Nieuws van Dorpsbelang Luttelgeest
Februari 2020

Op deze pagina houden wij jullie op de hoogte van de actuele thema’s in het dorp. Als er vragen
zijn over deze of andere onderwerpen neem dan gerust contact met één van ons op of via ons
mailadres: dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com.
Klussendag
We hebben de datum voor de klussendag vastgesteld op zaterdag 16 mei 2020. Graag horen we
van jullie of er tips of ideeën zijn voor klussen. Op de jaarvergadering zal er een lijst rondgaan
waarop deze aangeven kunnen worden. Samen met de gemeente maken we dan een planning en
zorgen we voor benodigde materialen.
Jaarvergadering Dorpsbelang
De jaarvergadering van Dorpsbelang is op 27 maart 2020 om 20.00 uur in de Bosfluiter. Wij zien
jullie daar graag. Verslag van de vergadering van vorig jaar vindt u hieronder.
Richard Westveer, voorzitter
Meta Westenbrink, secretaris
Johan Scholtens, penningmeester

Mathijs Maes
Remko Doorn
Marnella Maarssen

Sharon de With
Nelleke Verhage
Henk Jan van Wijk

Verslag Jaarvergadering Dorpsbelang 22 maart 2019
Aanwezig: Richard Westveer (voorzitter), Meta Westenbrink (secretaris), Johan Scholtens (penningmeester),
Nelleke Verhage, Jacco den Dekker, Sjoerd Baars, Wendy Lassche, Marnella Maarssen, Henk Jan van Wijk.
Ruim 80 leden van Dorpsbelang.
Gerke Dijkstra (MFO Melodia), Tanja Kombrink (Buurtwerker Carrefour), Jan Zuidema (Mercatus), Klaas Jan
Loosman (IGW Gem. NOP), Henk Bakker (Gem. NOP), Michel Weessies (politie), Monique den Dekker
(SWS De Floreant), Dorpsbelang Marknesse, Dorpsbelang Bant, Marian Uitdewilligen (wethouder), Gonnie
Schot (CDA), J. Deen (PU), Erik Boeve (Cult.Comm), Frank Hop (energiepioniers).
Afwezig mk: 1. Opening: door Richard Westveer om 20.05 uur.
Richard Westveer heet alle aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder de afgevaardigden vanuit
gemeente, verenigingen en Dorpsbelang Bant en Marknesse.
Terugkijkend op het afgelopen jaar, daarin stond centraal: De Noordoostpolder als voorbeeld van een
maakbare samenleving. De visie en droom om uit zee een maatschappij te maken, door mensen met de
voeten in de klei, het maken van woningen maar ook een sociaal leven. Hiermee zijn we nog niet klaar, we
staan volledig in het leven van de maakbare samenleving. Ik ben trots om te zien wat er gebeurt in
Luttelgeest, met onze wensen voor de toekomst. Kijkend naar de toekomst dan is er fysieke arbeid nodig
maar ook het sociale leven. Wat hebben we nodig in Luttelgeest, hoe willen we verder? Daar mee zijn we
hard op weg en zien dat terug in de plannen voor de nieuwe school, de ontmoeting en de woningbouw. Daar
gaan we als dorpsgemeenschap ons best voor doen in het nieuwe jaar.
2. Notulen jaarvergadering 23 maart 2018 worden goedgekeurd.
Geen aanvullingen

