgeving.

Bevorderen van een sterke lokale economie.
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Duurzaam Lutten / Oud-Lutten / Keiendorp
4.2.1 Lutten Leeft
Naam

‘Lutten Leeft’

Omschrijving

Op dit moment zijn er twee plaatselijke belangen en buurtvereniging Keiendorp.
Oud-Lutten en Keiendorp zijn meer de “boerenstreken” van het dorp en hebben daardoor
ook wel wat andere belangen dan de kern Lutten, maar er zijn ook heel veel
gemeenschappelijke belangen zoals: school, bibliotheek, kerken, (sport)verenigingen, zorg,
ouderen en jongerenwerk, etc. Alle partijen hebben contact met de gemeente over de
diverse zaken die er spelen. Tussen de partijen onderling is echter niet veel overleg.

Project opdracht Eén duidelijk overkoepelend orgaan ontwikkelen dat een spreekbuis kan zijn naar de
gemeente en naar de bewoners zodat er efficiënter gewerkt kan worden om zo met
minder mensen hetzelfde of zelfs meer te bereiken.
Een stappenplan met acties die gedaan moeten worden:
1. Contactleggen met de verschillende plaatselijke belangen en buurtverenigingen,
scholen, kerken, werkgroepen, Dorpshuis, Olde Schoeltie, ondernemersclub en het
idee voorleggen en er over te brainstormen.
2. Vervolggesprek plannen om tot een concreet en realiseerbaar plan te komen.
3. Een bestuur vormen met afgevaardigden uit alle groepen.
4. Doelstellingen bepalen.
5. Organisatiestructuur ontwikkelen.
6. De organisatie een duidelijke taak en gezicht geven.
Planning / kosten 20 februari 2014 is er een eerste en positief overleg tussen de diverse partijen geweest. Dit
was tevens de oprichtingsvergadering van ‘Lutten Leeft’.
Planning: eind 2015 een duidelijke visie en missie van ‘Lutten Leeft’ ontwikkeld hebben en
op langere termijn op weg naar één plaatselijk belang.
De kosten die gemaakt worden kunnen gedragen worden door de beide plaatselijke
belangen.
Status

Opstartfase
Er zijn diverse overleggen geweest en er is gekozen voor een organisatiestructuur, enkele
doelstellingen zijn bepaald maar moeten nog verder uitgewerkt worden. Het bestuur is
deels gevormd.

Uitvoering

Bestuur ‘Lutten Leeft’ met afgevaardigden uit de diverse partijen

3P-gedachte

Spreekbuis van en naar de gemeente en bewoners.
Waken over leefbaarheid (openbare) ruimten, wegen en gebouwen.
Minder bestuurlijke vrijwilligers nodig.
Minder vergaderruimtes verwarmen, dus minder CO2 uitstoot.
Digitaal werken (vanuit de cloud) zorgt voor minder papier gebruik.
Gezamenlijk gebruik van materiaal en materieel.
Beter en efficiënter contact met de gemeente.
Minder vergaderkosten.
Duidelijk aanspreekpunt.
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Duurzaam Lutten / Oud-Lutten / Keiendorp
4.2.2 Nieuwe basisschool
Naam

Nieuwe basisschool (c.b.s. De Fontein)

Omschrijving

Nieuwbouw school ter vervanging van het gedateerde gebouw uit 1970. In plaats van
alleen een basisschool is het doel: ontwikkeling van een kind-centrum, één plek voor
kinderen van 0-12 jaar en één plek voor onderwijs en opvang.
Naast de school staat een afzonderlijk gymlokaal die door de huidige school wordt
gebruikt. Op kleine schaal wordt dit lokaal door verenigingen gebruikt. Ook dit is een oud
gebouw en zou voor vervanging in aanmerking moeten komen. Door een nieuw gymlokaal
te integreren in de nieuwe school kun je kosten besparen.
Ook wordt er getracht om de bibliotheek te integreren in dit project. Bezuinigingen hebben
in veel dorpskernen er voor gezorgd dat de bibliotheken verdwijnen. Op deze manier kan
de toekomst van de bibliotheek in Lutten gewaarborgd blijven. Bovendien is er een directe
link tussen een bibliotheek en educatie.
Op het gebied van fysieke duurzaamheid zal er naar worden gestreefd om de school zeer
duurzaam te bouwen met uiteindelijk ook een energieneutraal uitgangspunt.

Project opdracht Een bouwcommissie is samengesteld die in opdracht van het schoolbestuur deze plannen
uitwerkt en de nodige voorbereidingen treft om te kunnen beginnen met de bouw.
Planning / kosten Er wordt getracht om in januari 2016 te kunnen beginnen met de bouw, rekening houdend
met een bouwperiode van 1+ jaar. Dit betekent dat vanaf het schooljaar 2017-2018 de
school beschikbaar is.
Begroting is niet beschikbaar voor dit document.
Status

Voorbereidingsfase

Uitvoering

Schoolbestuur i.s.m. bouwcommissie

3P-gedachte

Kind-centrum voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
Kansen voor extra sport- en vrijetijdsactiviteiten.
Beter leefklimaat in en toegankelijkheid van het gebouw.
Duurzaam- en energieneutraal bouwen.
Minder ver te hoeven reizen voor bibliotheek.
Het combineren van de nieuwe school, gymlokaal, bibliotheek, peuteropvang
en buitenschoolse opvang is in het totaalbeeld van de exploitatielasten een
economisch groot voordeel.
Lagere energielasten.

Basisschool de Fontein (anno 2015)
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Duurzaam Lutten / Oud-Lutten / Keiendorp
4.2.3 Woonbestand
Naam

Woonbestand

Omschrijving

In het dorp staan veel woningen te koop, volgens de cijfers van Overijssel in verhouding
‘het langst’ te koop in Lutten (zie hoofdstuk 7, RTVOOST). Oorzaak hiervan is dat de
woningen die te koop staan in of boven de middenklasse zitten, in de bedragen van boven
de €250.000.
Onze jongeren zijn genoodzaakt naar de goedkopere woningen die in onze buurtdorpen
wel beschikbaar zijn toe te trekken, waardoor er geen doorstroming naar duurdere
woningen plaatsvindt.
Tevens moeten we naar onze levensloopbestendige woningen kijken om ook onze ouderen
niet uit het dorp te verliezen.
Vervolgens staan er een aantal gebouwen leeg die voor herbestemming in aanmerking
zouden kunnen komen als de baanbreker, meidoornhofje etc.

Project opdracht Onderzoek of er behoefte is aan starterswoningen en/of aan levensloopbestendige
woningen en herbestemming van bestaande gebouwen:
1. Overleg met de gemeente plan van aanpak.
2. Inventariseren om hoeveel jongeren het gaat op dit moment door persoonlijke
benadering.
3. Inventariseren levensloopbestendige woningen door invullen enquête.
4. Inventariseren leegstaande gebouwen en/of mogelijke herbestemming iom gemeente
en woningbouwvereniging.
5. Overleg plannen met de verschillende doelgroepen i.s.m. de gemeente.
6. Nieuwbouwmogelijkheden verder uitwerken.
7. Herbestemming gebouwen i.s.m. gemeente en woningbouwvereniging verder
uitwerken, voorstellen uitwerken etc.
8. Introductie-pakket samenstellen voor nieuwe bewoners met daarin belangrijke
informatie over Lutten, inclusief enkele contact-gegevens.
Planning / kosten Vanaf november 2014 vindt de inventarisatie plaats van jongeren die behoefte hebben
naar goedkope woningen. Vanaf december is er een enquête verstuurd waar antwoorden
uit moeten komen voor levensloopbestendige gebouwen en herbestemming bestaande
gebouwen. De overige stappen kunnen vanaf het tweede kwartaal van 2015 ingezet
worden zodat vanaf het najaar 2015 duidelijk is of nieuwbouw etc. haalbaar is.
De kosten die gemaakt worden zijn voor de bijeenkomsten met de verschillende
doelgroepen etc. worden geraamd op gezamenlijk €5.000!
Status

Uitwerk-fase
opdracht 1 is uitgevoerd, 2 en 3 lopen en overige volgen medio 2015

Uitvoering

Initiatiefnemers uit Lutten Leeft i.s.m. gemeente Hardenberg en Woningbouwvereniging
Beter Wonen Vechtdal

3P-gedachte

Jongeren en ouderen behouden voor het dorp.
Leefbaarheid in het dorp wordt weer versterkt.
Door hergebruik gebouwen hoef je deze niet te slopen, minder afval en minder
CO2 uitstoot.
Bij nieuwbouw zijn er strengere bouwbesluiten met hoge duurzaamheidseisen.
Versterken van de lokale economie door leefbaarheid en bouw en verbouw
van woningen en gebouwen.
Verkoop van middenklasse woningen wordt weer verstrekt doordat
doorstroming weer op gang komt.
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Duurzaam Lutten / Oud-Lutten / Keiendorp
4.2.4 Energiebesparing
Naam

Energiebesparing

Omschrijving

Om de duurzaamheidsopgave in het dorp in gang te zetten zijn we op verschillende
plaatsen al in het dorp bezig om energiebesparende maatregelen in te zetten. Zo wordt het
dorpshuis voorzien van led verlichting en zonnepanelen om het dorpshuis zelfvoorzienend
te kunnen maken qua elektra. In het Olde Schoeltie is een nieuwe energiezuinige Cv-ketel
geplaatst, zo ook voor de kleedkamers op het sportpark. Voor deze gebouwen is een
energiescan uitgevoerd zodat de geselecteerde energiebesparende maatregelen ook
effectief zijn.
Tevens willen onderzoeken of het collectief aanschaffen van PV-panelen voor particulieren,
bedrijven en maatschappelijke instellingen haalbaar is.
Ook het sportpark en het evenemententerrein (ijsbaan) bij het Dorpshuis willen we gaan
voorzien van led verlichting, en we willen onderzoeken of de straatverlichting ook te
vervangen is door led verlichting. Het dak van de nieuwe school is zeer geschikt voor het
plaatsen van zonnepanelen. Dit plan is voorzien van het plaatsen van 120 zwarte
zonnepanelen. De opgewekte elektrische energie zal door de school afgenomen worden. In
het projectplan van de school zijn hiervoor installatiekosten opgenomen.

