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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.
Uitnodiging bijeenkomst Wonen in Luttelgeest
De afgelopen maanden is er in de klankbordgroepen Nieuwbouw en Kerkstraat, onder leiding van
Norman vd Ende van de gemeente Noordoostpolder, uitvoerig gesproken over de beide projecten.
De uitkomsten worden aan alle belangstellenden gepresenteerd op
woensdagavond 6 november 2019 om 19.00 uur in de RK-kerk te Luttelgeest
Voorafgaand aan deze avond worden de ontwerpen geplaatst op de website en ook in deze
dorpskrant.
Platform 31
In samenwerking met Mercatus doet Luttelgeest mee aan het project Gebiedsontwikkeling van
Platform 31. Bij Platform 31 wordt landelijk informatie en kennis gedeeld over woonprojecten. Voor
Luttelgeest is als thema gekozen: ‘Een buurt voor iedereen’. De komende tijd gaan we in ons dorp
bezig met de vraag daarbij: ‘Hoe kun je iedereen bij buurt/wijk betrekken’. Daar hebben we u bij
nodig! Ook Mercatus, IGW en Dorpsbelang denken hierin mee. Als er kennis nodig is dan kunnen
we die halen bij bijeenkomsten Platform 31. Wordt vervolgd.
Groenstrook Blankenhammerweg
Vrijwilligers van de groengroep hebben onder leiding van Albert Posthumus en Rick ter Schure op
zaterdag 28 september de groenstrook opnieuw ingeplant en het schelpenpad vernieuwd. Een
grote renovatie was gewenst omdat zo de nieuwe kapel meer één geheel zou vormen met de rest
van de beplanting. Ook is er nu voor meer onderhoudsvriendelijkere beplanting gekozen en heeft
de kapel ook een directe aansluiting van de Blankenhammerweg gekregen d.m.v. een nieuw
schelpenpad. Op digitaal dorpsplein leest u wie er betrokken is geweest bij de realisatie van het
project.
Het eerste onderhoud aan het perkje is gepland voor 26 oktober 2019 om 13.00 uur. Vind je het
leuk om hierbij te helpen, je bent van harte welkom.
IGW (Integraal gebiedsgericht werken)
Op 30 september hebben we het jaarlijkse overleg gehad met het IGW-team voor Luttelgeest. Dit
team bestaat uit de wijkagent Michel Weessies, Susan Vermunt namens Carrefour, Jan Zuidema
namens Mercatus en Klaas Jan Loosman (gebiedsregisseur) en Henk Bakker (teamleider dorpen)
namens gemeente NOP. Veel punten zijn hierbij aan bod gekomen en hiermee gaan we de
komende periode aan de slag. Wonen in Luttelgeest is een belangrijk speerpunt, naast o.a.
Jongeren op gezond gewicht en groenvoorziening.
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