Nieuws van Dorpsbelang Luttelgeest
november 2017

Het is november en dat merk je ook aan het weer; het is kouder en het heeft zelfs al gevroren.
Schrijf alvast in je agenda; op 23 maart is de jaarvergadering van Dorpsbelang Luttelgeest.
Aardwarmte
Zoals bij velen waarschijnlijk wel bekend is wil Leo Hoogweg in 2018 beginnen met het boren naar
aardwarmte door middel van Geothermie. Er wordt dan warm water uit de grond naar boven gehaald en
daarmee wordt de kas verwarmt. Hiermee zou 70% van de warmtevraag ingevuld worden, wat
overeenkomst met ongeveer 15000 huishoudens. Dit klinkt allemaal heel goed, maar natuurlijk zijn er ook
veel vragen, die beantwoordt konden worden op de informatieavonden die georganiseerd zijn door
Hoogweg. Hoe zit het bijvoorbeeld met geluidsoverlast, kans op schade aan de grond? Ons is geïnformeerd
dat (in het beste geval) de eerste 4 maanden geluidsoverlast zal zijn van de boortoren, 7 dagen per week,
24 uur per dag. Er zal daarom tijdelijk een geluidswal aangelegd worden tegen de Oosterringweg. TNO
heeft onderzoek gedaan en verwacht geen schade in de grond. Zij hebben hier nu 7 jaar ervaring mee, dus
wat er op lange termijn voor kansen op schade zijn is onbekend. Dorpsbelang is bij Kalter in IJsselmuiden
geweest om te kijken hoe de ervaringen daar zijn, zij werken al langer met aardwarmte. Hier zijn ze erg
positief. Wij blijven echter kritisch kijken naar alle informatiebronnen.
Groene Brigade
In overleg met de gemeente worden een aantal perkjes in het dorp onderhouden door dorpsgenoten.
Hiervoor is het idee ontstaan om met een aantal mensen één of enkele ochtenden per maand samen deze
perkjes en groenstroken in het dorp onkruidvrij te houden. Of om andere voorkomende werkzaamheden in
het dorp te doen. Samen is het werk snel gedaan en nog gezellig ook!
Geïnteresseerd? We horen het graag.
Onkruid
Op de klussendag afgelopen zomer is het Groene Kruisgebouw en het pleintje bij het transformatorhuis van
Lenader flinkt aangepakt, het stond vol met onkruid. Naar aanleiding hiervan is er
contact geweest met de eigenaar van het Groene Kruisgebouw en Leander.
Leander heeft aangegeven zijn verantwoordelijkheid te nemen en dit (beter) te
onderhouden. De eigenaar van het Groene Kruisgebouw helaas niet. We kunnen
hier helaas niks tegen doen.
Richard Westveer
Opening Rabobank
Op vrijdag 20 oktober is de Rabobank officieel geopend. Omdat wij bankieren bij
de Rabobank mochten wij hierbij aanwezig zijn. Wat is het een mooie, open en
moderne bank geworden!
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