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“MIJN TO-DO LIJSTJE BLIJKT NIET ZO
GOED TEGEN DE ZON TE KUNNEN”
En zo is het alweer juni en verschijnt de laatste dorpskrant voor de zomervakantie. Dorpsbelang vergadert in
juni nog een keer en gooit dan – wat betreft vergaderen – de ‘to-do-list’ even aan de kant.
In augustus hopen we weer enthousiast aan de slag te gaan.
Het heeft lang op zich laten wachten maar vanaf mei is Luttelgeest weer van alle kanten bereiken na de
rioleringswerkzaamheden. Kortom: iedereen kan weer - zonder dat de navigatie in de war raakt van de
wegafsluitingen - zomervakantie komen vieren in Luttelgeest!

Aan tafel met het IGW-gebiedsteam…
Tijdens de vergadering van juni hebben wij bezoek gehad van het IGW-gebiedsteam. Dit team bestaat
uit 4 personen, afkomstig van de politie (wijkagent), Carrefour (welzijnswerker IGW), Mercatus
(medewerker leefbaarheid) en de gemeente (gebiedsregisseur IGW).
Vanaf 2011 brengt het IGW-gebiedsteam jaarlijks een bezoek aan een vergadering van Dorpsbelang.
Tijdens dit overleg kunnen zaken die spelen binnen dorp (extra) aangekaart worden. Afgelopen keer
bleek dat er in Luttelgeest geen schokkende dingen spelen die om aandacht van het IGWgebiedsteam vragen. Gesproken is over het jaarplan van IGW en de laatste ontwikkelingen in het
Luttelgeest: het werk van de Groene Brigade, de anti-hondenpoep-actie en de Dorpsschouw.

Uitlaten van uw hond? Dat doe je daar!
Met het IGW-gebiedsteam zijn de hondenuitlaatplekken bekeken. Het huidige kaartje bleek niet te
kloppen met de werkelijkheid (de borden die in Luttelgeest wel/niet geplaatst zijn). In overleg is
besloten vanaf heden de volgende plekken als uitlaatplekken aan te merken:
 Bos tussen Kade-Kamplaan-Oosterringweg
 Bos tussen Oosterstraat-Brinkweg-Oosterringweg
 Berm langs fietspad Oosterringweg
 Groenstrook tussen volkstuin en boswal
 Bermen langs het Ridderspoor
Op het kaartje op de volgende bladzijde is dit ingetekend terug te zien. In ieder geval vonden wij het
belangrijk dat de plekken waar veel kinderen spelen (om de scholen, bij speeltuinen en langs
particuliere tuinen) geen honden uit te laten. Spreek elkaar waar nodig aan!

Grimme Hortensia's en Groene Brigade
Heeft u ze al gezien? De mooi hortensia’s die door de Groene Brigade in de bloembakken gezet zijn?
De familie Grimme bood aan hortensia's te sponsoren. Vanaf deze plek willen we de familie Grimme
dan ook bedanken voor de sponsoring van de hortensia’s! De hortensia's staan in kuipen, om ze in de
winter onder dak te kunnen laten overwinteren. We hopen zo lang plezier te hebben van de 'GrimmeHortensia's'!
De bloembakken zijn verspreid in het dorp en worden door verschillende dorpsbewoners voorzien van
water wanneer het nodig is. Ook staan er 4 bakken aan de Blankenhammerweg. Binnenkort zullen we
u op de hoogte brengen van wat er verder gaat gebeuren aan de Blankenhammerweg.
Verder heeft de Groene Brigade in de afgelopen periode de stammen van de knotwilgen weer kaal
gemaakt.
De gemeente heeft hanging baskets opgehangen aan de Lange Brink en de Kamplaan. De gemeente
zorgt voor water en beplanting. We zijn erg blij met deze bloemen.

