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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.
Wellicht heeft u de afgelopen maanden de bijdrage van Dorpsbelang in de dorpskrant gemist. Dit
betekent niet dat Dorpsbelang heeft stilgezeten.
Een bijzonder jaar voor Luttelgeest waarin we het 70 jarig bestaan vieren. Bij de drie ingangen van
het dorp zijn nieuwe doeken geplaatst die hiernaar verwijzen.
De Culturele Commissie heeft de dorpsbewoners, in plaats van een groot jubileumfeest, verrast
met een lekkere traktatie in het weekend van het oorspronkelijke dorpsfeest. En mooie
stoeptekeningen in diverse straten en wegen. Ook is er nog een zonnebloemenwedstrijd. Zo
krijgen we zeker een ‘jarig’ gevoel.
Hieronder een aantal ontwikkelingen van de afgelopen maanden:
Jaarvergadering Dorpsbelang
Door de beperkende omstandigheden hebben we de jaarvergadering die gepland stond in maart
moeten uitstellen. De nieuwe datum voor deze vergadering is vrijdag 18 september 2020 in de RK
Kerk. De officiële uitnodiging hiervoor krijgt u tegen die tijd in de bus.
Woningbouw
Hoe staat het met de inbreiding van de Kerkstraat en de uitbreiding van de nieuwbouw, fase 4 van
ons dorp Luttelgeest.
Door omstandigheden is de planning uitgelopen. Naar verwachting is de Kerkstraat in december
2020 in de gemeenteraad en Fase 4 in februari 2021. Vervolgens kan de gemeente de kavels van
Fase 4 in de verkoop brengen. Wanneer er meer duidelijkheid is over de definitieve planning
(bouwrijp maken, bestemmingsplan en kavelverkoop), willen we, samen met de gemeente een
avond organiseren voor de dorpsbewoners. Deze bewonersavond willen we houden eind 2020/
begin 2021, voorafgaand aan de kavelverkoop.
Geïnteresseerde dorpsbewoners kunnen zich nog steeds opgeven voor die lijst. Aanmelden kan
via mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl . Op de lijst met geïnteresseerden staan inmiddels ca 15
mensen.
Op de website is onlangs de laatste informatie over geplaatst over Wonen aan de Kerkstraat. Over
de start van de bouw van de woningen aan de Lange Brink is onlangs een film gemaakt die te zien
is op de website.
Nieuwbouw De Floreant
Via de website wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de
nieuwbouw van De Floreant. Er zijn mooie filmpjes over gemaakt. Na de zomervakantie wordt
deze locatie in gebruik genomen voor de groepen 5 t/m 8. Na de herfstvakantie volgen ook de
andere groepen en kunnen alle leerlingen weer samen naar school.

KPN Zendmast
Dorpsbelang heeft in mei mailcontact gehad met KPN Network met betrekking tot de zendmast. Ze
kunnen op dit moment geen planning afgeven. Hun antwoord:
Op zich staat alles klaar om te gaan bouwen. Maar de dynamiek van het netwerk en de komst van
nieuwe technieken gooit roet in het eten. Nu staat voor de directie op de eerste plaats de
modernisering van het netwerk en de bestaande opstelpunten. Daarná komen de zgn.
verdichtingssites zoals die in Luttelgeest.
Dus we zullen nog even moeten wachten voordat de zendmast klaar is en in gebruik kan worden
genomen. Het blijft onze aandacht houden.
Uitbreiding dierenweide
Een jaar geleden hebben we bij de gemeente de uitbreiding van de Dierenweide aangekaart en
sinds enkele weken is deze uitbreiding in gebruik. Dankzij de goedkeuring van de gemeente,
enkele zagers, het afscheid van enkele bomenknuffelaars en de geweldige inzet van de beheerder
Leo Vergeer hebben we dit kunnen realiseren.
Voor de herten is de leefruimte ca een factor 3 groter geworden en ondanks de droogte heeft Leo
het voor elkaar gekregen om een prachtige groene mat te realiseren. Ook een aantal andere
dieren maakt er regelmatig gebruik van de ruimte die ze geboden wordt. Weer een mooi stukje
aanwinst voor het dorp.
De officiële opening zal nog worden gehouden.
Hondenhaltes
Onlangs zijn er op diverse plaatsen in het dorp zogenaamde hondenhaltes geplaatst. Dit zijn
prullenbakken met afvalzakjes waarin de uitwerpselen van de handen in gedeponeerd kan worden.
Op deze manier hopen we de overlast van dit probleem in het dorp te verminderen.
Een vriendelijk verzoek aan een ieder om de zakjes ook alleen hiervoor te gebruiken en niet te
verspreiden door het hele dorp.
Platform31
Er is een bijeenkomst geweest bij Platform31 waarbij het thema “een buurt voor iedereen” is
gevolgd. Deze bijeenkomst is bijgewoond door de gemeente, Mercatus, Stichting Carrefour en
Dorpsbelang. Er is door deze partijen een plan van aanpak gemaakt, waarbij de hoofdvraag “Wat
is er voor nodig om een leven lang in Luttelgeest te kunnen wonen?” naar voren is gekomen. Het
uiteindelijke doel is:
• Een dorp voor iedereen: meer verbinding en ontmoeting. Dorpsbewoners kennen en
helpen (waar nodig) elkaar. Er is meer betrokkenheid bij het dorp en de woonomgeving.
• Het verbinden van formele en informele organisatie, samenwerken voor een leefbaar dorp.
De verdere uitwerking volgt de komende tijd.
Uiteindelijk wens is een plan dat ook toepasbaar is in de andere dorpen in Noordoostpolder.
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