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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.
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. Verslag
van de vergadering van vorig jaar vindt u in de dorpskrant van februari. Binnenkort ontvangen de
leden van Dorpsbelang een uitnodiging voor de jaarvergadering in de brievenbus. Wij zien jullie
daar graag.
Groene brigade
In Luttelgeest is een groep vrijwilligers, onder leiding van Mathijs Maes, betrokken bij het
onderhouden en aanleggen van groenvoorzieningen. Vorig jaar is onder andere de groenstrook
aan de Blankenhammerweg bij de kapel opnieuw ingeplant. Nu het voorjaar er weer aan komt zal
ook het onderhoud aan deze perken weer opgestart worden. Als je het leuk vindt om bij deze
groep aan te sluiten dan horen we dat graag (via ons mailadres of persoonlijk door één van
onderstaande personen te benaderen).
Melding Openbare Ruimte
Af en toe ontvangen wij via diverse kanalen berichten over overlast of ongemakken in het dorp. Wij
kunnen dit helaas niet altijd oplossen, in veel gevallen kun je daarvoor wel terecht bij de gemeente.
Via de website www.noordoostpolder.nl/melden-aan-de-gemeente.
Op deze site staat: Als er iets niet werkt of kapot is in uw straat of buurt, dan vinden wij het fijn als
u dat aan ons meldt. Wij kunnen dan gelijk actie ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan een kapotte
lantaarnpaal. Ook als u ergens overlast van heeft, kunt u dat melden. Kleine gebreken en ernstige
problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in.
Als daarbij contactgegevens van de melder vermeld worden dan vindt er ook een terugkoppeling
plaats over het verloop van de oplossing.
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