
Verslag Jaarvergadering Dorpsbelang 18 september 2020 

 

Aanwezig (fysiek): Richard Westveer (voorzitter), Meta Westenbrink (secretaris), Johan 

Scholtens (penningmeester), Nelleke Verhage, Marnella Maarssen, Henk Jan van Wijk, 

Mathijs Maes, Sharon de With, Angelique Bouma, Femmelien Klunder, Marriët Rommens, 

Klaas Jan Loosman (gemeente), Bouke Wielenga (VVD), Wiemer Haagsma (Wethouder), 

Carin Roelands en Janique Tijmes (Carrefour), Hans Rommens (Dorpsbelang Marknesse), 

Else Vlieland (Ontmoeting), Cornelia Tilma en Annemieke Verhage (Culturele Commissie), 

diverse leden van Dorpsbelang die fysiek aanwezig waren of de vergadering via live-stream 

hebben gevolgd. 

Afwezig : Remko Doorn (Dorpsbelang Luttelgeest) en Michel Weessies (wijkagent). 

Info vooraf: 

Vanwege de maatregelen die getroffen moeten worden om de uitbreiding van het Corona-

virus te beperken is ervoor gekozen om deze vergadering via een live-stream uit te zenden. 

Slechts een beperkt aantal personen kan fysiek aanwezig zijn in de RK-kerk. Leden die de 

vergadering via de live-stream volgen kunnen vragen stellen tijdens de vergadering via de 

mail dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com . Deze vragen zullen tijdens de vergadering 

beantwoord worden. 

 

Opening 

Richard Westveer heet iedereen welkom, aanwezig in de zaal en thuis. Een afscheid voor hem als 

voorzitter met een TV debuut. De vergadering vindt plaats op een andere manier dan voorgesteld. 

De RK kerk als locatie was verwacht, maar het uitstel en wijze waarop deze vergadering plaatsvindt is 

anders dan verwacht. Een minder volle zaal dan anders. Dit is jammer omdat de vergadering niet 

alleen voor doornemen verslagen is, maar ook een moment om samen te komen, met name voor het 

bespreken van lopende zaken in het dorp onderling. Het laatste half jaar is bijzonder en zal zo de 

geschiedenis in gaan. Ondanks de beperkingen waren velen in de weer om activiteiten te ontplooien 

om samen te komen, te wandelen en te fietsen. De Ontmoeting heeft hier belangrijke rol in 

gespeeld. Maar er zijn ook tulpen uitgedeeld door Dorpsbelang en Ondernemersvereniging en taart 

door de CC voor 70 jaar Luttelgeest, ook zonnebloemzaden. Het verenigingsleven heeft geprobeerd 

om actief te blijven zijn, vorm te geven aan de beperkingen rondom Covid. De Ontmoeting heeft het 

5 jarig bestaan gevierd, het idee is begrip geworden en niet alleen in Luttelgeest. Het is een klassiek 

voorbeeld van ‘beter een goede buur dan een verre vriend’. Hulde voor de deelnemers en 

vrijwilligers van De Ontmoeting die dit mogelijk hebben gemaakt. 

Bij het aantreden van Richard als voorzitter, 6 jaar geleden, werd er gezegd dat Luttelgeest klaar was, 

maar Luttelgeest is klaar voor de toekomst, met mooie projecten waar aan gewerkt wordt: de 

woningbouw aan Lange Brink, de nieuwe school, de verbouwing van de Bosfluiter, de 

inbreidingslocatie Kerkstraat en nieuwbouw fase 4. 

De basis hiervoor is de mentaliteit in Luttelgeest: samen realiseren we het. Een kenmerk om trots op 

te zijn. Dit moeten we vasthouden en dat gaat ons goede toekomst brengen. 

