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Voor u ligt de nieuwsbrief van Lintelo’s Belang. Langs deze weg willen we u meenemen
in de ontwikkelingen in Lintelo waar we ons mee bezig houden.
Dit jaar stond in het teken van Covid-19. We hopen dat u gezond bent en dat het goed
met u gaat. Onze Algemene Ledenvergadering 2020 hebben we daarom verzet van
april naar september. Het was een mooie avond waarin we veel nieuwe inwoners van
Lintelo mochten verwelkomen.
Nieuw mailadres?
Ook dit jaar is deze nieuwsbrief weer via de mail verzonden. Mocht u geen mail adres hebben of wij hebben een
foutieve dan krijgt u deze nieuwsbrief op papier. Graag ontvangen wij van u dan het juiste mailadres, zodat we ook u
via de digitale weg kunnen bereiken. Uw wijzigingen graag doorgeven aan lintelosbelang@gmail.com
Bestuur
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Stand van zaken Dorpsplan Lintelo
Afgelopen september zijn we als een van de twee opdrachtgevers (Lintelo's Belang en Kulturhus Lintelo) bijgepraat
over de stand van zaken m.b.t. het dorpsplan Lintelo door de werkgroep die hiermee aan de slag is.
Op 13 November 2019 was er een zeer succesvolle avond die door vele Linteloërs bezocht is. Op deze avond kon
men zich uitspreken over de toekomst van Lintelo. Op vele briefjes werden ideeën, suggesties en wensen verzameld.
Met de uitkomsten van deze avond is de 'werkgroep dorpsplan' aan de slag gegaan. Door de Corona perikelen heeft
ook deze werkgroep een tijdje stil gelegen. Op dit moment is deze werkgroep weer volop bezig om ea uit te werken en
te onderzoeken of de ideeën haalbaar zijn.
Er zijn 6 hoofdthema's met speerpunten die nu verder uitgewerkt worden. Deze 6 hoofdthema's zijn:
Wonen
Zorg en sociale voorzieningen
Ondernemers en werkgelegenheid
Kulturhus en verenigingen
Toerisme recreatie
Verkeer
Onderwijs en jeugd.
Er wordt de komende maanden verder gewerkt om tot een mooi dorpsplan te komen en dit zal t.z.t. gepresenteerd
worden aan de Linteloërs! I.v.m. alle ontwikkelingen rondom het Coronavirus kunnen we nu nog geen uitsluitsel geven
wanneer dit afgerond is.
Woningbouw
Melden we vorig jaar nog dat we druk bezig waren om woningen voor jongeren te realiseren en hadden we goede
hoop dat dit zou gaan lukken. Een paar weken laten moesten we toch concluderen dat dit voor ons niet haalbaar was.
Eind 2019 in een overleg van het Platform Aalten werd het onderwerp Woningen voor jongeren door de gemeente
toch opgepakt en inmiddels ziet het er naar uit dat begin 2021 de Uuthuuskes geplaatst gaan worden op het
Kleuterschool terrein.
Het Uuthuuskes project heeft vanuit de gemeente een enorme vlucht genomen.
In juli 2020 kreeg u van ons een flyer in de bus. We wilden graag inventariseren welke jongere er belangstelling had
voor een huurwoning in Lintelo. De gemeente wilde immers namen van geïnteresseerden voordat ze aan het project
begonnen.
Van de vele aanmeldingen hebben inmiddels 2 gegadigden een woning toegewezen gekregen.
Ook werd er een Achterhoekse Woning Coöperatie (AWC) voor deze woningen.
Voorrang krijgen jongeren onder de 28 jaar en een sociale en / of economische binding hebben met Lintelo. Zij
kunnen voor 5 jaar een woning huren. Voor jongeren boven de 28 jaar is dit 2 jaar.
In dit Uuthuuskes project is men op dit moment druk met de aanbesteding voor de woningen.
De 10 Uuthuuskes worden verdeeld over alle buurtschappen van Aalten. Er is goede samenwerking met de andere
belangenverenigingen, gemeente Aalten en de AWC.
Gelukkig heeft de gemeente aangegeven dat deze Uuthuuskes niet het eindpunt zijn . Deze woningen zijn immers
een instap voor jongeren. En zal er ook aandacht moeten zijn voor het vervolg. Doorstromingen naar gezinswoningen
bijvoorbeeld. Wat dit concreet voor Lintelo gaat inhouden weten we nog niet.

Mocht er in de toekomst geen belangstelling voor jongeren zijn voor deze Uuthuuskes dan wordt er ook nagedacht om
deze woningen voor ouderen beschikbaar te maken. Of eventueel te verplaatsen naar andere buurtschappen in
Aalten. Kortom een kleine woning met mogelijkheden.
