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1. Introductie 
Voor u ligt het Meerjarenplan 2023-2025 van de Stichting Dorpsbelangen De Lutte (SDDL). Anders 
dan in voorgaande jaren is ervoor gekozen om te komen tot een driejarenplan op hoofdlijnen, waarin 
we een overzicht schetsen van de aandachtsvelden voor de komende jaren. In het vierde kwartaal 
van elk jaar zal dan worden teruggeblikt op behaalde resultaten (jaarverslag) en vooruitgekeken 
worden naar het komende jaar (jaarplan 

2. Doel van de stichting  
Het ontwikkelen en stimuleren van, alsmede het deelnemen aan activiteiten die erop gericht- zijn of 
tot gevolg hebben, dat de ruimtelijke ordening, leefbaarheid, het woonklimaat en het- welzijn in het 
dorp De Lutte worden bevorderd. De Stichting laat zich bij het nastreven van deze doelstelling niet 
leiden door een politieke groepering of stroming, dit conform onze statuten. 

3. Werkwijze 
De SDDL heeft een huishoudelijk reglement en kent een collegiaal bestuur.  Naast het bestuur maakt 
SDDL ook gebruik van vrijwilligers die deel uitmaken van commissies. Een bestuurslid kan ook deel 
uitmaken van een van de commissies. De commissies kunnen permanent zijn, dan wel tijdelijk. Bij 
tijdelijke commissies moet men denken aan commissies die deelprojecten uitvoeren die binnen een 
bepaalde periode kunnen worden uitgewerkt (voorbeelden: Kascommissie, bouwcommissie, 
subsidiecommissie). Bij een permanente commissie moet men denken aan een commissie voor, 
Toerisme en Recreatie, Zorg en welzijn, etc. 

SDDL wil zich inzetten voor de belangen van de inwoners van De Lutte en heeft daarbij gekozen voor 
de volgende uitgangspunten:  

-Medezeggenschap en participatie van burgers staat voorop. 

-We willen zichtbaarheid naar onze inwoners, de lokale, provinciale en landelijke 
overheidsinstellingen en andere belangengroepen en functioneren als zodanig ook als 
communicatiekanaal in twee richtingen. 

-We willen ons hard maken voor het initiëren en coördineren van activiteiten en het optreden als 
intermediair waar nodig. Uitvoering ligt bij de inzet van vrijwilligers, commissies of 
zelfgeorganiseerde werkgroepen. 

-We kiezen voor een open en transparante overlegstructuur waarbij de belangen van alle inwoners 
voorop staan 
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4. Subsidiebeleid 
Het subsidiebeleid bestaat uit 3 vormen van subsidies, te weten: 

1. Budgetsubsidie 

Een bedrag van € 1.500,- per jaar te besteden door SDDL aan structurele activiteiten als 
vergaderkosten, administratiekosten etc.. 

2. Structurele subsidie 

SDDL krijgt een subsidiebedrag van de gemeente Losser (het dorpsbudget) van € 4.000,- per jaar (peil 
2018). Dit bedrag, of een deel hiervan, is beschikbaar voor aanvragen van verenigingen en 
organisaties voor specifieke projecten. Aanvragen voor een financiële bijdrage worden beoordeeld 
op basis van een beleidskader. SDDL kan ook beslissen een deel van dit bedrag voor eigen projecten 
te gebruiken. Jaarlijks wordt door de penningmeester hierover aan de gemeente verslag gedaan. 

3. Incidentele subsidie 

Een subsidie die in principe éénmalig wordt verleend als tegemoetkoming in de kosten van bepaalde 
incidentele activiteiten als bedoeld in artikel 4:23, lid 3 sub d, van de Algemene wet bestuursrecht. 
Deze subsidie kan door alle verenigingen en organisaties worden aangevraagd bij de gemeente. 
Hiervoor is totaal € 35.000,- beschikbaar per jaar. 

5. Resultaten 2018-2022 
Vele activiteiten hebben in deze periode plaats gevonden. Een overzicht van gerealiseerde 
activiteiten in lijn met het meerjarenplan 2018-2022 kunt u vinden in Annex 1. Er hebben echter nog 
vele andere activiteiten plaats gevonden, o.a. op verzoek of initiatief van de inwoners van De Lutte. 
Deze vindt u in Annex 2. 