Project opdracht Onderzoek of het haalbaar is om de verschillende bovenstaande energiebesparende
maatregelen tot uitvoer te maken:
1. Onderzoeken welke instanties ons zouden kunnen helpen bij advisering financiering.
2. Onderzoeken welke instanties ons zouden kunnen helpen voor financiering.
3. Onderzoeken welke instanties er zijn voor mogelijke subsidies.
4. Enquête houden in het dorp welke belangstelling er is om mee te willen doen in het
collectief inkopen van zonnepanelen.
5. Bovenstaande tot uitvoer brengen.
Planning / kosten Een aantal energiebesparende maatregelen zijn al tot uitvoer gebracht (Olde Schoeltie,
kleedkamers en Dorpshuis). Voor het collectief inkopen van zonnepanelen worden de
contacten met adviesbureaus medio 2015 gemaakt en voor de led-straat en
terreinverlichting schuiven we door naar 2016 om startgesprekken met gemeenten en
desbetreffende instanties te voeren.
De kosten die gemaakt moeten worden zijn sterk afhankelijk van de mogelijkheden op dat
moment. Denk aan subsidies, voordeel gezamenlijk inkopen, deel voor rekening van
gemeente/provincie?
Status

Uitvoeringsfase, zie planning/kosten.

Uitvoering

Werkgroep formeren die het vraagstuk energiebesparing ten uitvoer zal brengen.

3P-gedachte

Collectief advies.
Bewustwording.
Minder CO2-uitstoot door gebruik van zonnepanelen en zuinige Cv-ketels.
Minder energieverbruik door bewustwording / vergelijk buurtbewoners.
Werkzaamheden door plaatselijke ondernemers laten uitvoeren.
Collectieve inkoop.
Minder energielasten.
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Duurzaam Lutten / Oud-Lutten / Keiendorp
4.2.5 Vrijwilligersbank
Naam

Vrijwilligersbank Lutten

Omschrijving

In Lutten wordt heel veel bereikt door vrijwilligers; een voorbeeld is de Feestweek Lutten
met al ca. 150 vrijwilligers. Bijna alle verenigingen en activiteiten worden door vrijwilligers
gerund. Een aantal concrete voorbeelden: Verbouwing Dorpshuis Lutten en ver- en
nieuwbouw kleedaccommodatie SC Lutten is door vrijwilligers gedaan. Een groot aantal
vrijwilligers doet ook werkzaamheden binnen andere verenigingen of instanties en
activiteiten. Een dorp kan niet zonder vrijwilligers.
Bijlage E: geeft een overzicht van de vrijwilligers in Lutten.

Project opdracht Het ontwikkelen van een vrijwilligersbank waar personen zich kunnen aanmelden als
vrijwilliger en waar mensen zoals ouderen, hulpbehoevenden, verenigingen, activiteiten,
groenonderhoud, klussen of hulpvragen etc. kunnen melden. Doel is om continuïteit en
structuur en efficiëntie te verkrijgen.
Voorlopig stappenplan:
1. Inventarisatie maken van al het vrijwilligerswerk in Lutten, Oud Lutten en Keiendorp.
2. Inventarisatie maken van al de vrijwilligers in de dorpen (aantallen).
3. Overleg met De Stuw (heeft ook vrijwilligersbank).
4. Onderzoeken hoe je vrijwilligers kunt werven en behouden.
5. Onderzoeken hoe te promoten.
6. Realisatie.
Planning / kosten Aanvang traject maart 2015
Realisatie eind 2016
Status

Opstartfase
Stap 1 en 2 is al deels voltooid.

Uitvoering

Initiatie-nemers uit Lutten Leeft.

3P-gedachte

Vergroten leefbaarheid en saamhorigheid.
Ouderen kunnen hierdoor langer zelfstandig wonen.
Het groenonderhoud in het gebied.
Groen werken stimuleren.
Digitaal plannen.
Verenigingen en clubs kunnen in stand worden gehouden.
Door inzet van vrijwilligers kunnen de exploitatiekosten laag worden
gehouden.
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Duurzaam Lutten / Oud-Lutten / Keiendorp
4.2.6 Ondernemersclub
Naam

Ondernemersclub Lutten

Omschrijving

In 2008 is de handelsvereniging van Lutten opgeheven door o.a. een teruglopend aantal
leden. Volgens het KvK-register zijn er meer dan 160 ondernemers ingeschreven in Lutten
wiens adres vrijgegeven mag worden. In de praktijk betekent dit dat er 25% meer
ondernemers aanwezig zijn, dus ca. 200 ondernemers.
Ondernemers geven een grote bijdrage aan de leefbaarheid van Lutten, de winkels die we
hebben zijn niet meer weg te denken. De ondernemers maken tevens een groot aantal
activiteiten mogelijk door sponsoring.

Project opdracht Onderzoek of er een ondernemersclub opgericht kan worden, hieronder een stappenplan
dat gebruikt kan worden:
1. Informeer schriftelijk de ondernemers over de plannen van de nieuwe
ondernemersclub.
2. Organiseer een start-gesprek met ondernemers die interesse hebben getoond. Plan
een vervolggesprek, een informele avond inclusief partners.
3. Formeer een bestuur met de initiatiefnemers en een aantal ondernemers. Laat de
ondernemers zich officieel inschrijven en zorg voor contributie om de gemaakte kosten
te delen.
4. Maak promotie voor de ondernemersclub zodat er uitnodigingen komen voor
netwerkbijeenkomsten of interessante seminars. Op het moment dat dit gaat ‘leven’ in
het dorp zullen meer ondernemers geïnteresseerd raken.
5. Raadpleeg de ondernemers naar hun interesses en behoeftes om zo de continuïteit
van de ondernemersclub te waarborgen.
Planning / kosten In januari 2014 is reeds gestart met dit initiatief. Op dit moment worden stap 3 en stap 4
van de projectopdracht parallel uitgevoerd. Het doel is om voor 2016 een ledenlijst te
hebben van minimaal 50 ondernemers.
De kosten die gemaakt worden kunnen gedragen worden door een maandelijkse
contributie van € 5,00 per ondernemer.
Status

Opstartfase
Een bestuur is gevormd. Er is inmiddels een lijst met ca. 35 ondernemers. In januari is er
een nieuwjaarsborrel en verwachten we de inschrijvingsformulieren retour.

Uitvoering

Initiatiefnemers uit Lutten Leeft i.s.m. ondernemers.

3P-gedachte

Een gezonde leefklimaat zijn voor bestaande en nieuwe ondernemers.
Verbinding tussen ondernemers (netwerken).
Verbinding tussen ondernemers – klanten uit Lutten (goodwill).
Minder CO2-uitstoot doordat de mensen minder hoeven te reizen om in hun
behoeftes te voorzien.
Ondernemers kunnen elkaar stimuleren en adviseren voor een beter milieu.
Versterken van de lokale economie.
Netwerken (versterken en vergroten) voor ondernemers.
Mogelijkheid tot collectiviteit acties.
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Duurzaam Lutten / Oud-Lutten / Keiendorp
4.2.7 Buurtkamer / meer-generatiehuis
Naam

Buurtkamer / meer-generatiehuis.

