Nieuwsbrief Lintelo’s Belang
Zomer 2019

Sinds lange tijd ontvangt u weer een nieuwsbrief van Lintelo’s Belang.
Een van de redenen is dat inmiddels glasvezel aangesloten is in Lintelo. En wij als
bestuur het vermoeden hebben dat de nodige mailadressen gewijzigd zijn. Een
mooie check. Maakt u gebruik van een nieuw e-mailadres geef het dan even
door lintelosbelang@gmail.com
Daarnaast willen we u op de hoogte brengen van een aantal zaken waar we ons als bestuur op dit
moment mee bezig houden.
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Ina Klein Wolterink
In april is het project Leef samen Aalten gestart. Doel hiervan is om alleenstaande 65+ ers langer en
veiliger thuis te laten wonen. Aangeboden wordt een systeem van rookmelders, bewegingsmelders
en een paniekknop/personenalarmering . Dit systeem staat in verbinding met de smartphone van
mantelzorger, contactpersoon of meldkamer. Zo wordt in geval van nood altijd iemand
gewaarschuwd om een kijkje te gaan nemen.
Door de gemeente Aalten zijn 125 brieven met aanvraagformulier verstuurd, hiervan zijn er
inmiddels ruim 80 teruggekomen. In Lintelo komen ongeveer 15 inwoners in aanmerking voor dit
project. De rol van Lintelo’s Belang hierin is dat wij door de gemeente -met toestemming van de
aanvrager- worden ingeseind als er door een Lintelose inwoner vragen worden gesteld. Wij bezoeken
deze mensen dan om de vragen te beantwoorden zodat zij alleen worden bezocht door iemand die
ze kennen.
Jan Gussinklo en Arjan Heersink - Woningbouw
Zoals u misschien weet houden enkele bestuursleden van LB zich al jarenlang bezig met de
mogelijkheden van nieuwbouw in de kern van Lintelo. Ook met het z.g.n. stoplichtmodel (inleveren
van bouwkavels) hebben wij bij de gemeente ingesproken en ook onze zienswijze ingediend. Tevens
hebben wij toen bij alle politieke partijen individueel nog ingesproken. Op dit moment zijn er nog
enkele kavels beschikbaar maar als deze vergeven zijn zullen wij ons weer bij de gemeente melden.
Tevens zien wij een probleem voor de echte starters op de woningmarkt in Lintelo. Vandaar dat we
bezig zijn met enkele tijdelijke woonunits specifiek voor deze doelgroep. Er zijn inmiddels vele
gesprekken geweest (met de gemeente, jongeren en leveranciers) maar het tijdelijke karakter in
combinatie met de gestelde eisen maken het nog niet eenvoudig om e.e.a. te realiseren. Wel hopen
we binnen niet al te lange tijd meer duidelijkheid te kunnen geven over dit project.
Mocht u n.a.v. bovenstaande vragen of opmerkingen hebben neemt u dan contact met ons op.
Arjan Heersink en Susan Kieskamp
Samen met bestuur Kulturhus Lintelo en werkgroep Toekomstvisie zijn we een project opgestart om
een Dorpsvisie voor de komende 10 jaar voor Lintelo te ontwikkelen. Gezamenlijk hebben we dan
een doel om aan te werken. En samen kunnen we elkaar versterken om Lintelo leefbaar te houden.
Er is een werkgroep opgestart van inwoners uit Lintelo die de aanjagers van dit project zullen zijn.
Binnenkort hoort u hier meer van.

Jan Mateman en Jan Gussinklo
Platform Aalten is een overleg- en samenwerkingsverband van alle lokale gemeenschapshuizen,
belangenverenigingen en de Zorgcoöperatie. De deelnemers in het platform willen elkaar versterken
door onderlinge samenwerking en kennisoverdracht, maar ook in het kader van o.a.
burgerparticipatie een klankbord zijn voor de gemeente Aalten op diverse terreinen, zowel in de
voorbereiding naar nieuw beleid als uitvoering en/of evaluatie van bestaand beleid. Tevens wil
Platform Aalten aanspreekpunt/gesprekspartner zijn voor Figulus en andere organisaties en
instellingen, met hen thema’s bespreken en plannen/ beleid ontwikkelen.
Johan Beernink
Bij de ingang van het Kulturhus hangt de AED.
€ 1,00 van de contributie van Lintelo’s belang gaat naar het onderhoud van deze AED.
De oude AED is afgelopen jaar vervangen door een nieuwer model. Voordeel van deze
AED is dat er ook een knop op zit met een kinderstand.
HartslagNu is het alarmeringssysteem voor het inschakelen van burgers bij reanimaties.
Een aantal inwoners van Lintelo heeft dit inmiddels gedaan.
Vrijwilligers die in het bezit zijn van een geldig certificaat reanimatie en het gebruik van de AED
kunnen zich direct aanmelden als burgerhulpverlener bij www.hartslagnu.nl
Ook is hiervoor een app op de telefoon met bovenstaand logo.
Rabofonds 2019
Omdat de kosten van het vervangen hoger waren dan ons spaarpotje. Hebben wij bij het Rabofonds
het vervangen van de AED als project aangemeld. Mocht u lid zijn van de Rabobank dan ontvangt u
binnenkort een uitnodiging om te stemmen. Geef uw stem dan ook aan Lintelo’s Belang! Alvast onze
dank.
Harry Helmink
SAAP Stichting Samenwerkend Actief Aaltens
Platteland – www.stichtingsaap.nl
De stichting heeft ten doel: het stimuleren en
ondersteunen van het proces van plattelandsvernieuwing en plattelandsontwikkeling in de gemeente
Aalten, onder andere op het gebied van landbouw, leefbaarheid, recreatie en toerisme, natuur en
landschap, cultuurhistorie en economie.
De stichting heeft de formele taak gekregen voor de gemeente Aalten om het
Landschapsontwikkelingsplan (LOP) uit te voeren. Zij geeft hieraan invulling door jaarlijks een
uitvoeringsprogramma op te stellen. De uitvoering van die projecten ligt niet bij SAAP, maar bij de
indienende partijen.
Een van de projecten is het Akkerranden project. Bij de meesten onder ons wel bekend.
Nieuw mailadres?
Heeft u een nieuw mailadres geef het ons door! lintelosbelang@gmail.com
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met een van de bestuursleden. Of mail naar lintelosbelang@gmail.com
We wensen iedereen een fijne zomer toe!
Met vriendelijke groet,
Eline Vaags – Secretaris Lintelo’s Belang
Gendringseweg 31, 7122 LT Aalten
lintelosbelang@gmail.com

www.lintelosbelang.nl