6. Doelstellingen 2023-2025 
De volgende doelstellingen zijn geformuleerd voor de periode 2023-2025: 

1. Versterken van de interne organisatie 
a. Statuten en huishoudelijk reglement zijn in overeenstemming met juridische 

verplichtingen en onze positie als belangenbehartiger binnen De Lutte 
b. Active werving van bestuursleden en commissieleden 
c. Effectieve overlegstructuren 

 
2. Versterken van participatie van burgers 

a. Regelmatig overleg met verenigingen, stichtingen, collega dorpsraden en andere 
belangengroepen (zoals de Centrum Specialisten) 

b. Twee jaarlijkse open dag voor informatie en inspraak 
 

3. Contact met lokale, regionale en landelijke instanties 
a. Behouden van intensief contact en overleg met wethouders en raadsleden in Losser 
b. Inspraak in regionale en nationale overlegstructuren die van belang zijn voor De 

Lutte 
 

4. Communicatie 
a. Vaste rubriek in het ‘t Luutke over lopende en toekomstige activiteiten 
b. Openbaar maken van jaarverslag en jaarplan op onze website 
c. Beheren en onderhouden van de SDDL-website  
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7. Thematische aandachtsvelden 2023-2025 
Op basis van een interne analyse is een prioritering opgesteld voor die aandachtsvelden waar binnen 
De Lutte aandacht voor wordt gevraagd of voor nodig is.  De concrete uitwerking van deze 
aandachtsvelden vindt plaats in de jaarplannen. Net zoals in het meerjarenplan 2018-2022 blijven 
Mens, Milieu en Economie de pijlers waar SDDL zich op richt.   

AANDACHTSVELDEN BESCHRIJVING 
HUISVESTING 
 

Om ons dorp leefbaar te houden en te blijven voor de 
toekomst is belangrijk om te zorgen dat de jongeren 
kunnen blijven wonen in ons dorp. Zowel koop als 
huurwoningen zijn belangrijk. Ook voor de ouderen 
dienen er doorstromingen te komen naar geschikte 
seniorenwoningen. In bijna elke straat van ons Dorp 
woont wel een alleenstaande man of vrouw. 
Momenteel zijn er onvoldoende voorzieningen 
aanwezig.  
Zelfbewoningsplicht instellen voor kopers van 
woningen kan hier een oplossing voor zijn. 

PARTICIPATIE 
 

Belangrijk om ons gezicht te laten zien bij alle 
verenigingen. Het jaarlijks verenigingenoverleg is hier 
heel belangrijk om van elkaar te horen wat er allemaal 
leeft en hoe wij elkaar kunnen versterken. 

JEUGD EN LEEFBAARHEID 
 

Zie onder huisvesting. Daarnaast blijft sport en 
voldoende speelruimtes voor onze jeugd belangrijk.  

OUDEREN EN EENZAAMHEID 
 

Zie ook huisvesting. We willen hier actief op inspelen en 
het actief verminderen van eenzaamheid en activeren 
van participatie in de maatschappij. 

TOERISME, NATUUR, RECREATIE 
 

Het toerisme is ontzettend belangrijk voor de economie 
van ons dorp en door de kwaliteitsimpuls zal deze 
alleen maar worden versterkt. We willen hier blijvend 
aandacht aan blijven besteden 

ENERGIE TRANSITIE Aandacht is er voor het beleid rondom windmolens in 
het buitengebied en zonnepanelen op geluidswal A1. 
We organiseren informatieavonden waar alle inwoners 
van ons dorp worden uitgenodigd om informatie te 
halen en vragen te kunnen stellen over het 
energiebeleid van de gemeente. 

TREINVERBINDING NOORDTAK 
 

De Noordtak van de Betuwelijn zal ons de komende 
jaren bezighouden. Allerlei actiegroepen zijn hier mee 
bezig om te voorkomen dat deze door het mooie 
Twentse land zal worden aangelegd. Ook wij strijden 
samen met de Gemeente en ander partijen tegen deze 
aanleg. 

VERENIGINGSOVERLEG 
 

Het verenigingenoverleg intensiveren voor overleg en 
samenwerking. Hier worden ieder jaar meer 
verenigingen verwelkomt. 
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Annex 1: Wat hebben we gerealiseerd (volgens meerjarenplan 2018-2022) 

 OMSCHRIJVING EVALUATIE 

1 Samenvoegen belangenvereniging Vereniging 
Huiseigenaren de Luttermolen met SDDL tot een 
belangenvereniging 

Gerealiseerd 

2 Vrijwilligers in beeld 
 

Continue aandacht 

3 Elektrische duo fiets 
 

Gerealiseerd

 
 

4 Een muziekkoepel in het centrum van De Lutte 
 

Wordt mobiel podium 

5 Oud papier wordt ook opgehaald in de wijk 
Luttermolen 
 

Anders opgelost. Alles wordt nu 
verzameld op de Kroepsweg en er 
wordt niets meer opgehaald 

6 Energiebesparingsprojecten 
 

Gas terug opgestart 

7 Repair Café starten 
 

Opgestart 

8 Oplaadpunten e-bikes realiseren 
 

Worden gerealiseerd in Gastvrij  
De Lutte 

9 Oplaadpunt e-auto’s realiseren 
 

Worden gerealiseerd in Gastvrij  
De Lutte 

10 Wandel/fietspad naar het Lutterzand te combineren 
met brug over de Bentheimerstraat. 
 

Nog niet aan begonnen behalve 
enkele voorbeeld foto’s 
beschikbaar 

11 Wandel- fietsverbinding Luttermolen/kern De Lutte 
 

Door tegenwerking landeigenaren 
op dit moment niet te realiseren  

12 Fietspad via Duivelshof naar Losser met de naam 
“Erfgoed-pad” 
 

Nog niet aan begonnen. 