Omschrijving

Een buurtkamer is een ruimte voor en door buurtbewoners, in het algemeen 55+. Zij vullen
gezamenlijk in hoe de buurtkamer wordt gebruikt. De buurtkamer moet een sfeervolle
ontmoetingsplaats zijn waar ruimte is voor ontspanning en activiteiten voor iedereen. Om
de diverse activiteiten te ondersteunen zal er een keuken, computer, lees-hoek en
bordspelen aanwezig zijn.
Met een meer-generatiehuis is het de bedoeling het principe van de vroegere grootfamilie
toe te passen in de moderne samenleving. Het vanzelfsprekende geven en nemen tussen
mensen van verschillende leeftijden wordt in een meer-generatiehuis geactiveerd.
Senioren leren van de jongeren hoe ze moeten omgaan met de computers en
communicatie middelen. Jongeren worden geholpen met huiswerk of steken veel op van
diverse levensverhalen. (zie hoofdstuk 7, NPO)

Project opdracht Onderzoek de haalbaarheid van een buurtkamer / meer-generatiehuis in Lutten. Dit kan
gedaan worden door het volgen van het volgende stappenplan:
1. Onderzoek de animo bij de bevolking d.m.v. een enquête voor bezoekers / vrijwilligers.
2. Bepaal of er een geschikte locatie is in het dorp.
3. Stel een begroting op.
4. Zoek een werkgroep.
5. Realiseer plannen i.s.m. professionele begeleiding (de Stuw)
Planning / kosten Voor de planning: zie Status.
Voor de inrichting van de buurtkamer hebben we al enkele sponsoren gevonden. Uit de
enquête van de buurtkamer is gebleken dat de bezoekers bereid zijn om hun eigen
consumpties te betalen. Voor de huur en faciliteiten zal nog een sponsor gezocht moeten
worden. Wellicht is dit te combineren met een lokale ondernemer die via de buurtkamer
ook zijn/haar klandizie kan vergroten, te denken aan de kapper / buurtsuper etc.
Status

Opstartfase.
Uit de gehouden enquête bleek meer dan 50% enthousiast te zijn wat voldoende draagvlak
geeft om de realisatie te starten. In de eerste helft van 2015 zal dit vorm krijgen. Voor het
meer-generatiehuis zal er nog wat meer onderzoek gedaan moeten worden. Dit onderzoek
wordt parallel uitgevoerd tijdens het inrichten van de buurtkamer om deze niet de
vertragen.
Doordat het Dorpshuis wordt uitgebreid is dit een perfecte locatie. Er is een werkgroep
samengesteld die vervolgstappen zullen plannen met de Stuw.

Uitvoering

Werkgroep buurtkamer / meer-generatiehuis

3P-gedachte

Samenbrengen / verbinden van buurtbewoners en meerdere generaties.
Verbetering van levenskwaliteit.
Gezelligheid, voorkomen van eenzaamheid.
Leren van elkaar (generaties overbruggen).
Doordat de mensen samengebracht worden hoeven minder kleine
huishoudens verwarmd te worden hetgeen een reducering van energie
oplevert.
Positieve impuls voor de lokale economie.
Besparing op zowel zorgkosten en kinderopvang.
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Duurzaam Lutten / Oud-Lutten / Keiendorp
4.2.8 Materieel-o-theek
Naam

Materieel-o-theek

Omschrijving

In het dorp is bij de verschillende vrijwilligersgroepen heel veel bestaand materieel
aanwezig. Een groot deel van dit materieel wordt slechts enkele dagen per jaar gebruikt.
Het idee is om een soort van beheer /reserveringsysteem in te richten en eventueel een
centrale opslag van het materieel.
Onderdeel in deze is een dorpsdeelauto waar dorpsgenoten gebruik van kunnen maken.
Ook onderhoud en reparatie dienen aandacht te hebben. Voor mensen met een beperking
is het erg belangrijk om mee te kunnen doen aan de samenleving en wellicht kunnen zij
hier een rol in spelen.

Project opdracht Onderzoek of er bij alle vrijwilligersgroepen de behoefte is om het materieel te delen,
hieronder een stappenplan dat gebruikt kan worden:
1. Overleg met de vrijwilligersgroepen of de behoefte van delen er is
2. Inventarisatie welk materieel het betreft
3. Een databank opstellen via een web applicatie
4. Ondernemers informeren over dorpsdeelauto en wat hun rol zou kunnen zijn.
5. Overleg met een organisatie waar mensen tot afstand van arbeidsmarkt werken i.v.m.
het beheer en onderhoud
6. Overleg dorpshuizen voor opslag materieel
Planning / kosten Vanaf januari 2015 kan het overleg plaatsvinden met de verschillende vrijwilligersgroepen.
De overige stappen kunnen voor de rest van 2015 achter elkaar genomen worden zodat
het eind 2015 is afgerond en kan gaan draaien.
De kosten die gemaakt worden hangen sterk af van de onderhoudsconditie van het
materieel, dit zal eerst geïnventariseerd moeten worden.
De te verwachten kosten kunnen uit het dorpsfonds worden gefinancierd!
Status

Idee-fase.
Het idee is gevormd en kan in januari verder uitgerold worden. Het dorpshuis waar nu het
meeste materieel ligt is in mei aanstaande geheel verbouwd waar ook ruimte is voor een
groot deel van het materieel.

Uitvoering

Initiatiefnemers uit Lutten Leeft i.s.m. het dorpshuis

3P-gedachte

Inzetbaarheid van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt voor uitleen en
onderhoud.
Bewoners blijven langer mobiel.
Minder CO2-uitstoot doordat de gebruikers van de dorpsleenauto van hun
eigen (2e) auto afscheid kunnen nemen.
Geen onnodig aanschaf van materieel.
Eén adres waar materieel geleend kan worden.
Versterken van de lokale economie door aanschaf en gebruik dorpsdeelauto.
Onderhoud eigen auto vervalt waardoor meer te besteden voor lokale
economie.
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4.3

Nieuwe projecten (normale prioriteit)

4.3.1 Meer muziek in Lutten
Naam

Meer Muziek In Lutten

Omschrijving

In het dorp is buiten de zomermaanden om niet echt veel te doen voor “jongere ouderen”,
terwijl er wel behoefte is om eens gezellig een avondje uit te gaan in ons eigen dorp als de
gelegenheid zich voordoet.

Project opdracht Het idee is om muziekavonden voor een breed publiek op diverse plaatsen in Lutten te
organiseren, vooral in de wintermaanden.
Denk dan aan locaties als het Dorpshuis, Olde Schoeltie, Olde Stee en bijvoorbeeld
huiskamer concerten.
Stappen die nodig zijn om dit te realiseren:
1. Organisatiecomité samenstellen
2. Onderzoeken of de aanwezige locaties interesse hebben
3. Onderzoeken of de plaatselijke ondernemers de horeca voor rekening nemen
4. Duidelijke naam
5. Hoe maak je promotie en geef je bekendheid aan het project?
Planning / kosten In oktober 2014 is al gestart met dit initiatief. De stappen 1 t/m 5 zijn al deels gerealiseerd
en er zijn al drie concerten georganiseerd op diverse plekken in het dorp.
De kosten kunnen worden betaald uit het door entree verworven geld.
Status

Uitwerkfase.
Er is een organisatiecomité gevormd. Er is een duidelijke herkenbare naam bedacht, ‘Meer
Muziek in Lutten’ en via het Lutter Journaal is al promotie gemaakt. De eerste twee
avonden waren een succes en 28 februari is al het derde project van ‘Meer Muziek in
Lutten’ dat plaats zal vinden in de watertoren van Lutten.

Uitvoering

Organisatiecomité Meer Muziek in Lutten

3P-gedachte

Komt te goede aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het dorp.
Saamhorigheid.
Zorgt voor nieuwe initiatieven, prikkel om cultureel bezig te zijn.
Gescheiden afval.
Promotie via social media (besparing drukwerk).
Versterken van de lokale economie door de verkopen.
Goodwill tussen de betrokken ondernemers en de bevolking.
Bekendheid en opbrengsten voor de dorpshuizen en ondernemers.
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4.3.2 Jeugdhonk Stevenshonk
Naam

Jeugdhonk Stevenshonk

Omschrijving

Stevenshonk is het jeugdhonk van Lutten, gesitueerd in de kelder van het Dorpshuis,
speciaal bedoeld om de jongeren tot ongeveer 20 jaar een eigen plek te geven. Dit is al zo
sinds de oprichting van het Dorpshuis. Sinds ongeveer 10 jaar wordt er gewerkt met
jongeren die per toerbeurt bardienst hebben. Ook zijn er op avonden dat het jeugdhonk
open is 2 ouderen aanwezig voor het geval er zich problemen zouden voordoen. Hiervoor
worden schema’s gemaakt. Verder is er voor de jongeren die vrijwilliger zijn een cursus
weerbaarheid gegeven om te leren hoe je met bijvoorbeeld ongewenst gedrag omgaat.
Ook krijgen de jongeren ouder dan 18 allemaal een IVA certificaat (Instructie Verantwoord
Alcohol schenken).
Maar het probleem waar iedere keer weer tegenaan wordt gelopen is dat de doorstroming
en menging van groepen en leeftijdsgenoten niet automatisch gaat. De verschillen in
gedrag tussen jongeren van bijvoorbeeld 14 of die van 17 zijn toch wel groot. Vaak voelen
ze zich ook niet echt op gemak bij de oudere jongeren en ze mengen zich ook niet echt.
Het verschil in schoolniveau van de jongeren en ook in interesse speelt hierin ook zeer
zeker een rol. Als een groep langzamerhand te oud wordt en het jeugdhonk niet meer als
uitvalbasis gebruikt en verhuist naar het “echte” café, moet er bijna helemaal opnieuw
worden begonnen. Jongeren komen niet vanzelf.