3. Jaarverslag 2018: door Sjoerd Baars.
Vanuit de ideeenbus die we vorig jaar op de jaarvergadering hadden neergezet kwam het verzoek om eerder
pauze te houden in de jaarvergadering en om de tijd tijdens de vergadering goed in de gaten te houden.
Zoals u op de uitnodiging hebt kunnen zien hebben we de pauze eerder in het programma opgenomen.
Tevens zullen aandacht hebben voor het tijdschema.
Sportieve en culturele activiteiten;
- In de einduitslag van de 12 dorpenloop in april 2018 zijn de lopers van Luttelgeest dit jaar 10e geworden.
- Eind april stond er bij de ingang van het dorp een prachtig tulpenmozaiek ‘het meisje met de parel’ van
Vermeer. Na 2 jaar eerste te zijn geworden behaalden we hiermee helaas geen podiumplaats.
- Op de steptocht 2018, als afsluiting van het tulpenfestival is Luttelgeest 2e geworden, vlak achter
Marknesse.
Groenvoorziening;
- De groenstroken en perken in het dorp worden bijgehouden door de gemeente met ondersteuning van
dorpsbewoners van de groene brigade. De frequentie van het onderhouden van de perken wordt door de
gemeente uitgebreid om het aanzien te verbeteren.
- Door de gemeente zijn de paden op de begraafplaats geasfalteerd. Een groep dorpsbewoners zorgt ervoor
dat de begraafplaats er qua onderhoud netjes bij ligt.
- Aan het begin van de blankenhammerweg is in mei een kapel geplaatst. Deze kapel is een initiatief van
gerard blok en leendert Tuinhof. De kapel is deels gebouwd met stenen die door dorpsbewoners zijn
aangeleverd. Een prachtig initiatief. Hierover later in deze vergadering meer.
- het perkje aan het begin van de blankenhammerweg wordt opnieuw ingericht, zodat dit mooi aansluit op de
kapel. Plannen hiervoor zijn in de maak.
- In de dierenweide aan de Gerberastraat zijn in het voorjaar nieuwe dieren gaan wonen. Er zijn ideeen om
de dierenweide verder uit te breiden. Over de uitvoering wordt nog nagedacht. Zorg is er ook voor het welzijn
van de dieren, vooral ook in natte periodes.
– In overleg met gemeente zijn er losloopgebieden voor honden aangewezen in het dorp en hondenhaltes
geplaatst. Plaatsen zijn bekend gemaakt via de dorpskrant.
Arbeidsmigranten
– De locatie aan de Kuinderweg is geopend en al bijna een jaar in gebruik. De gemeente heeft het beleid
aangepast om minder arbeidsmigranten in dorpen te huisvesten en toe te zien op naleving regels. Er zijn
meer mogelijkheden om arbeidsmigranten in het buitengebied te huisvesten.
– Er wordt gewerkt aan een nieuwe locatie voor arbeidsmigranten aan de Oosterringweg tussen Luttelgeest
en Marknesse. Een klankbordgroep samengesteld uit buren, gemeente en dorpsbelang Marknesse en
Luttelgeest heeft een rapport opgesteld met aanbevelingen en verwachtingen.
Wonen
Het afgelopen jaar is er veel nagedacht over huidige en toekomstige woningbouw in Luttelgeest. Hierover
volgt later in deze vergadering meer.
Digitaal dorpsplein
Luttelgeest krijgt als eerste dorp in de Noordoostpolder een digitaal dorpsplein. Het afgelopen jaar is hier
veel werk voor verzet. De presentatie van dit digitale plein ziet u later in deze vergadering.
Speeltuin:
– Vanuit de ideeenbus die we vorig jaar op de jaarvergadering hadden neergezet was de wens voor
uitbreiding en vernieuwing van de speeltuin in het dorp. Trots kunnen we zeggen dat in samenspraak met
ouders, dorpsbelang en gemeente er nu een definitief ontwerp ligt voor de realisatie hiervan. Later in deze
vergadering meer hierover.
Boerderijenboek:
- het boerderijenboek is na het schrijven van vele verhalen, het verzamelen van foto’s en het zoeken in
archieven in november van het vorige jaar gepresenteert. Een prachtig naslagwerk van ons dorp.
AZC
- Tussen het AZC, dorpsbelang Bant, dorpsbelang kuinre en dorpsbelang luttelgeest is er periodiek overleg.
Er zijn het afgelopen jaar geen bijzonderheden met betrekking tot het AZC aan de orde geweest.
Dorpsschool:
– Vanaf september gaan alle kinderen in Luttelgeest naar 1 school de Floreant. Een wens die al heel lang in
het dorp aanwezig was en waar de afgelopen jaren veel inzet voor is geweest. Mooi dat we dit op deze wijze
hebben kunnen realiseren. Plannen voor de verbouwing volgen later in deze vergadering.
Ontmoeting;
– een toelichting op de activiteiten van de Ontmoeting volgt in deze vergadering.
Bosfluiter;
– de plannen voor verbouwing van de bosfluiter zijn ook in een vergevorderd stadium. In goed overleg met
de gemeente zijn de plannen gemaakt. De Bosfluiter zal hier zelf in deze vergadering nog een aparte
toelichting op geven.