Dit is niet alleen mogelijk door handen uit de mouwen te steken, maar ook door samen te werken 

met de partners om ons heen. 
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De afgelopen 6 jaar heeft Richard gewerkt met diverse leden binnen dorpsbelang, heeft hij lessen 

over het leven in de polder geleerd, hij is hier niet geboren maar wel getogen. Het zijn hele 

bijzondere 6 jaren als voorzitter van Dorpsbelang geweest. Hij was bij aanvang nog maar 4 jaar 

woonachtig in Luttelgeest. Bij de vraag om voorzitter te worden moest hij even slikken, maar 

iedereen heeft het hem makkelijk gemaakt. 

Dank voor iedereen om om te zien naar elkaar en ideën te vormen. Dit is zijn laatste jaarvergadering 

en doet daarna een stapje terug, maar zal zichtbaar blijven in Luttelgeest. 

 

Notulen jaarvergadering maart 2019 :  

Er zijn geen aanvullingen en de notulen zijn hierbij definitief vastgesteld. 

Jaarverslag 2019 en 2020 :  

door Nelleke Verhage 

➔ Hint Luttelgeesternaar van het jaar: Handen uit de mouwen 

Financieel jaarverslag  :  

Kascontrole door Daniël Scholtens en René den Dekker en akkoord bevonden. Er zijn geen vragen uit 

de zaal en daarmee wordt het verslag goedgekeurd. 

Volgend jaar wordt de kascontrole uitgevoerd door Daniël Scholtens en Richard Westveer. 

Er zijn verder kascontroles uitgevoerd door dorpsbelang bij de dorpskrant, de Culturele Commissie, 

MFE en de autocross. Deze zijn goedgekeurd. 

 

➔ Hint Luttelgeesternaar van het jaar: Helder licht 

 

Lopende zaken   :  

Wonen door Richard 

Mateboer gaat het gebied van de Klipper en de kerk ontwikkelen. Hiervoor zijn bijeenkomsten met 

klankbordgroep geweest. Ook voor nieuwbouw fase 4 zijn bijeenkomsten van klankbordgroep 

geweest, de inrichting is vorm gegeven samen met de gemeente. In het voorjaar van 2021 komt 

bestemmingsplan verandering in de raad. Er zijn inmiddels 15 inschrijvingen op de wachtlijst voor 

fase 4.  

De herontwikkeling van de woningen aan de Lange Brink is in volle gang en volgens plan zouden de 

woningen eind 2020 gereed moeten zijn. 

Verder wordt het plan verbouwing Bosfluiter op dit moment ten uitvoer gebracht. In het voorjaar 

van 2021 zal de verbouwing afgerond zijn. 

De uitbreiding van de school moet na de herfstvakantie klaar zijn zodat alle leerlingen in dit gebouw 

terecht kunnen.  

Vraag Chris van Vilsteren: 6 november vorig jaar de eerste bijeenkomst over het project Kerkstraat. Er 

is geen voortgang zichtbaar in de ontwikkeling van de plannen. Volgens berichtgeving bij 



Dorpsbelang bekend wordt binnenkort met de verkoop gestart. Chris van Vilsteren geeft aan dat 

mensen teleurgesteld zijn omdat er geen nieuwe berichtgeving over is. Er waren veel enthousiaste 

mensen die nu niet weten waar ze aan toe zijn. Vraag aan dorpsbelang om hier een voortrekkersrol in 

te spelen. Dorpsbelang speelt dit door naar Mateboer en met verzoek om de ontwikkelingen naar 

dorpsbewoners door te spelen. 

Vraag Chris van Vilsteren: ook bestemmingsplanwijziging fase 4 zou gestart worden vorig jaar. Daar 

is nu nog steeds geen zicht op. Dorpsbelang geeft aan dat de plannen zijn wel gemaakt met de 

klankbordgroep en gemeente inzake inrichting van het plan. Achter de schermen wordt er wel 

doorgewerkt. Chris van Vilsteren vraagt waarom dit traject steeds verder uitgesteld wordt? Mensen 

die hier willen blijven wonen kunnen er nu niet terecht. Zonde dat er geen continuiteit in zit. 