Project opdracht Hoe kunnen we zorgen voor een goede doorstroming en menging van de verschillende
groepen jongeren om zo te zorgen voor continuïteit van het Stevenshonk.
Mogelijke acties die gedaan moeten worden:
1. Onderzoeken, ook samen met de jongeren, of er voor verschillende groepen aparte
avonden en activiteiten moeten worden georganiseerd.
2. Een enquête houden onder jongeren vanaf de basisschool over wat ze zelf graag
willen.
3. Meer PR. Hoe maken we het voor iedereen aantrekkelijk.
4. Onderzoeken of verenigingen kerken hun activiteiten met jongeren ook willen
organiseren in het Stevenshonk.
5. Onderzoeken of er meerdere werkgroepjes van verschillende leeftijden moeten
komen.
Planning / kosten Eind 2015 een concreet plan. De kosten kunnen gedragen worden door het Stevenshonk.
Status

Voorbereidingsfase.
De eerste overleggen hebben inmiddels plaatsgevonden.

Uitvoering

Werkgroep Stevenshonk

3P-gedachte

Minder hangjongeren.
Een veilige ontmoetingsplaats voor de jeugd van Lutten.
Betrekken van jongeren in het vrijwilligersleven, de jongeren van vandaag zijn
de vrijwilligers van nu en morgen!
Meer tolerantie tussen de verschillende groepen jongeren en ook ouderen
(back-up).
Gescheiden afval.

Versterken van de lokale economie door de verkopen.
Minder vandalisme.
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4.3.3 Glasvezel
Naam

Glasvezel in Lutten en buitengebied

Omschrijving

Een snelle en betrouwbare internetverbinding is tegenwoordig niet meer weg te denken in
de zakelijke markt. Door maatschappelijke ontwikkelingen begint het voor particulieren
ook steeds belangrijker te worden. Hierbij kan men denken aan online zorg, medicijnen,
toeslagen, boodschappen etc.
Ook technologische ontwikkelingen als een thuiszorgalarmeringssysteem eisen een
betrouwbare en snelle internetverbinding. Hierdoor kunnen senioren c.q. gehandicapten
langer thuis blijven wonen.
De glasvezel verbinding zal niet alleen gebruikt worden voor internet, maar ook voor
televisie, radio, telefonie (VOIP) en andere signalen.
De prognose is dat elk jaar 60% meer data verstuurd zal worden. Glasvezel biedt ruimte
voor deze ontwikkelingen.

Project opdracht Onderzoek of het financieel haalbaar is om in Lutten en het buitengebied glasvezel aan te
leggen. Hiervoor kan het volgende stappenplan gebruikt worden:
1. Actuele informatie verzamelen bij de glasvezel-aanbieder Reggefiber. Berekeningen
(laten) uitvoeren wat de kosten zijn voor de aanleg.
2. Actuele informatie verzamelen bij de diverse providers, kijken of ze (gedeeltelijk) de
kosten kunnen dragen bij een collectieve inkoop.
3. Inwoners van Lutten informeren en raadplegen om zo draagvlak te krijgen.
4. Beslissing nemen en uitvoering starten bij een positief besluit
Planning / kosten Onderzoek in 2015 – 2017, daarna vervolg-stappen zetten.
Status

Idee-fase
In 2013 is er al wel een voorlichtingsavond geweest van Reggefiber, hier zal vervolg aan
gegeven moeten worden.

Uitvoering

Werkgroep samenstellen voor dit project, initiatief en coördinatie vanuit Lutten Leeft.

3P-gedachte

Langer thuis blijven wonen van ouderen c.q. gehandicapten. Meer contact met
familie op afstand.
Kansen voor (agrarische) ondernemers, ZZP-ers en maatschappelijke
instellingen.
Minder reizen naar werk.
Minder energieverbruik door gebruik glasvezelverbinding.
Stimuleert de lokale economie, zet de deur naar de digitale wereld open voor
de ondernemers.
Mogelijkheid voor de lokale ondernemers om mee te helpen met het
aanleggen van het glasvezelnetwerk.
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4.3.4 Digitaal loket
Naam

Digitaal Loket

Omschrijving

Op dit moment is er niet één duidelijke website of digitaal loket in Lutten.
De feestweek, Plaatselijk Belangen, de sportverenigingen, kerken hebben allemaal hun
eigen website en dit zorgt ook voor verwarring. Ook omdat sites niet allemaal up to date
zijn. Voor een buitenstaander is het niet echt duidelijk waar je alles kunt vinden

Project opdracht Het ontwikkelen van één “Digitaal Loket” voor heel Lutten waar alle instanties en
ondernemers op te vinden zijn en waar ook van alles al op te regelen is, zoals o.a. zorg,
boodschappen, vrijwilligers, etc.
Een soort startpagina van Lutten zodat ook mensen die in Lutten geïnteresseerd zijn in één
oogopslag Lutten kunnen ontdekken.
Stappen die gedaan moeten worden het project op te starten:
1. Werkgroep organiseren
2. Onderzoek of het te realiseren is door alle partijen samen te brengen om te
brainstormen over
3. Onderzoek naar de financiële haalbaarheid, wat zijn de kosten?
4. Hoe ga je het Loket inrichten, wat wel, wat niet.
5. Onderhoud en actualiteit
Planning / kosten Februari /maart een werkgroep organiseren door Lutten Leeft
De kosten kunnen gedragen en betaald worden door het dorpsfonds en sponsoring, er is al
een systeem gevonden, voor de software-licentie en inrichting vraagt met €4500. Om een
goede keuze te kunnen maken zullen er meerdere alternatieven bekeken moeten worden.
Status

Ideeënfase

Uitvoering

Lutten Leeft

3P-gedachte

Wie wat waar in één oogopslag, ook voor niet-Lutternaren.
Digitaal Loket voor: zorg, klussen, boodschappen en ontspanning.
Informatie over papier inzamelingsacties, zwerfvuilacties, huisvuil en plastic
ophaaldagen.
Besparing drukwerk.
Alle ondernemers in Lutten te vinden op een site.
Mogelijkheid voor het maken van reclame.
Herkenbaarheid.
Versterken van de lokale economie.
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4.3.5 Groenvoorziening in eigen beheer
Naam

Groen onderhoud openbaar groen in eigen beheer

Omschrijving

Nu gebeurt bijna al het groen onderhoud in en rondom Lutten door de gemeente
Hardenberg, die het op zijn beurt het onderhoud ook weer vaak uitbesteedt aan
loonwerkers. Op het sportveld wordt al wel zelf wat gedaan. Dit levert weer geld op voor
de verenigingen. In Oud-Lutten en Keiendorp worden de bermen bij de woningen ook al
vaak door de bewoners zelf gemaaid. Dit kan beter opgezet worden zodat alle bermen in
het hele buitengebied gemaaid worden door de lokale bevolking. Zo kunnen wij misschien
ook in de kern van Lutten onderzoeken wat en hoeveel er door de plaatselijke bevolking
zelf gedaan kan worden. Dit zal een besparing voor de gemeente opleveren en inkomsten
voor het dorp genereren. Ook zal het een bijdrage leveren aan de bewustwording van het
openbare groen in ons dorp. We zijn dan met zijn allen verantwoordelijk voor onze groene
leefomgeving.

Project opdracht Onderzoek naar de haalbaarheid groenonderhoud in eigen beheer.
Mogelijke acties en onderzoeken die gedaan moeten worden.
1. Inventariseren hoeveel openbaar groen er is dat door de bevolking zelf gedaan kan
worden.
2. Gesprek met de gemeente over haalbaarheid, kosten en wat het voor het dorp
oplevert.
3. Werkgroep vormen voor het ontwikkelen van een concreet plan, rekening houdende
met de voorwaarden/eisen van de gemeente.
4. Onderzoeken of er een composthoop kan komen voor alle groenafval (afkomstig van
het groenonderhoud). Het compost kan dan later weer worden gebruikt in het dorp als
bodem verbeterraar.
Planning / kosten Begin 2015 een gesprek plannen met de gemeente om de eerste stappen te zetten.
Status

Ideeënfase

Uitvoering

Vanuit ‘Lutten Leeft’

3P-gedachte

Saamhorigheid, samen verantwoordelijk voor onze groene leefomgeving, geeft
een motiverende werking.
Groenafval laten composteren, vermindering afvalberg.
Het compost kan weer worden gebruikt in het dorp.
Bewustwording en verantwoordelijkheidsgevoel m.b.t.
leefomgeving.

onze

groene

Levert aan de ene kant een besparing op voor de gemeente en aan de andere
kant zorgt het voor inkomsten voor het dorp.
De inkomsten kunnen weer worden besteed bij de lokale ondernemers.
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4.3.6 Lokale vervoerservice
Naam

Lokale vervoerservice

Omschrijving

Een vervoerservice, voor en door dorpsbewoners. Hiermee geef je mobiliteit aan mensen
die niet in staat zijn om met eigen vervoer of openbaar vervoer te reizen. De auto kan
geleverd worden door een lokale ondernemer en het vervoersmiddel kan bestuurd worden
door vrijwilligers.
Dit principe wordt overigens al toegepast vanuit de kerken. Wanneer de kerkgangers niet
op eigen mogelijkheid de diensten kunnen bijwonen worden ze door medegemeenteleden opgehaald en thuis gebracht. Dit gebeurt op basis van een
roulatiesysteem.

