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Op deze pagina houden wij jullie op de hoogte van de actuele thema’s in het dorp. Als er vragen
zijn over deze of andere onderwerpen neem dan gerust contact met één van ons op of via ons
mailadres: dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com.
Wonen in Luttelgeest
Dit jaar is er veel gebeurd rondom het wonen in Luttelgeest. Begin dit jaar is er een avond geweest
om de wensen en ideeën te inventariseren over nieuwbouwwoningen. In vervolg daarop zijn er
klankbordgroepen gevormd om de plannen concreter te maken. Later in het jaar is door de
gemeente de voormalige RK-kerk aangekocht met het doel er woningen in te maken. Ook op de
locatie waar nu nog de school staat is het plan er woningen te realiseren. Een aantal bedrijven is
vervolgens uitgenodigd om een plan te maken voor de herinrichting van de Kerkstraat.
Op 6 november 2019 werd het nog concreter:
Mateboer Projectontwikkeling B.V. heeft in samenwerking met Korfker Architecten het plan
gepresenteerd voor de bouw van nieuwbouwwoningen, waarbij een aantal woningen is gesitueerd
in de voormalige RK-kerk.
Ook heeft op deze avond de overdracht van de voormalige RK-kerk en de grond van de school
door de gemeente aan Mateboer Projectontwikkeling B.V. plaatsgevonden.
Dit allemaal onder grote belangstelling van vele dorpsgenoten en andere geïnteresseerden.
Op de website www.nieuwbouwkerkstraat.nl staat een uitgebreide beschrijving van het plan en de
mogelijkheid om aan te melden voor de digitale nieuwsbrief.
Naast het project Kerkstraat is een korte toelichting gegeven op de nieuwbouw in fase 4 in
Luttelgeest. De realisatie hiervan heeft een langere tijdslijn, o.a. door bestemmingsplanwijziging
die nodig is. Daarnaast is door de gemeente ontwikkeling van inbreidingslocaties een speerpunt.
In de volgende dorpskrant en op de website zal de presentatie van 6 november 2019 worden
opgenomen.
Ook voor de dorpskern zijn er plannen in ontwikkeling, o.a. de sloop en nieuwbouw van een aantal
woningen in de Lange Brink. Hierover blijven wij u op de hoogte houden.
Contributie
In de loop van december wordt de contributie voor het lidmaatschap van Dorpsbelang weer geïnd.
Als u geen machtiging heeft afgegeven dan komen wij daarvoor langs, met de machtiging zal het
bedrag automatisch worden afgeschreven.
Vanaf deze plaats : Bedankt voor uw bijdrage voor het werk van Dorpsbelang Luttelgeest!
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