Dorpsbelang is het ermee eens dat het traject lang duurt maar geeft aan dat zij geen invloed heeft op 

procedures bij gemeente. Dorpsbelang is met diverse groepen en gemeente in contact.  

Vraag van Henk Orsel (De Floreant): Wanneer moet de school aan de Kerkstraat definitief opgeleverd 

worden? Deze vraag neemt Dorpsbelang mee in het overleg met Mateboer. 

 

➔ Hint Luttelgeesternaar van het jaar: Taken verdelen 

 

Platform 31 door Sharon 

Een lang leven wonen in Luttelgeest, dat is waar de Bosfluiter voor staat, door alle activiteiten die er 
voor de inwoners van Luttelgeest plaatsvinden. Hoewel er goed gebruik van de Bosfluiter wordt 
gemaakt, bereiken we niet alle inwoners. Sommige inwoners willen dit ook niet. Voor Luttelgeest is 
het het onderzoeken waard of en hoe we alle inwoners kunnen bereiken met een hulpvraag danwel 
ontmoetingsvraag. Daar hebben we omdat het project in Luttelgeest al loopt gekozen voor dit dorp. 
Het gekozen thema is “een Buurt voor iedereen”. De Ruiterstraat zou hier qua mix koop/huur een 
mooie pilot voor zijn.  

Dorpsbelang heeft samen met gemeente, Carrefour en Mercatus fysiek en online een aantal 
bijeenkomsten bijgewoond bij Platform 31, met betrekking tot het innovatiethema “Een buurt voor 
iedereen”. Het betreft hier een landelijk initiatief.  

Leefbaarheid  

Er zijn op dit moment geen grote leefbaarheidsproblemen in Luttelgeest. In enkele straten is er af en 
toe sprake van overlastklachten van buren onderling. Hierbij gaat het vooral om nieuwe 
dorpsbewoners die anders omgaan met hun woning en omgeving dan gewenst.  

Daarnaast signaleren we vooral kleine signalen van achteruitgang die we willen oplossen zodat 
Luttelgeest ook in de toekomst, voor iedereen, een aantrekkelijk dorp blijft om te wonen.  

Wat is het doel?  

· 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 (gemeente, woningcorporaties, welzijnswerk) en informele organisatie 
(dorpsbelang, vrijwilligers, ….). Beter samenwerken voor een leefbaar dorp.  



Luttelgeest is in dit project een pilot. De uiteindelijke wens is een plan dat ook toepasbaar is in de 
andere dorpen in Noordoostpolder.  

Wat is er tot nu toe gedaan:  

- Er is een plan van aanpak gemaakt.   

- Afgelopen zomer is er in de Ruiterstraat een korte enquête afgenomen om zo te achterhalen hoe 
men het wonen in Luttelgeest ervaart. Wat men prettig vindt en wat men vindt dat beter kan. 
Gesproken bewoners gaven aan dat ze het prettig en rustig wonen vinden, maar dat ze af en toe 
activiteiten of sociaal contact missen, een aantal keer werd de wens om een buurtvereniging te 
hebben uitgesproken.  

Activiteiten voor toekomst:  

· Startbijeenkomst met vertegenwoordiging bewoners Ruiterstraat   

· Meet & Greet alle bewoners Ruiterstraat  (idem)  

· Stimuleren van contact, hoe?  

· Welkomstpakket voor nieuwe inwoners  

Mocht er meer nieuws over dit thema zijn, dan laten we dit weten. 

 

➔ Hint Luttelgeesternaar van het jaar: Spotlight 

 

Pannakooi door Henk Jan 

Binnen Luttelgeest zijn een aantal organisaties bij elkaar gaan zitten voor de ontwikkeling van een 

Pannakooi. Dit zijn Tonego, Bosfluiter, Dorpsbelang en De Floreant. Inmiddels is het plan klaar en 

bevat niet alleen een pannakooi maar ook een beweegbos eromheen. De locatie is tussen de school 

en de gymzaal. De aanvraag voor een leadersubsidie wordt op dit moment voorbereid. Exact tijdspad 

is nog niet te noemen, hopelijk bij de volgende jaarvergadering meer ontwikkelingen te melden. 