Project opdracht Onderzoek de haalbaarheid van deze service waarin lokale ondernemers en de
vrijwilligersbank een rol in de uitvoering gaan spelen. Een aantal onderwerpen dat
onderzocht moeten worden:
1. Investeringen die nodig zijn voor realisatie / onderhoud.
2. Subsidiemogelijkheden i.v.m. nieuwe WMO-wet.
3. Animo peilen onder doelgroep.
Planning / kosten Haalbaarheid onderzoeken voor 2017, indien positief realisatie binnen 1 jaar.
Kosten onbekend en moeten verder uitgewerkt worden.
Status

Ideeënfase

Uitvoering

Lutten Leeft i.s.m. een nieuwe werkgroep.

3P-gedachte

Saamhorigheid.
Veiligheid op straat.
Vergroot mobiliteit van de mindervalide bewoners.
Minder CO2 uitstoot door hybride en/of elektrisch vervoersmiddel.
Minder vervoersmiddelen op straat.
Collectief rijden.
Versterken van de lokale economie.
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4.3.7 Zwerfvuilactie
Naam

Zwerfvuilacties organiseren in het hele gebied

Omschrijving

Meerdere keren per jaar zwerfvuilacties organiseren met de plaatselijke bevolking om zo
een bijdrage te leveren aan een schoner milieu en een betere leefomgeving in heel Lutten.
Na afloop wat drinken om de saamhorigheid en bewustwording te vergroten. Nu gebeurt
het al in sommige buurten. Maar er zijn hele gebieden waar nog niets gedaan wordt.

Project opdracht Zwerfvuilacties opzetten en coördineren in heel Lutten door “Lutten Leeft”
1. Met de verschillende Plaatselijke Belangen en Buurtverenigingen overleggen over de
haalbaarheid (via Lutten Leeft)
2. Routes vastleggen zodat er geen plekken worden overgeslagen
3. Frequentie bepalen en datums prikken wanneer de acties plaatsvinden.
4. Vanuit diverse plekken in het dorp starten.
5. Herkenbaarheid en bekendheid geven aan het project, promotie.
6. Overleg met de gemeente over het benodigde materiaal.
Planning / kosten Eerste Zwerfvuilacties houden in het najaar 2015
De kosten die gemaakt worden kunnen betaald worden uit het (nog op te richten)
dorpsfonds.
Status

Opstartfase

Uitvoering

Vanuit Lutten Leeft

3P-gedachte

Schonere en betere leefomgeving voor de bevolking.
Bewustwording van het afvalprobleem.
Verbondenheid en saamhorigheid door het samen werken.
Levert een bijdrage aan een prettige en schonere leefomgeving.
Minder bodemvervuiling en zwerfafval.

Besparing gemeentelijke uitgaven (clean-team).
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4.3.8 Bestuurlijke samenwerking voetbalverenigingen SC Lutten en EMMS
Naam

Bestuurlijke samenwerking voetbalverenigingen SC Lutten en EMMS

Omschrijving

In 1996 is de jeugdafdeling JCLE opgericht; een samenwerkingsverband speciaal voor alle
jeugd van beide verenigingen. In 2003 is een poging gedaan om beide verenigingen
volledig te laten fuseren. Dit is destijds niet gelukt. De voorwaarden van de KNVB waren
destijds niet toereikend om de fusie tot stand te laten komen. Sinds enkele jaren zijn de
regels versoepeld en nu blijkt er wel draagvlak voor bestuurlijke samenwerking die
uiteindelijk zal resulteren in een fusie. Het gezamenlijke kleedkamerproject is zeer
succesvol verlopen. Dit heeft er mede toe bijgedragen dat in 2014 in beide
ledenvergaderingen is uitgesproken om bestuurlijk samen te gaan werken.

Project opdracht Bestuurlijke samenwerking die uiteindelijk moet resulteren in een fusie van beide
verenigingen.
1. Besluit om bestuurlijk te gaan samenwerken in de ledenvergadering.
2. Benoemen commissie die onderzoek en uitwerking op zich neemt.
3. Gesprek met vertegenwoordiger van de KNVB.
4. Informatie inwinnen bij andere verenigingen waarbij een soortgelijke fusie al is
gerealiseerd. (februari 2015)
5. Onderzoek.
6. Fusieplan schrijven en uitwerken fusieplan.
7. Informatieavonden organiseren voor alle leden.
8. Stemming in ledenvergadering van beide verenigingen.
9. Bedenken nieuwe naam.
10. Fusieplan indienen bij de KNVB.
Planning / kosten 1, 2 en 3 zijn gerealiseerd.
Het totale tijdspad is nog niet met elkaar afgesproken. Verwachting is dat een fusie binnen
3 tot 5 jaar mogelijk moet zijn.
Kosten / beperkt.
Status

Opstartfase

Uitvoering

Gezamenlijke commissie van 6 leden die onder verantwoordelijkheid van beide besturen
de samenwerking gestalte gaat geven.

3P-gedachte

Eén duidelijke vereniging voor alle leden die zowel zaterdagvoetbal en
zondagvoetbal mogelijk maakt. Voor nieuwe leden wordt het een boeiende
vereniging om lid van te worden.
In de toekomst kunnen we gebouwen gezamenlijk gebruiken.
Initiatieven om energiebesparingen uit te werken worden gezamenlijk groot
gedragen.
Voor alle sponsoren is er één duidelijke grote vereniging waarbij het
aantrekkelijker wordt om te steunen.
Geen concurrentie meer tussen sponsoren.
Gezamenlijke inkoop energie en bevoorrading kantines.
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Balans People-Planet-Profit

Wanneer er balans aanwezig is in de 3P-gedachte dan spreekt men over duurzaamheid. Hieronder is dit
schematisch weergegeven.
People

Leefbaar

Billijk
Duurzaamheid

Planet

Levensvatbaar

Profit

Onderstaande tabel geeft een overzicht over de hoeveelheid 3P-gedachtes bij zowel bestaande en nieuwe
projecten.

Duurzaamheidsbalans
Projecten
Bestaande projecten

Nieuwe projecten
(hoge prioriteit)

Nieuwe projecten
(normale prioriteit)

Totaal overzicht
info@luttenleeft.nl

Feestweek
Oud papier actie
Onderhoud begraafplaats
Activiteiten
Samen op weg 'kerken'
Kringloopwinkel
Lutten Leeft
Nieuwe basisschool
Woonbestand
Energiebesparing
Vrijwilligersbank
Ondernemersclub
Buurtkamer / meer-generatiehuis
Materieel-o-theek
Meer muziek in Lutten
Jeugdhonk Stevenshonk
Glasvezel
Digitaal loket
Groen in eigen beheer
Lokale vervoerservice
Zwerfvuilactie
Fusie voetbalverenigingen

People

Planet

Profit

2
2
2
1
3
2
3
3
2
2
2
3
4
2
3
4
2
2
1
3
3
1
52

2
3
2
2
2
1
3
2
2
2
3
2
1
3
2
1
2
2
3
3
2
2
47

2
1
1
2
1
1
3
2
2
3
2
3
2
2
3
2
2
4
2
1
1
3
45
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De projecten in Lutten scoren sterk op de people kant door de grote hoeveelheid vrijwilligers en door de
bereidheid van de lokale bevolking zich te blijven inzetten voor de gemeenschap. De ouderen en senioren
worden goed verzorgd, er zijn voldoende activiteiten en zijn er concrete plannen voor een buurtkamer en
meer-generatiehuis. Vele projecten en acties zijn gericht op de alledaagse activiteiten, feesten en het
creëren werkgelegenheid voor de jeugd, vrijwilligers en werkelozen.
Vele aspecten van het milieu zijn niet direct van toepassing in deze grote agrarische gemeenschap. Veel
productief grondgebied met een beperkte hoeveelheid natuur. Lutten is zich er wel van bewust dat een
leefbaar Lutten, een groen Lutten betekent. Recyclen, energie besparen / opwekken en een sterke ambitie
om te verbinden en te verenigen.
Veel van de projecten hebben direct rendement en dragen bij aan een sterke lokale economie. Verder
wordt er nagedacht over nieuw ondernemerschap en de mogelijkheden voor bedrijvigheid online door het
toepassen van een digitaal loket voor lokale producten en diensten.
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6

