
Jaarverslag Plaatselijk Belang Luxwoude over 2019 
 

Bestuursleden 
Yvonne (voorzitter), 
Wiemer (penningmeester), 
Alex (secretaris tot 1-7-2019), 
Milo (secretaris vanaf 1-7-2019), 
Foekje (lid), 
Sjoukje (lid).  
 
Bestuurlijk overleg met Gemeente 
Bestuurlijk overleg met gemeente – Oktober 2019:  
Besproken is:  

- Drempels Lúkster Heawei – inmiddels al aangepast.  
- Opname Luxwoude in de snelfiets route – nog geen openbaar verslag beschikbaar. 
- Ontbrekende plaatsnaambord op de Opslach. 
- School zo lang mogelijk openhouden.  
- Vitens. 

 

Financiën 
De zaken omtrent de financiën kunt u teruglezen in het financieel jaarverslag 2019.  

 
Website 
De nieuwe site is nu online. PB gaat proberen de site actueel te houden, uw inbreng is hierin 
noodzakelijk! 
 
Welkomst commissie 
De welkomst commissie is nieuw leven in geblazen via een appgroep. Voor de nieuwe bewoners wordt 
er via de appgroep overlegd wie er naartoe gaan. Het welkomstpakket wordt nog aan gewerkt. Het doel 
is dat er informatie wordt verstrekt over alle verenigingen, commissies en activiteiten in het dorp.  
 
Bordjes buurtpreventie 
Afgelopen jaar zijn de bordjes geplaatst met betrekking tot Whatsapp buurtpreventie. PB heeft hier een 
financiële bijdrage aan geleverd.  
 
Reparatie van bruggetje bij de Weech 
De leuning van het bruggetje was los, wat tot een onveilige situatie kon leiden. Dit is aangegeven bij de 
gemeente en gerepareerd.  

 



Herinrichting Lúkster Heawei 
De herinrichting van de Lúkster heawei is uitgebreid besproken met plaatselijk belang van Tijnje en de 
gemeente, en ook gerealiseerd door de gemeente. 

Vitens 
Vitens is nog steeds bezig met de milieu-effecten rapportage. Vanuit PB hebben we regelmatig contact 
met hen. 
 

Bouwkavels 
Er is contact geweest met de gemeente over eventuele nieuwe bouwkavels. Deze zijn er niet, en gaan er 
(voorlopig) ook niet komen. 

 

Zonnepanelen 
PB heeft een bijdrage geleverd aan het plaatsen van zonnepanelen op het trefpunt. Deze zijn inmiddels 
ook geplaatst. 

 

Bijdrage zweefmolen 
PB heeft een bijdrage gedaan aan de zweefmolencommissie voor het onderhoud aan de zweefmolen.  

 
Luxwoude, 
Januari 2020 
 


