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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.

Sint Maarten
Vanuit veiligheidsregio Flevoland wordt de viering van Sint-Maarten die normaal gesproken
plaatsvindt op 11 november met klem ontraden.
De Veiligheidsregio adviseert inwoners van de betrokken gemeenten om de viering van beide
feesten op een alternatieve manier in te vullen, om nieuwe besmettingen met het coronavirus te
voorkomen.
De dringende oproep vanuit de veiligheidsregio is om niet langs de deuren te gaan dit jaar en
beide feesten thuis in kleine en huiselijke kring te vieren.
Nieuwbouwproject ‘Wonen in Kerk en School’
Op 11 november gaan de woningen op de plek van de voormalige school in de verkoop. U kunt
zich nu alvast aanmelden via www.kerkenschool.nl. Meer informatie over dit project vindt u op
genoemde website.
Innen contributie leden Dorpsbelang
In december wordt de contributie geïnd bij de leden van Dorpsbelang Luttelgeest. Indien u heeft
aangegeven dat u contant wilt betalen, dan komen wij hiervoor bij u langs. Wilt u net als veel leden
liever een automatische incasso dan kan dat voor u worden geregeld, wilt u dit dan bij ons
aangeven?
Klachten/meldingen openbare ruimte
Als er iets niet werkt of kapot is in uw straat of buurt, dan kunt u dit rechtstreeks melden bij de
gemeente Noordoostpolder via https://www.noordoostpolder.nl/meteen-melden-0.
Zij 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 ze
snel op. Minder dringende zaken worden ingepland plannen.
Verhuizing basisschool Floreant
Inmiddels is de Floreant verhuist, helaas kan de opening op dit moment niet doorgaan. Zodra het
weer mogelijk is, horen we graag wanneer de opening alsnog plaatsvindt.
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