13 Van binnenuit ramen van kerk verlichten 
 

Nog niet aan begonnen. Zinvol? 

14 Uitbreiding bewegwijzering richting Lossersestraat 
naar centrum en Arboretum 
 

Gerealiseerd 

 
 



- 7 -

15 Waterput voor Erve Boerrigter 
 

Nog niet aan begonnen 

16 Groot corten-stalen bord dat verwijst naar o.a. het 
Arboretum 
 

Wordt gerealiseerd in Gastvrij  
De Lutte 

17 Beheren subsidieaanvragen en dorpsbudget Continu 
 

Annex 2: Wat hebben we nog meer gerealiseerd 

 OMSCHRIJVING EVALUATIE 

18 Bij alle invalswegen een welkomsteen en de 
aankleding ervan 

Gerealiseerd 

19 Foto op E-huisje 
 

Gerealiseerd 

 
 

20 Knipschaar 
 

Gerealiseerd 

 
 

21 Hellehond plaatje bij de welkomstenen 
 

Gerealiseerd 

22 Waterpomp 
 

Gerealiseerd moet nog geplaatst 
worden 
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23 Waterpunt Vitens centrum 
 

Gerealiseerd 

24 Programma van Eisen gemaakt m.b.t. kwaliteitsimpuls 
De Lutte 
 

Gerealiseerd 2013 

25 Kwaliteitsimpuls De Lutte 
 

Gezamenlijk met de gemeente aan 
het realiseren 

26 Gastvrij De Lutte 
 

Gezamenlijk met de gemeente aan 
het realiseren 

27 Gezondheidscentrum 
 

Op aan gedrongen dit te 
ondersteunen bij de gemeente 
Losser 

28 Vrachtverkeer mijden uit De Lutte 
 

Algemeen vrachtwagen verbod, 
m.u.v. bestemmingsverkeer 

29 Doorsteek Ambachtstraat 
 

Lopen nog bezwaren tegen 

30 Dorpsschouw in 2011 Gerealiseerd 

31 Greune deal aanplanten bloembollen en zaaien 

biodiversiteit 

Gerealiseerd 

32 Intensivering spoor bij De Lutte Continu onze aandacht 

33 Knarrehof mening vormen m.b.t. woonvisie Gerealiseerd 

34 Aanpassing en afbouw Luchthaven  Gerealiseerd 

35 Omgevingsvisie inbreng gegeven Gerealiseerd 

36 Pak an, Pak over Loopt op dit moment 

37 Tijdelijke Parkeerplaatsen Wielewaalstraat Gerealiseerd 

38 Bijgedragen aan Sociale kaart Losser Gerealiseerd 

39 Bij banken in het buitengebied spreuken geplaatst Met alle dorpsraden gerealiseerd 

40 Veldschuur Erve Boerrigter Mee bezig 

41 Verkeerssituatie in Flyer gedeeld in De Lutte Gerealiseerd 

42 Windmolens in buiten gebied Actueel 

43 Woonvisie Jongeren Actueel 

44 Zwerfafval en Hondenpoepbakken Gerealiseerd 

45 Vitaal de Lutte Is on-hold 

46 Zonnepanelen langs A1 Loopt 

47 Aandacht voor energietransitie en duurzaamheid Continu proces 

48 Spoorwegovergang aboretum veiliger Loopt 
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49 Arboretum ommetje Gerealiseerd 

 
 

50 DIP: Informatie punt in de Boerderij Iedere eerste maandag van de 
maand 

 
 

51 QR-code met historisch verhaal 
Paal met Twents spreuk. “Goat hen en komt wier” 
Gezien de waarde van de stenen en dat deze 
geschonken zijn door de gemeente Losser blijft de 
sokkel zoals hij nu is! 

Gerealiseerd 

 
 

53 Dorpsentrees 
 

Gerealiseerd 

 
 

54 Zorg locatie voor ouderen (met dementie) Overleg gaande 

55 Nieuwe dorpsschouw organiseren met gemeenteraad 

in De Lutte 

Organiseren 

 

 

 

 