Conclusie

Ons motto “Lutten Leeft” heeft extra kracht gekregen door het schrijven van dit document waar, in korte
tijd, een groot aantal ideeën is omschreven op het gebied van duurzaamheid. De samenwerking tussen de
plaatselijke belangen en commissies heeft voor verbinding gezorgd en veel vrijwilligers hebben hieraan
meegewerkt.
De enquêtes hebben een reëel beeld gegeven over ons dorp. Ze geven een goed uitgangspunt (nulmeting)
om de projecten verder te plannen en uit te voeren. Het informeren en raadplegen van en verantwoording
geven aan dorpsbewoners wekken hun enthousiasme op en geven draagvlak. Dit is een leermoment
geweest waar we in de toekomst vaker gebruik van gaan maken.
Ter voorbereiding voor de aankomende generatie Lutternaren en een groeiende generatie die ‘vergrijst’,
wordt er gestreefd naar een aanpassing in het woonbestand van Lutten. De woonbehoefte verschuift en er
is een opkomende vraag naar woningen op maat voor jong en oud.
Al het mogelijke wordt ondernomen om de lokale gemeenschap hechter te maken en de leefbaarheid van
Lutten te vergroten. Of het nu gaat om zorgen voor elkaar (in werken, wonen en samen leven) of met de
vele sociale activiteiten voor jong en oud, of alternatieve c.q. duurzame energiebronnen, de voedselketen,
afvalbeheersing, veiligheid etc.
Met en voor elkaar steken we onze handen graag uit de mouwen. Deze Noaberschap gedachte is de
achterliggende boodschap voor een vrijwilligersbank, een meer-generatiehuis, digitale buurtwinkel en een
lokale vervoerservice waarmee wij de leefbaarheid op peil willen houden.
De 3P’s zijn redelijk met elkaar in balans wat een goede basis betekent voor duurzaamheid. Dit bevestigt
ons gevoel dat we in Lutten op de goede weg zijn zodra deze plannen uitgevoerd worden.
Met het definiëren van deze plannen zijn we niet klaar. Nu is het moment gekomen om de nieuwe
projecten uit te gaan werken. Wij realiseren ons wel dat niet alle projecten binnen nu en tien jaar
gerealiseerd kunnen zijn. Hoe de ontwikkelingen lopen hebben we niet in beeld. Ieder jaar houden we een
evaluatie van de bestaande en nieuwe projecten. We staan open voor nieuwe initiatieven die passen in de
behoefte en mogelijkheden van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen.
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Bronnen en referenties

Onderstaande bronnen en referenties zijn geraadpleegd tijdens het schrijven van dit document.
Bronnen / referenties

Omschrijving

Geen website beschikbaar

Buurtvereniging Keiendorp

www.cbsdefonteinlutten.nl/

Christelijke Basis School de Fontein

www.plaatselijkbelanglutten.nl/ Plaatselijk Belang Lutten
Geen website beschikbaar

Plaatselijk Belang Oud-Lutten

Geen website beschikbaar

Ondernemersclub Lutten

www.sclutten.nl/

Sportclub SC Lutten (voetbal)

www.dorpshuislutten.nl/

Stichting Dorpshuis Lutten, multifunctioneel gebouw waar de basis wordt
gelegd voor veel van de activiteiten in Lutten.

www.oldeschoeltie.nl/

‘t Olde Schoeltie in Oud-Lutten, voormalige school met de Bijbel.
Tegenwoordig worden hier veel activiteiten gehouden.

www.atlasvoorgemeenten.nl/

10 jaar onderzoeken naar wijken, gemeenten en regio’s in Nederland

www.buurkracht.nl

Buurkracht helpt jou en je buren begrip te krijgen op je energieverbruik
en ondersteunt buurten bij besparingsmaatregelen.

www.cbs.nl

Centraal Bureau voor de statistiek

www.destuw.nl

Organisatie voor welzijnswerk, ondersteunt vrijwilligers,
voorlichting en advies t.b.v. vergoten leefbaarheid in dorpen.

www.dorpshuizen.nl

Elkaar inspireren en informeren m.b.t. dorpshuizen.

www.hardenberg.nl

Gemeente Hardenberg

www.lvkk.nl/

Landelijke Vereniging Kleine Kernen

www.npo.nl

Nederlandse Publieke Omroep, in december 2014 een videoreportage
over een meer-generatiehuis in Duitsland, te downloaden (130 MB) via
de volgende link: www.luttenleeft.nl/media/meergeneratiehuis.mp4

www.rtvoost.nl

Regionaal nieuws uit Overijssel, in december 2014 een videoreportage
over de woning-verkoop in Lutten, te downloaden (49MB)via de volgende
link: www.luttenleeft.nl/media/20141201_rtvoost_woningen.mp4

www.stimuland.nl

Onafhankelijke stichting die projecten op het platteland stimuleert,
initieert en begeleidt

www.watwaswaar.nl

Historische gegevens over Lutten

www.wikipedia.nl

Historische gegevens over Lutten
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Bijlage A: Gemeentelijke herindeling
De gemeente Gramsbergen is door de gemeentelijke herindeling van 29 juni 2000 aan de gemeente
Hardenberg toegevoegd. De ambtelijke fusie tussen de gemeente Hardenberg en Ommen is vanaf 10 juli
2012 van start gegaan. De nieuwe gemeentekaart van Nederland (bron: 2014 atlas voor gemeenten) laat
zien dat er wederom behoorlijk wat veranderd gaat worden. Gramsbergen valt straks onder de gemeente
Emmen en Ommen onder de gemeente Zwolle. Hardenberg en Lutten worden bij de gemeente Hoogeveen
ingedeeld. Behalve een groter gebied betekent dit voor o.a. Lutten ook dat de provinciale grenzen worden
overschreven. Dit heeft invloed op een groot aantal zaken, waaronder: GGD-regio’s, arbeidsmarkt-regio’s
etc.
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Bijlage B: Waardewijzer 2013
Evaluatie bijeenkomst met bewoners
 Hoge opkomst.
 Niet alle geplande gespreksbegeleiders waren aanwezig, dus dat moest ter plaatse opgelost. Hierdoor
was de start wat rommelig. (Komt wellicht mede door de combinatie van beide bijeenkomsten op één
avond).
 Grote betrokkenheid bij deelnemers; het praten in groepjes en doorlopen van de stappen zorgde voor
goede gesprekken en saamhorigheidsgevoel.
 Ideeën genoeg.
Verdeling van de onderwerpen
Er is een splitsing gemaakt in korte termijn/lange termijn met een onderverdeling in ‘simpel/met weinig
betrokkenen te realiseren’ en ‘complex/met veel partijen of procedures van doen’:
 Korte termijn/simpel - 1
 Korte termijn/complex - 2
 Lange termijn/simpel - 3
 Lange termijn/complex - 4
Tabel: genoemde ideeën door bewoners:
Cate- Beschrijving idee
gorie
2
MFC – ruimte om voorzieningen te huisvesten (school, PSZ, kinderopvang, huisarts, fysio,
bibliotheek, gymzaal, kerk, cultuurhuis, kleinschalige detailhandel). Geschikte locatie:
nieuwbouwplan in centrum van het dorp. Centraal gelegen met nieuwe (starters) woningen
eromheen. Dit versterkt saamhorigheid en vergemakkelijkt communicatie. Hiermee houd je
tevens voorzieningen in stand. Betrokken partijen zijn verenigingen, Dorpshuis, school,
middenstand, buurtverenigingen en kerken.
1
Ontmoeting voor oudere jeugd/jong volwassenen. Voorstel: elke 1e zaterdagavond van de
maand Dorpshuis openstellen voor iedereen. Elke drie maanden een bandje (supergezellig,
komen veel mensen op af); wel rekening houden met d’ Olde Stee.
3
Opleuken Dorpshuis/restylen.
2
School eventueel samen met en/of op locatie van het Dorpshuis. Clusteren van lokalen,
gymzaal, bibliotheek en kinderopvang.
4
Meerdere gemeentes in een kerk.
2
Beter aanspreekpunt voor zorg in de kern (i.c.m. buurtkamer, i.s.m. De Stuw).
2
Bibliotheek behouden (momenteel gerealiseerd/geen verwachte sluiting).
3/4
Buurtkamer realiseren (i.c.m. aanspreekpunt zorg).
4
Meidoornhof nieuw gebouw voor ouderen. Op dit moment weinig woonruimte en
ontmoetingsruimte voor ouderen.
4
Decentraliseren bedrijventerreinen naar kleine kernen (beleid gemeente/provincie).
3
Ondernemers clusteren voor overleg – profileren ondernemers. Kennen is gunnen. Evt.
gezamenlijk open dag/fietsroute, mensen uitnodigen eens te komen kijken.
1
Sociale kaart, waarbij ook bedrijven zijn opgenomen (wie, wat, waar-boekje van Lutten,
eventueel digitaal). Ook voor nieuwe bewoners is dit zinvol.
2
Nieuwe school inrichten/opzetten als multifunctioneel gebouw: peuterspeelzaal,
bibliotheek, dokter, buitenschoolse opvang, gymzaal, kinderopvang. Gebouwd en
onderhouden door Luttenaren (vrijwilligers + bedrijven). Let op: verkeersveiligheid.
info@luttenleeft.nl
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Foto van de uitwerking:
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Bijlage C: Enquête 2014 m.b.t. duurzaamheids-wedstrijd
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Resultaten Enquête en de effecten op Lutten Leeft:
De enquêtes zijn ingevuld door evenveel mannen als vrouwen, in totaal 99. De leeftijd van de enquêteurs
ligt tussen de 19 en de 90 jaar oud. De gegevens van het centraal planbureau ondersteunen de
verdeeldheid in leeftijdsgroepen in Lutten en omstreken. Er is een grote groep ouderen en een opkomende
groep jongeren die het grotendeel van de bevolking opmaken in Lutten.
Vraag 1
Meer dan de helft van de ondervraagden is
ouder dan 50 jaar. Dit heeft aanzienlijke
gevolgen voor de doelgroep van dit
duurzaamheidsplan. De leefbaarheid voor de
ouderen/senioren zal meer draagvlak hebben
gezien deze feiten.

