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“Een heldendaad begint met een initiatief
op een doordeweekse dag”
Over de invulling van deze Loesje spreuk hoeven we het in Luttelgeest niet te hebben. Zo eind
december blikken we altijd even terug; weer een jaar voorbij... En dan denken wij: Wat is er weer veel
gebeurd... En door wie? Door vrijwilligers! Mensen die er gewoon lol aan hebben tijd en energie te
steken in klussen, activiteiten, initiatieven voor ons dorp. Geweldig, heldendaden! Bedankt allemaal!

Noordoostpolder twittert over gladheid
Wijkbeheer van gemeente Noordoostpolder wil de inwoners graag informeren over de actuele
gladheidbestrijding in de gemeente. Daarom zet Wijkbeheer Twitter in om volgers te informeren over
actuele informatie rond de bestrijding van gladheid. Wilt u ook tweets ontvangen over eventuele
gladheid en bestrijding, volg dan @GladheidNOP.

Zout strooien…een Witte Brigade?
Dit jaar komt er helaas geen zoutdepot in de dorpen te staan. Om bij sneeuw en gladheid niet in een
isolement te raken is het wel belangrijk de stoepen begaanbaar te houden. Door dit nieuwe beleid van
de gemeente komt het meer aan op onze 'sociale plicht': zelf zorgen dat de stoepen sneeuw- en ijsvrij
blijven. Daarom onze vraag, wanneer het uw buur niet lukt de stoep aan te vegen en te pekelen, wilt u
dan een handje helpen? Kortom, laten we als Luttelgeestenaren een collectieve Witte Brigade
vormen!

Groene plannen genoeg…!
De Groene Brigade heeft mooie plannen op stapel liggen! In december worden de 2 bloemperken in
de Lange Brink beplant met witte bodembedekkende rozen. De gemeente heeft de grond voor ons
klaargemaakt. Ook gaan we verder met de Blankenhammerweg. Vorig jaar hebben we even kunnen
genieten van de bloembollen. Maar dit seizoen voert de Groene Brigade het originele plan uit met o.a.
knotwilgen en vaste planten. De gemeente maakt een pad vanaf de parkeerplaatsen naar de
Weteringweg. Ook voeren ze snoeiwerkzaamheden uit. Van het snoeihout maakt de Groene Brigade
een takkenril langs het toekomstige pad. Zo zorgen we voor een mooi stukje natuur en loopt u straks
lekker in de luwte! In de bloembakken zijn ondertussen weer bloembollen geplant en de hortensia's
staan vorstvrij te overwinteren.

Evaluatie dorpsschouw
De gemeente heeft ons gevraagd naar onze ervaringen met de Dorpsschouw. Wij hebben positief op
deze vraag gereageerd. We zijn erg blij met de hoeveelheid formulieren die we van u ontvangen
hebben. Over de afhandeling van de Gemeente zijn we ook tevreden. Volgend jaar
vindt er weer een schouw plaats.
Heeft u eerder punten? Dan kunt u dit via de gemeentesite melden (Melding
Openbare Ruimte).
Het bestuur van
Vereniging Dorpsbelang:

Evenemententerrein
De Leadercommissie heeft de aanvraag van Leadersubsidie voor het
evenemententerrein goedgekeurd. Dit is heel goed nieuws! Het project kan nu dus
echt doorgang vinden! Wij houden u op de hoogte!

Voor 3e keer Kern met Pit?
Ook dit jaar konden er aanvragen ingediend worden voor 'Kern met Pit'. Een
predikaat dat lokale initiatieven kunnen winnen met daaraan gekoppeld een
geldbedrag om het plan tot uiting te brengen. Dit jaar hebben we aanvragen
gedaan voor de Dierenweide en het Evenemententerrein.
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Waar komt de Social Sofa?
Een Socialsofa is een betonnen buurtbank met een unieke mozaïek afbeelding. De Socialsofa kan
gemozaïekt worden door buurtbewoners, collega's, vriendenclubs, wie maar wil!
Dus, waar komt de Socialsofa? En, wie gaan mozaïeken? Ideeën kunt u mailen naar
dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com, doorbellen naar Gonny (06 29014611) of spreek één van ons
even aan. Opgeven kunt u doen met een groep, maar ook individueel.
Wij zijn heel benieuwd en komt t.z.t. zeker even een 'buurten' op de Socialsofa!

Tot slot...
Alvast sfeervolle kerstdagen en een voorspoedig 2012 toegewenst! Als het kan zien wij u graag 7
januari op de nieuwjaarsreceptie in de Bosfluiter!
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