Tenslotte hebben we op 9 maart onze nieuwe burgemeester van de NoP mogen ontmoeten in ons dorp. We
hebben hem meegenomen naar de top van Luttelgeest, de toren van de RK-kerk. Later heeft hij kennis
kunnen maken met dorpsgenoten en de verenigingen van Luttelgeest.
Zoals uit dit verslag blijkt heeft Dorpsbelang veel dossiers in behandeling. Om dit uit te kunnen werken
kunnen we rekenen op inzet van veel dorpsgenoten. Onze hartelijke dank daarvoor en we hopen dit in de
komende jaren samen met u te kunnen voortzetten.
Een fijne avond toegewenst.
-> Hint Luttelgeesternaar van het jaar: Hint: geboren en getogen in de polder
4. Financieel verslag: door Johan Scholtens.
Kascontrole is uitgevoerd door Wilma Gaanderse en René den Dekker. . Financieel verslag is akkoord
bevonden. Geen opmerkingen.
René den Dekker doet volgend jaar de kascontrole met Daniël Scholtens.
Er zijn verder kascontroles uitgevoerd door dorpsbelang bij de dorpskrant, de Culturele Commissie, MFE,
autocross en De Ontmoeting. Deze zijn goedgekeurd.
-> Hint Luttelgeesternaar van het jaar: sportief typetje
5. Lopende zaken:
Wonen, door Richard: voor nieuwbouw in Luttelgeest zijn enkele inbreidingslocaties aanwezig
(inbreidingslocaties zijn lege terreinen of bestaande gebouwen die opnieuw kunnen worden ingericht). DB is
in gesprek met de gemeente om een woonvisie te ontwikkelen voor het terrein van de Klipper (komt vrij na
realisering van de nieuwe school) in combinatie met de RK kerk (is leegstaand).Binnenkort zal een definitief
besluit vallen voor de aankoop van de RK kerk door de gemeente. Bedoeling is op die locatie woningbouw te
realiseren. Tevens is er aandacht voor fase 4 nieuwbouw, gemeente gaat kijken of dit ook ontwikkeld kan
worden. Aan de hand van de gesprekken op de woonavond in januari 2019 zijn er klankbordgroepen
samengesteld om mee te denken in de plannen. Binnenkort vervolg daarop. Ook gesprekken met Mercatus,
over renovatie en sloop 3 blokken en nieuwbouw 2 blokken aan de Lange Brink.
Dorpsschool, door Richard: nu nog op twee locaties gevestigd. Aan de Sportstraat wordt het gebouw
uitgebreid/verbouwd. Datum start bouw is nog niet te geven, hangt af van de mogelijkheden van
bouwbedrijven en beschikbaarheid van bouwmaterialen. Hopelijk in september te starten.
De bedoeling is dat als de dorpsschool gerenoveerd wordt, dat dan gebruik gemaakt kan worden van de
Bosfluiter, en eventueel de kerk.
Bosfluiter, door Ian Hale, voorzitter Bosfluiter: Ian staat er trots. 4 weken geleden is er EUR 129.000,ontvangen vanuit Fonds Leefbaarheid, provincie Flevoland. Dank aan iedereen die bijdrage heeft geleverd
om deze subsidie-aanvraag te kunnen indienen en toegekend te krijgen. Tijdlijn van de gemeente is om te
starten met de verbouwing op 1 januari 2020. School en Bosfluiter kunnen elkaar dan blijven helpen qua
ruimte, en mogelijk ook de RK kerk te gebruiken tijdens de verbouwing. Het gebouw wordt duurzaam, met
zonnepanelen. Verdere gesprekken hierover met gemeente en architect hoe dit te realiseren. Daarbij ook
aandacht voor goede klimaatbeheersing. Flexibel gebruik van het gebouw, zodat het voor veel soorten
bijeenkomsten geschikt is. Bijdrage van de provincie wordt o.a. gebruikt voor de keuken en een huiskamer
voor de Ontmoeting.
Digitaal dorpsplein, door Johan Uitdewilligen, redactie en betrokken bij realisatie digitaal dorpsplein.
Aan de website is een koppeling met twitter accounts: tweets met #Luttelgeest er in die komen direct op het
digitale dorpsplein.
Samen met Marian Henselmans en Wilma Gaanderse heeft Johan dit Leaderproject, waarbij 6 dorpen
betrokken waren, voor Luttelgeest getrokken. De professionele begeleiding is gedaan door Coreon. Website
Luttelgeest is maandag online gegaan. Alle verenigingen uit Luttelgeest en externe partners zijn betrokken
geweest bij de opzet van dit plein, die aan de criteria van het leader project moest voldoen. Samen met
Kraggenburg heeft Luttelgeest het voortouw genomen. Uitnodiging om te kijken op luttelgeest.nl. Het blijft
een voortdurend proces om alle informatie op het plein te zetten en actueel te houden. De redactie zal
informatie uit Luttelgeest uit kranten bv op de site zetten. De redactie behoudt zich het recht voor om
onjuiste/negatieve informatie te verwijderen van de site.
Oproep om verjonging van de redactie: wie belangstelling heeft kan zich melden.
Speeltuin: door Marnella . Tekening is toegelicht. Deze is tot stand gekomen na overleg met ouders,
gemeente en DB. Op korte termijn zal gestart worden met de werkzaamheden.