 

➔ Hint Luttelgeesternaar van het jaar: Versterkt de zaken graag 

De Ontmoeting door Nelleke 

Na het officiële gedeelte van de vergadering volgt er een reportage van de eerste 5 jaar van De 

Ontmoeting. 

Financieel verslag De Ontmoeting door Else Vlieland 

Er is kascontrole uitgevoerd door dorpsbelang. Dit heeft geen bijzonderheden opgeleverd en is 

akkoord bevonden. Er zijn geen vragen uit de zaal en daarmee wordt het verslag goedgekeurd. 

➔ Hint Luttelgeesternaar van het jaar: Kleine wasjes, grote wasjes 

 



Bestuursverkiezing  : 

Aftredend en niet herkiesbaar  Richard Westveer, Nelleke Verhage en Meta Westenbrink 

Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld. De voorgedragen leden worden daarmee gekozen: 

Marriët Rommens als voorzitter, Angelique Bouma als secretaris en Femmelien Klunder als algemeen 

lid. 

Namens de gemeente neemt Klaas Jan het woord om de afscheidend nemende bestuursleden te 

bedanken voor hun betrokkenheid en inzet voor het dorp en de gemeente. 

Luttelgeesternaar van het jaar  : René ter Schure.  

Rondvraag: 

Joost Henselmans: Kan er iets gedaan worden aan de verkeersveiligheid bij de splitsing 

Kalenbergerweg/Oosterringweg? Voor fietsende kleine kinderen is dit gebied erg onveilig.  

Antwoord Dorpsbelang: Deze situatie is in beeld en hierover is contact met provincie en gemeente. 

Er zijn plannen om in 2021 een rotonde te realiseren bij de kruising Luttelgeesterweg/Oosterringweg 

zodat er minder verkeer over de Kalenbergerweg hoeft. Nieuwlandseweg wordt dan afgesloten bij de 

aansluiting op de Kalenbergerweg. Binnenkort is er een gesprek met de provincie waarin deze vraag 

wordt meegenomen. 

Piet Huizinga: wat gebeurt er met de kerkklok uit de RK kerk? Idee om een klokkenstoel te maken op 

de begraafplaats. Vraagsteller heeft hierover al contact gehad met gemeente, Mateboer en Wever 

maar heeft geen antwoord gekregen. 

Antwoord Dorpsbelang: Deze vraag wordt meegenomen in de contacten met Mateboer en 

gemeente.  

Leo Baars: Nogmaals aandacht voor verkeersveiligheid Oosterringweg/Kalenbergerweg. De rotonde 

is eerste actie, maar routing voor vrachtverkeer moet worden aangepast, anders gaat veel 

vrachtverkeer alsnog via Luttelgeest naar de A6.  

Antwoord Dorpsbelang: dit wordt meegenomen in de contacten met provincie en gemeente over dit 

onderwerp. 

Wilma Gaanderse (redactie Website): de website is helemaal af, veel adverteerders. Door verhuizing 

heeft 1 redactielid de redactie verlaten. Er wordt gezocht naar een nieuw lid. Graag namen 

doorgeven van personen die dit mogelijk zouden willen oppakken. 

Antwoord Dorpsbelang: dit wordt meegenomen in de berichtgeving van Dorpsbelang (door middel 

van maandelijkse nieuwsbrief). 

 

Culturele Commissie  

Jaarverslag 2019 

Door middel van een presentatie wordt verslag gedaan van de activiteiten in 2019 en 2020.  

Ook de komende activiteiten dit jaar worden hierin gepresenteerd. 

 



Financieel verslag 2019 

Kascontrole is uitgevoerd door Dorpsbelang en akkoord bevonden. Over het financiële verslag van de 

Culturele Commissie zijn geen vragen vanuit de zaal en zijn hiermee definitief goedgekeurd. 

Rondvraag 

Geen 

 

 

 


