Nieuws van Dorpsbelang Luttelgeest
februari 2019

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.
Informatieavond Toekomstige woningbouw Luttelgeest
Op vrijdagavond 25 januari 2019 hebben we een mooi avond gehad over de toekomstige
woningbouw in Luttelgeest. Een grote opkomst van dorpsgenoten en andere belangstellenden met
mooie ideeën en initiatieven hoe we de woningen in Luttelgeest kunnen laten aansluiten bij de
wensen van de inwoners van Luttelgeest. De gemeente heeft op deze avond ook een presentatie
gegeven over de locaties voor toekomstige woningbouw en de procedures die hierop van
toepassing zijn. Voor zowel Dorpsbelang als de gemeente een heel waardevolle avond. Hier
kunnen we verder mee. Iedereen heel hartelijk bedankt voor de aanwezigheid en inbreng.
Verderop in de dorpskrant het verslag van deze avond.
Bezoek burgemeester Noordoostpolder aan Luttelgeest
Op zaterdag 9 maart 2019 tussen 11.30 en 13.00 uur komt de nieuwe burgemeester van de
Noordoostpolder, Harald Bouman, naar Luttelgeest!! In de gele school bus van het “rondreizende
gezelschap” wil hij zoveel mogelijk inwoners de gelegenheid geven om kennis met hem te komen
maken. Dit bezoek wordt door de gemeente samen met Dorpsbelang voorbereid. Wij willen als
Luttelgeest natuurlijk een onvergetelijke indruk bij de burgemeester achterlaten. En dit is natuurlijk
hét moment om onderwerpen aan te kaarten die aandacht vragen. Graag horen wij van jullie
dorpsgenoten ideeën of onderwerpen voor dit bezoek. Dit kan via de mail van dorpsbelang of via
de bestuursleden van dorpsbelang.
Jaarvergadering Dorpsbelang 2019
Elk jaar in maart wordt de jaarvergadering van Dorpsbelang Luttelgeest gehouden. De komende
vergadering is op vrijdag 22 maart 2019 om 20.00 uur in De Bosfluiter.
De notulen van de vergadering van 2018 zijn al geplaatst in de dorpskrant van april 2018 en
tevens vindt u deze verderop in deze dorpskrant.
Bewonersinitiatieven
In de dorpskrant van oktober hebben we geïnformeerd over ondersteuning vanuit de gemeente
voor bewonersinitiatieven. Alle goede ideeën om je buurt mooier en gezelliger te maken zijn hierbij
welkom. Denk hierbij aan het plaatsen van een geveltuintje, het organiseren van een
koffiedrinkochtend, een kunstuiting op de stoep maken of een heel ander goed idee! De gemeente
denkt graag mee om een initiatief te laten slagen. Verderop in de dorpskrant staat het formulier om
uw initiatief bij de gemeente aan te melden. GOEDE IDEEËN VERDIENEN UITVOERING!
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