Regionaal Energie Strategie (RES)
Kort gezegd is het doel van deze RES om te voldoen aan de klimaat afspraken van Parijs, waarin Nederland zich ook
vastgelegd heeft. Nederland is opgedeeld in 30 z.g.n. RES-gebieden en de Achterhoek is er hier één van.
De Achterhoekse gemeenten (gemeenteraden en dus ook de gemeenteraad van Aalten) hebben zich positief
opgesteld t.a.v. deze doelstelling. In principe legt iedere gemeente zich hier vast om de energie die verbruikt wordt in
de eigen gemeente voor gebouwen, woningen en de plaatselijke industrie duurzaam op te wekken voor 2030.
Dit hoofdzakelijk d.m.v. wind- en zonne-energie. Voor Aalten zou dit kunnen betekenen: ca. 85 hectare zonnepanelen
of ca 7 extra windmolens (3,5 tot 4 MW) of een mix daarvan.
Wij als LB zijn aanwezig geweest bij het 1e en het 2e gebiedsgesprek, die reeds plaatsgevonden heeft. En zoals
gebruikelijk zijn de diverse meningen (en eventuele oplossingen) erg verschillend.
Wij als LB hebben ook nog een suggestie gedaan om toch aan de doelstelling te kunnen voldoen en om de impact
voor de gemeente zo gering mogelijk te laten zijn en om de subsidiegelden dan ook zoveel mogelijk hier terecht te
laten komen. Het antwoord van de gemeente hierop is dat zij geen exploitant zijn en dus ook niet voor een bepaalde
oplossing kunnen kiezen. De gemeente probeert in principe de doelstelling te halen. En exploitanten die ruimte te
geven die zij nodig hebben en die verantwoord is volgens de gemeente.
In eerste instantie was het van uit de gemeente ook nog de bedoeling om een ronde langs alle kleine kernen te
maken voor zo’n gebiedsgesprek. Maar i.v.m. Corona gaat dit niet door.
Uitdrukkelijk willen wij aangeven dat wij als LB geen partij zijn in een eventuele verdeling van opwekking van
duurzame energie, maar wel de aandacht willen vestigen op het feit dat als alle plannen doorgaan, zowel Aalten, de
Achterhoek maar ook Nederland er dan straks echt anders uit gaat zien. In de diverse media is voor dit onderwerp al
veel aandacht geweest. Dus voor veel mensen zal dit ook wel bekend zijn. In principe is 2030 slechts een tussenstap
en zal er daarna ook nog veel extra inzet nodig zijn, om de doelen te blijven halen. Afhankelijk van welke
technologieën er dan ook eventueel beschikbaar zijn / de voorkeur krijgen.
Hierbij nog een link naar de gemeente site voor meer info: https://www.aalten.nl/inwoners/ruimtelijkeplannen_42713/item/inspraak-ontwerp-uitnodigingskader-zon-en-wind_85935.html

Wandelpaden
Ongetwijfeld heeft u ze al zien staan. De bewegwijzeringsbordjes met gekleurde pijlen met voetjes. In samenwerking
met de wandelgroep van SSS Irene zijn 5 wandelpaden uitgezet in Lintelo.
Deze wandelpaden sluiten aan op de wandelpaden Breedenbroek, Aalten, Ijzerlo en Dale. En gaan deel uitmaken van
het Keuzepunten wandelnetwerk Achterhoek.
Voor het plaatsen van deze paaltjes is een vergunning verkregen van het Waterschap. Een aantal routes loopt langs
de maaipaden van de beek. Om de kosten te kunnen dragen is er subsidie gekregen van de gemeente en de
provincie.
Bij het Kulturhus staat inmiddels een bord waar de routes op staan. Op de gedrukte kaarten en internet zijn ze nog
niet te vinden. Daar wordt nog aan gewerkt door bureau Toerisme Achterhoek. T.z.t. zullen kaarten bij de VVV (en
bijvoorbeeld ook in het Kulturhus) verkrijgbaar zijn en zal er ook een app voor gemaakt worden. Het project is nog
niet geheel afgerond, maar wel mooi nieuws dat we konden vertellen op de Jaarvergadering.
Rabo ClubSupport
Grote wens is om op verschillende plekken langs deze wandelpaden bankjes te realiseren. Dit project hebben wij
aangedragen voor het Rabo Club Support. Graag uw stem hiervoor het kan nog tot 25 oktober.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met een van de bestuursleden. Of mail naar lintelosbelang@gmail.com
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Eline Vaags – Secretaris Lintelo’s Belang
Gendringseweg 31, 7122 LT Aalten
lintelosbelang@gmail.com
www.lintelosbelang.nl