➔ Hint Luttelgeesternaar van het jaar: heeft een heel groot hart
Jaarverslag De ontmoeting: door Nelleke.
Het project ‘een leven lang wonen in Luttelgeest’ is gestart in 2014. Ontmoeten is het sleutelwoord.
Dat doen we op de donderdagmorgen, met een kop koffie of thee, een lezing, workshop of gewoon gezellig
een spelletje doen.
1 x in per twee weken kan je dan ook blijven eten. Er wordt nu thuis gekookt, door de koks, dus zijn we ook
erg blij dat er straks een nieuwe keuken komt in de Bosfluiter, waarin we dan kunnen koken, samen met de
bezoekers.
Eind februari is de cursus Klik en Tik gestart op de donderdagmorgen, om wegwijs te worden met de
computer, er was veel belangstelling voor, dus zijn er twee groepen gestart.
Vorig jaar zijn we op dinsdagmorgen gestart met Koersbal, een soort jeu de boules bal binnen. Met een
groepje mensen wordt er fanatiek gekoersbald. Op dinsdagmiddag zijn er allerlei activiteiten, klaverjassen,
handwerken, boetseren, schilderen enz.
In september hebben we een duo fiets aan kunnen schaffen door een gift van St. SBBK, omdat het een mooi
najaar was hebben we er nog veel mee kunnen fietsen. Nu met het mooi weer wat er aankomt, gaan we dit
weer oppakken. Maar daar hebben we hulp bij nodig. We zoeken nog fietsmaatjes, als het je wat lijkt geef je
op bij 1 van ons.
Wat jullie misschien nog niet weten, is dat je de fiets ook kan gebruiken, bijv. als je bezoek hebt van iemand
die niet zelfstandig meer kan fietsen.
4 x in het jaar is er Mama café, ook dan wordt er activiteiten georganiseerd, laatst was de workshop : hoe
kan je het beste je kind fotograferen.
Help Luttelgeest, is ook op het nieuwe digitale dorpsplein gekomen, als Wehelpen. Het is een vraag en
aanbod van en voor Luttelgeestenaren. Bijv. een vraag om vervoer naar het ziekenhuis tot de afstand
bediening van de tv resetten. Straks kunnen jullie het op het digitale dorpsplein zien.
Running diner, ontstaan vanuit de eetwerkgroep van De Ontmoeting , vorig jaar is dit voor de eerste keer
georganiseerd. Dit was een groot succes. En de volgende staat alweer gepland op zaterdag 13 april.
Afgelopen jaar hebben we elke vrijdagmorgen op aanvraag een busje laten rijden. Als je zelf geen vervoer
had en je wilde zelf boodschappen doen, of op bezoek bij iemand, dan kon je een plaatsje reserveren. Maar
omdat er te weinig belangstelling was, zijn we daar mee gestopt. Als er wel weer belangstelling voor komt,
kunnen we het altijd weer opstarten.
De Dorpsondersteuner , afgelopen jaar zijn we gestart met een dorpsondersteuner, Geesje de Boer. Zij
probeert vooral verbinding te liggen, onderling tussen bewoners in het dorp, maar ook tussen bewoners en
instanties en Team Doen. Met de dorpsondersteuner erbij hebben we 1 of 2 x per jaar ook overleg met de
professionele zorg, zoals de praktijkondersteuner van de huisarts, de wijkverpleegkundige en een WMO
adviseur, zodat we op de hoogte blijven van elkaars mogelijkheden.
Jullie begrijpen wel, dat dit zonder vrijwilligers niet kan, we zijn dan ook erg blij met alle vrijwilligers op welk
vlak dan ook. Daarom proberen we twee keer in het jaar een vrijwilligers uitje te plannen, als dank voor de
inzet van iedereen. Maar we kunnen nog meer hulp gebruiken, bijv. koks voor het donderdageten,
gastvrouwen of mannen, duofietsers. En we staan altijd open voor nieuwe ideeën, dus als je een idee hebt,
kom naar ons toe.
Financieel verslag van de ontmoeting: door Else. Er wordt een toelichting gegeven op de
exploitatiebegroting van De Ontmoeting. Daaruit blijkt dat veel afhangt van het krijgen van subsidies en de
bijdrage vanuit DB, voor een sluitende exploitatie.
Voor de subsidie van het Oranje Fonds is de financiële verantwoording afgerond en bedrag is geheel
ontvangen.
Vragen:
- Wat is de continuiteit van de Ontmoeting? Hoe kunnen we dit allemaal blijven doen als veel afhangt
van verkrijgen subsidies? Gerekend wordt naast subsidies op steun van de gemeente om dit te
kunnen blijven realiseren. Gekeken wordt hoe op andere manieren aan gelden te komen. Aanvulling
hierop van Marian Uitdewilligen: Er zijn nu meer dorpen (5-6) die met soortgelijke activiteiten als de
Ontmoeting bezig zijn. Er komen richting de gemeente verschillende vragen uit de dorpen daarover.
Gemeente probeert om te komen tot een formule zodat er voor de dorpen ieder jaar gelden
beschikbaar zijn. Standaardisatie is in ontwikkeling.
-