0-30

21% 11%
25%
43%

-

Meer woningen geschikt maken voor
ouderen/senioren is een verstandige
keuze in de aankomende 25 jaar.

30-50
50-65
65+

Leeftijden enquêteurs

Wat betreft het gebruik van vervoer is er de volgende verdeling. De leeftijdsgroep 0-30 maakt voornamelijk
gebruik van het openbaar vervoer, de auto en de fiets. In de leeftijd van 30 tot 40 gebruiken de
ondervraagden voornamelijk de auto. Van 40 tot 65 maken de mensen voornamelijk gebruik van zowel de
fiets als de auto. In de leeftijdscategorie 65+ zijn er veel fietsers en mensen die afhankelijk zijn van de
taxi/transportbedrijven.
In figuur 2 is het voorkeur vervoersoverzicht.
De gebruikers van de fiets en het openbaar OPENBAAR VERVOER 6
vervoer zijn de enquêteurs die jonger zijn dan 25
FIETS
13
jaar en de enquêteurs boven de 50 jaar.
De enquêteurs die de fiets/auto gebruiken zitten
AUTO / FIETS
29
voornamelijk tussen de 30-65 jaar oud.
De enquêteurs die de auto gebruiken zitten in de
AUTO
36
leeftijden tussen de 23-84 jaar oud.
Uit deze gegevens kunnen we concluderen dat er Voorkeur vervoer
0
10
20
30
40
voorkeur is voor het gebruik van de auto, maar er
zijn ook voldoende mensen die gebruik maken van de fiets. De infrastructuur in Lutten is niet overal
optimaal voor het gebruik van de fiets.
Gezien de feiten is er voldoende draagvlak om uit voorkeur en veiligheidsoverwegingen (zie vraag 4.2) de
infrastructuur te verbeteren binnen 25 jaar (zie vraag 3.9).
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Vraag 2
Er zijn vele ideeën, initiatieven en projecten die al gestart of in ontwikkeling zijn. Om inzicht te krijgen wat
de Lutternaren de meest belangrijkste vonden is er gevraagd om “de top-5” aan te geven met het volgende
resultaat:
1. De nieuwe basisschool (inclusief kinderopvang, bibliotheek, gymnastiek gebouw).
2. De nieuwbouw voor starters (betaalbaar) en senioren (geschikt voor ouderen).
3. De ondernemers (winkels) behouden en motivatie van nieuwe ondernemers.
4. Hergebruik van bestaande gebouwen mede door bestemmingen wijzigen.
5. Buurtkamer (senioren), zorgcomplex en glasvezel netwerk (in heel Lutten).
Nummer 1

Nummer 2

Nummer 3

Nummer 4

Nummer 5

Uitkomst van vraag 2 de Top 5 projecten

Conclusies die getrokken kunnen worden op basis van de resultaten: (zie figuur 3)
- Hieruit blijkt dat het behouden van de voorzieningen belangrijk is voor Lutten en omgeving. Het
gaat om de school, de bibliotheek, de gymzaal, de winkels en de zorginstellingen.
- De woningbouw situatie is daarna het belangrijkste voor de enquêteurs, zowel de nieuwbouw als
de mogelijkheden voor hergebruik van de bestaande gebouwen.
- Er is ruimte voor nieuwe ontwikkelingen in de zin van nieuw ondernemerschap, een glasvezel
netwerk en plannen voor een zorgcomplex (alles onder 1 dak centraal in het dorp).
- Voor de ouderen is er ook veel animo voor een buurtkamer in het dorpshuis.
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Vraag 3
Duurzaamheid is een breed begrip. In de enquête is er een aantal opties voorgelegd met betrekking tot
duurzaamheid. Voor ieder van de 9 opties wordt gevraagd hoe belangrijk het is voor het dorp. Het wordt
gemeten in: Ja direct uitvoeren/doen, binnen 10 jaar realiseren, binnen 25 jaar (lange termijn) of niet in
Lutten. De resultaten staan in figuur 4.

Ja Direct doen

Binnen 10 Jaar
68

48
33

46
37

61
33

Voedselketen
Lutten

Groen-voorziening

Grijswater
buffersysteem

Recreatie &
toerisme

42
28
1112

Levensloop wonen

3 0

40
31
13 9

Werkgelegenheid
bevorderen

3 3

3331
19
11

Energie collectief
inkopen

16

19261524

Energie besparen

5 4

Niet in Lutten

Energie opwekken

8 5

3036
10 7

Binnen 25 Jaar

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Resultaten vraag 3

Wat opvalt aan de resultaten van deze vraag is dat de bevolking van Lutten en omgeving zeer enthousiast
is over deze opties.
Ja direct zijn de volgende opties het meest belangrijk:
3.4 - Werkgelegenheid bevorderen, banen creëren, nieuwe ondernemers aantrekken.
3.5 - Levensloop wonen; bestaande woningen aanpassen en geschikt maken voor senioren
3.2 - Energie besparen; LED verlichting toepassen, zowel in woningen, openbare gebouwen en de
straatverlichting.
Binnen 10 jaar zijn de volgende opties het meest belangrijk:
3.9 - Recreatie en toerisme; meer wandel- en fiets activiteiten, (natuur)park, kinderboerderij.
3.1 - Energie opwekken; door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen.
3.3 - Energie collectief inkopen.
Binnen 25 jaar zijn de volgende opties het meest belangrijk:
3.6 - Voedselketen Lutten; denk aan gezamenlijk beheer moestuinen / fruitplantages / melk, vlees
en eieren, verwerking producten.
3.8 - Grijswater buffersysteem, hergebruik hemelwater voor bv toilet / wassen etc.
Niet in Lutten, de minst geslaagde opties volgens de enquêteurs zijn:
3.6 - Voedselketen Lutten; denk aan gezamenlijk beheer moestuinen / fruitplantages / melk, vlees
en eieren, verwerking producten.
3.7 - Groenvoorziening dorp onder beheer vrijwilligers (en lokale ondernemers), dit levert
inkomsten van o.a. de Gemeente Hardenberg op.
3.9 - Recreatie / toerisme; meer wandel- en fiets activiteiten, introductie camping, (natuur)park,
kinderboerderij, bevorderen bed & breakfast.
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Vraag 4
Voor de leefbaarheid is het belangrijk om te voorkomen dat jongeren en senioren gaan verhuizen naar
andere dorpen of steden. In de enquête wordt er gevraagd wat er nodig is om Lutten aantrekkelijk te
houden voor jongeren en wat te doen voor ouderen.
In deze vraag zijn er suggesties geboden, namelijk: Sportverenigingen, Goedkope woningen, Activiteiten,
Nieuwe school, Digitale dorpswinkel voor zorg en/of boodschappen, lokale vervoerservice. Ook is er
bewust gekozen om deze vraag open te kunnen invullen om eventuele ideeën op te doen die kunnen
worden onderzocht/nagestreefd door Lutten Leeft.