Folders t.b.v. informatiemap nieuwe bewoners
De nieuw informatiefolder is in de maak. We hopen deze na de zomer aan u te kunnen laten zien:
ieder lid van Dorpsbelang ontvangt er dan één.
Omdat het een vrij algemene, tijdloze folder is geworden komen er daarnaast ook weer losse folders
in de informatiemap voor nieuwe bewoners. Hiermee doelen we op folders van ondernemers en
verenigingen uit Luttelgeest. Heeft u als ondernemer of als vereniging een eigen folder en wilt u graag
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dat deze in de informatiemap komt? Zorg dan dat u een stapeltje van uw folders bij Annelies ver der
Gaag brengt. Zij zorgt ervoor dat de informatiemap weer up-to-date wordt.
Zo is iedere nieuwe bewoner volledig op de hoogte wat Luttelgeest te bieden heeft.

Bibliobus
Er is momenteel polderbreed – zie ook de kranten – discussie over het wel/niet voortbestaan van de
bibliobus in de dorpen. De invloed van Dorpsbelang op het bibliobusbeleid is helaas zeer beperkt.Via
het 10-dorpenoverleg zijn er in een ander dorp bewoners die zich nogmaals hard willen maken voor
het voortbestaan van de bibliobus. Graag horen we of er bewoners in Luttelgeest zijn, die de bus niet
willen missen en zich hierbij aan willen sluiten.
Zo ja, dan kunt u dit melden aan Dorpsbelang (dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com) en dan zorgen wij dat u
in contact komt met bovengenoemde personen.

DORP nader (be) SCHOUW (d)
En de kilometers zitten er weer op! Dinsdag 7 juni hebben een aantal leden van Dorpsbelang samen met een
aantal mensen van de gemeente tussen 16.00 en 18.00 uur de dorpsschouw gelopen. Hier en daar haakte
een dorpsbewoner aan om zijn/haar punt toe te lichten. Dit was erg prettig!
Vooraf ontvingen wij al veel informatie van dorpsbewoners. Wat ons betreft erg waardevol.
Een aantal ingediende punten zijn gelijk al weggezet binnen de gemeente als een zogeheten Melding
Openbare Ruimte (MOR). De andere (21) punten hebben we tijdens de schouw bekeken en hier is
een ter plekke reactie op gegeven. Binnenkort ontvangen wij een verslag van de schouw met hierin de
bijhorende actie (of een reactie). Aangezien er de komende 2 maanden geen dorpskrant is, komt deze
eerst alleen op de website te staan.
Het was een plezierige schouw waarvan wij het gevoel hebben dat veel punten gehoord zijn en er
serieus actie ondernomen wordt.
Verder willen we nog opmerken dat het opvallend was dat er veel tuinafval in de bossen gedumpt –
om het even oneerbiedig te zeggen – wordt. De gemeente heeft een afvalbeleid en de groene
container is er niets voor niets! Kortom: gooi je groenafval gewoon in die container; zo houden we het
dorp met elkaar netjes.
Ook zijn veel opmerkingen over de groenvoorziening (perken, bloembakken e.d.). Herkenbare punten;
het is dan ook niet voor niets dat we sinds vorig jaar de Groene Brigade hebben.
De gemeente doet zoveel waar mogelijk op dit punt maar wij zien dit ook als een taak van de buurt om
de leefomgeving groen en plezierig te houden. Daar zijn niet alleen de gemeente en de Groene
Brigade voor. Dit neemt dus niet weg dat u vrij bent om zelf actie te ondernemen als persoon of als
buurt om een bloemenperk bij te houden.
Aansluiten bij de Groene Brigade kan ook altijd; neem hiervoor contact op met Gonny Schot of mail
naar Dorpsbelang.
Het is de bedoeling dat de dorpsschouw jaarlijks plaatsvindt. Tussentijds kunt u altijd uw meldingen
doen aan de gemeente via telefoon (633911) of door middel van een mail te sturen via
www.noordoostpolder.nl: 'melding openbare ruimte'.

Geniet van het dorpsfeest & de zomervakantie & tot in augustus!
Dorpsbelang Luttelgeest,
Marian, Henk, Wilfried, Piet, Annelies, René, Gonny, Ronald en Marianne
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