Volgend jaar een beter lettertype voor de financiële verslagen. Deze waren nu slecht leesbaar.

Kapel: door Johan. Er is een bordje gemaakt met de namen er op van Leendert en Gerard. Deze is
bevestigd in de Kapel. Leendert en Anja (namens Gerard) worden naar voren gevraagd. Zij krijgen een
dinerbon voor de inzet en het fantastische idee.

6. Bestuurswisseling
We nemen afscheid van de volgende bestuursleden:
Wendy Lassche, Jacco den Dekker en Sjoerd Baars.
Zij worden heel erg bedankt voor al hun inzet voor Dorpsbelang.
Als nieuwe leden komen binnen het bestuur:
Sharon de Wit, Matthijs Maes en Remko Doorn
Welkom in het bestuur en succes met jullie taak binnen Dorpsbelang.
➔ Hint Luttelgeesternaar van het jaar: ontmoeten
7. Luttelgeestenaar van het Jaar
Ria Maes. Toelichting door Nelleke.
Nelleke speldt het Luttelgeester speldje op.
8. Rondvraag
Theo Groen:
Donderdag 4 april is er in het gemeentehuis een avond over Verbeteringen openbaar vervoer in de
Noordoostpolder. Iedereen is hier welkom.
Wilma Gaanderse
Klik en tik-cursus gaat na de zomervakantie verder. Belangstellenden kunnen zich melden.
Folkert Kloosterman:
Wat gebeurt er met het Groene Kruis gebouw? Dit is in particuliere handen, daarom kunnen er door
gemeente geen andere plannen voor gemaakt worden.
Pauze
In de pauze een presentatie van Frank Hop, over de Energie Pioniers.
9. Culturele Commissie (CC)
Jaarverslag 2018
Alle activiteiten die dit jaar georganiseerd zijn waren zijn besproken: Koningsdag, Dorpsfeest met thema Ik
hou van Holland, Sinterklaas, kerstboom
Financieel verslag 2018
Jaarprogramma 2019
➢ Koninginnedag: vrijmarkt, optocht versierde fietsen, stratenvolleybal en snacken bij de Bosfluiter.
➢ Dorpsfeest: 13 tot en met 16 juni met het thema Glitter & Glamour. Donderdagavond De slimste
mens, vrijdagavond braderie, Heel Luttelgeest bakt, de Dorpsloop, kinderdisco en feestavond,
zaterdag activiteit Mix-ML i.s.m. de Strandhoeve, feestavond. Zondag wordt er afgesloten met een
oecumenische kerkdienst in de tent.
➢ Sinterklaas
➢ Kerstboom met Gluh in de dark