Wonen
Sport
School
Activiteiten
Onstpanning
Werk
Openbaar Vervoer
Digitaal loket
Voorzieningen

Resultaten jongeren

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
Veiligheid

Zorg dichtbij

Noaberschap

Activiteiten

Wonen

0
Digitaal loket

Wat is belangrijk voor ouderen
Door de ouderen wordt de nadruk gelegd op de lokale
vervoerservice, het digitale loket (gekoppeld aan voorzieningen),
het aanpassen van de woningen, activiteiten om ‘’bezig te
blijven’’, Noaberschap ‘’contact onderhouden’’ en zorg dichtbij
huis.
Enkele uitspraken die zijn ingevuld en opvallen:
- Contact onderhouden
- Activiteiten om bezig te blijven
- Betaalbaar vervoer
- Geschikte woningen voor ouderen
- Een buurtkamer
- Zorg dichtbij huis
- Huishoudelijke hulp
- Buurtcontrole door de kerk

70
60
50
40
30
20
10
0

Taxi

Wat is belangrijk voor jongeren
Door de jongeren wordt de nadruk gelegd op betaalbaar wonen,
sport en sportverenigingen, de nieuwe school en voldoende
voorzieningen en activiteiten.
Enkele uitspraken die zijn ingevuld en opvallen:
- Meer betrokkenheid en direct uitnodigen van de
jongeren
- Het ‘Stevenshonk’ weer leven inblazen
- Glasvezel, ook in het buitengebied
- Snackbar en supermarkt
- Buurthuis
- Café en uitgaansgelegenheid
- Meer straatverlichting voor de veiligheid

Resultaten senioren
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Conclusie van de enquête
Wonen
De woningbouw in Lutten moet zich richten op betaalbare woningen voor de jeugd en geschikte woningen
voor ouderen. Hierbij kan gedacht worden aan nieuwbouw en het hergebruik van bestaande gebouwen.
Voorzieningen
Het is van belang om het voorzieningenniveau van het dorp op peil te houden. Dit is van belang voor de
leefbaarheid van het dorp. Hierbij gaat het om de school, de bibliotheek, de gymzaal, de winkels en een
buurtkamer.
Infrastructuur
De mensen geven aan vaak gebruik te maken van de fiets. In de enquête wordt er ook enkele malen gepleit
voor meer verlichting en een verbetering van de veiligheid. Dit is te koppelen aan de wensen van velen om
een aanzienlijke verbetering te zien in de recreatie/toerisme binnen 10 jaar. Zoals wandel- en fietspaden,
waarbij verkeersveiligheid en verlichting een streven kan zijn.
Nieuwe ontwikkelingen
Er is ruimte voor nieuwe ontwikkelingen in de zin van nieuw ondernemerschap en een glasvezel netwerk
gecombineerd met een digitaal loket om boodschappen halen eenvoudiger te maken voor ouderen. Dit
kan worden gekoppeld aan de vrijwilligersbank voor onder andere een boodschappen bezorgservice.
Jongeren
Om jongeren te behouden in het dorp is het van belang om meer werkgelegenheid te creëren. Daarnaast is
de realisatie van betaalbaar wonen, beschikbare sportverenigingen, de nieuwe school en voldoende
voorzieningen en activiteiten van belang.
Senioren
Om ouderen te behouden in het dorp is het van belang om een lokale vervoerservice in te stellen, het
digitale loket te koppelen aan voorzieningen, de woningen aan te passen, activiteiten om contact te
onderhouden te bevorderen met een buurtkamer en zorg te bundelen in het dorp.
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Bijlage D: Enquête 2014 m.b.t. Buurtkamer
Het bestuur van het Dorpshuis heeft in samenwerking met de Stuw een enquête gehouden om de
belangstelling voor een buurtkamer in kaart te brengen. Alle inwoners van Lutten, Oud-Lutten en
Keiendorp met een leeftijd van 55+ hebben deze enquête in juni 2014 ontvangen.
Deze bijlage laat zowel de enquête zien die rondgestuurd is alsmede enkele resultaten van de analyse die is
gedaan. De belangrijkste conclusie is dat er belangstelling en draagvlak is voor een buurtkamer in Lutten.
Tijdens de uitvoering van de buurtkamer zal direct gekeken worden naar een meer-generatiehuis. Dit zal
nog niet direct gerealiseerd worden omdat we eerst meer draagvlak willen creëren bij de bevolking.
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Vragenlijst voor de start van de Buurtkamer (locatie Dorpshuis) in Lutten
Naam

m/v

Adres, postcode en
woonplaats
Telefoon
Email adres
Burgerlijke staat:

Gehuwd/alleenstaand/ weduwe/weduwnaar*

Man
Leeftijd:
*doorstrepen wat voor niet van toepassing is
1.
o
o

Vindt u dat u op dit moment voldoende sociale contacten heeft?
Ja
Nee

o
o

Zou u meer contact(en) willen?
Ja
Nee, ga dan door met vraag 4

2.

3.

Vrouw
Leeftijd:

Op welke dagen/ dagdelen van de week zou u meer contact willen?
(u kunt meerdere dagdelen aankruisen)
o Maandagmorgen / maandagmiddag
o Dinsdagmorgen / dinsdagmiddag
o Woensdagmorgen / woensdagmiddag
o Donderdagmoren / donderdagmiddag
o Vrijdagmorgen / vrijdagmiddag
o Zaterdagmiddag
o Zondagmiddag
o __________________________________

4.
o
o

Zou u om leeftijdsgenoten te ontmoeten naar een Buurtkamer in Lutten gaan?
Ja
Nee

Motivatie: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5.

Zou u het leuk vinden om samen met leeftijdgenoten activiteiten te ondernemen in
de Buurtkamer?
o Ja
o Nee, ga dan door naar vraag 8
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6.

Welke activiteiten hebben uw voorkeur?
(meerdere antwoorden mogelijk)
o Kaarten
o Spelletjes zoals rummicub/ scrabble/ mens-erger-je-niet/ sjoelen/ dammen
o Handwerken of andere creatieve bezigheid
o Samen eten
o Computerlessen
o Anders, zoals
________________________________

7.
o
o

Zou u, indien u de Buurtkamer wenst te bezoeken, in staat zijn hier zelfstandig te komen?
Ja
Nee, ik ben afhankelijk van vervoer

8. Zou u het prettig vinden als u in de Buurtkamer informatie en advies zou kunnen krijgen over zorg,
wonen en welzijn?
o Ja
o Nee
9. Als de Buurtkamer in Lutten wordt gestart zullen de dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd
door vrijwilligers.
Zou u zelf als vrijwilliger in de rol van gastvrouw of gastheer willen meehelpen in de Buurtkamer?
o Ja
o Nee
10.
o
o

Zou u ook bereid zijn om als vrijwilliger van de Buurtkamer lichte zorghandelingen te
verrichten ten gunste van bezoekers van de Buurtkamer?
Ja
Nee

o
o

Bent u bereid in de buurtkamer voor uw consumpties te betalen
Ja
Nee

11.

12.

Heeft u nog goede tips voor de Buurtkamer?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst.
Indien u zich aangemeld heeft als vrijwilliger zal er binnenkort contact met u worden opgenomen.
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In totaal hebben we 97 ingevulde enquêtes ontvangen.

Het vrouwelijke geslacht is positiever over de buurtkamer dan het mannelijk geslacht.
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De reacties komen vanuit heel Lutten.

Bijna iedereen die positief heeft gereageerd op de buurtkamer wil ook graag activiteiten ondernemen met
leeftijdsgenoten.
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De meeste personen zouden het op prijs stellen om advies te kunnen krijgen in de buurtkamer over zorg,
wonen en welzijn.

Hieronder een overzicht van activiteiten waar interesse voor is in de buurtkamer.
Bij ‘Zoals anders’ is o.a. gezegd: fotografie, bridge, sjoelen, biljarten, bingo en bloemschikken.
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Bijlage E: Overzicht vrijwilligers
Hieronder een overzicht van de vrijwilligers in Lutten.Enkele opmerkingen:
 Het is een globale inschatting.
 Een aantal vrijwilligers zit in meerdere werkgroepen.
De tabel geeft een goed overzicht van waar vrijwilligers zich voor inzetten.
Commissie
Lutten Leeft
Plaatselijk belang Lutten
Plaatselijk belang OudLutten
Plaatselijk belang Keiendorp
Ondernemersvereniging
CBS De Fontein bestuur
CBS De Fontein ouderraad
CBS De Fontein MR
Dorpshuis
Stevenshonk
55+ middag
Klaverjassen
Bientien Over
Tennisbaan
Feestweek
Trekker Trek
Bouwvakfeest
Lutter Journaal
Lampionoptocht
Wandeldriedaagse
Miniplaybackshow
Speeltuin
Plankenpret
t Olde Schoeltie
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Vrijwilligers
(aantal)
17
7
7
5
4
7
7
6
5
35
5
3
12
4
150
25
50
8
5
10
5
10
10
10

Hervormde Kerk
Begraafplaats
Gereformeerde Kerk
Jeugdclubs Kerk
Vrijgemaakte Kerk
Kringloop
Godiva
Laus Deo
EMM
Tienerkoor
Kerstmarkt
Vrouwenclubs
Levend kerstevangelie
Rommelmarkt
SC Lutten, bestuur
Trainers, leiders SC Lutten
Kantine commissie
Forza Lutten
Onderhoud sportpark
JCLE bestuur
Side-Out
Trainers, leiders Side-Out
De Schijfschieters
Buurtverenigingen
Motorclub nabij De Kei
Motorclub Slagenweg
DWO Hondenclub Slagenweg
Damclub Oud-Lutten
Kerstnachtkoortje

Vrijwilligers
(aantal)
110
60
110
5
50
50
5
4
3
3
20
4
30
20
9
30
15
5
5
5
20
20
5
50
10
10
10
3
2

Totaal

1060

Commissie
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