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“Waarschuwing! Vanwege vuurwerksmog zijn de horoscopen
op 1 januari mogelijk onbetrouwbaar”
Eind december…Luttelgeest een stil dorp?! Niets van gemerkt! De carbidbussen knalden weer en het
vuurwerk in de straat knalde er ook weer vrolijk op los. Twee dagen geluid, nu toch weer blij met ‘rust’
en een fris te ademen lucht in het dorp. En wat de horoscoop betreft: we zullen zien wat het jaar 2012
het dorp en de dorpsbewoners brengt: we hopen op veel gezondheid en goeds!

Medicatievoorziening
Zoals u elders in deze dorpskrant kunt lezen, kunt u vanaf 1 februari 2012 geen medicatie meer
ophalen bij de fam. Timmermans aan de Gerberastraat.
Eind 2011 zijn de fam. Timmermans, dorpsbelang en de apotheek met elkaar in gesprek gegaan.
Gebleken is dat als gevolg van verscherpte wet- en regelgeving het niet meer mogelijk is een
uitgiftepunt te faciliteren. Tijdens dit gesprek kwamen een aantal dingen duidelijk naar voren:
 Bij alle partijen staat het belang van een adequate medicatievoorziening in Luttelgeest voorop,
vandaar dat de apotheek vanaf 1 februari zelf de medicatie – indien gewenst – aan huis gaat
bezorgen.
 Dat de medicatieservice vóór de bewoners van Luttelgeest bij de fam. Timmermans hoog in
het vaandel staat! Dit blijkt wel uit het feit dat het vele jaren dagelijks mogelijk was om
medicatie bij hen te halen. Wat ons betreft een enorme prestatie, wat door de familie zelf als
vanzelfsprekend (“dit doe je voor je dorp”) beschouwd. Een dankwoord is vanaf deze plek het
minste wat we kunnen doen om de familie Timmermans namens Luttelgeest te bedanken.
Na een aantal maanden evalueren we met de apotheek hoe de medicatievoorziening voor ons dorp
loopt. Uw opmerkingen en vragen horen wij en de apotheek dan ook graag!

Een sociale bank?!
Hoe sociaal is Luttelgeest? Sociaal lijkt ons! Er zijn al een aantal aanmeldingen binnengekomen om te
willen meedenken en te mozaïeken, leuk! Maar…hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Daarom: meld u
aan bij Gonny (06 29014611) of mail naar dorpsbelang.

Luttelgeest werkt in 2012 wederom aan Leefbaarheid!
Leefbaarheid schrijven we in 2012 met de hoofdletter L. En waarom dat?
Naast het feit dat dorpsbelang eind november twee projecten ingediend heeft voor Kern met Pit, is ons
ook ter oren gekomen dat er vanuit Luttelgeest meer projecten ingediend zijn. Als dat geen aandacht
voor leefbaarheid is!
Op de website van Kern met Pit kunt u zien om welke concrete projecten het gaat. Duidelijk is dat we
als polderdorp vooraan staan met het indienen van projecten in Flevoland. Zaterdag 14 januari horen
we in ’t Voorhuys welke projecten mogen deelnemen aan Kern met Pit. Vervolgens worden de
gekozen projecten (we gaan voor alle projecten!) gevolgd dit jaar en krijgen we bij goed handelen
volgens de regels eind 2012 per project een subsidie van 1000 euro. Ook wordt er één winnaar
uitgeroepen; deze ontvangt nog een extra geldbedrag.
Daarnaast ontvangt Luttelgeest in 2012 een bijdrage vanuit IGW voor leefbaarheidsprojecten.
Dorpsbelang is inmiddels verzekerd van subsidie voor een aantal activiteiten van de Groene Brigade.
Al met al wordt 2012 dus een zeer actief jaar op het gebied van leefbaarheid in Luttelgeest!

Gezocht: team Luttelgeest voor Polderdictee
Maandag 12 maart is het Emelwerda-De Noordoostpolder dictee. Dit jaar willen we graag met een
Luttelgeestteam meedoen. Wil je wel eens zien hoe het met jouw taalkundigheid gesteld is en houd je
van gezelligheid na die tijd? Geef je dan op! Want meedoen is belangrijker dan…
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Nieuwjaarsspeech 2012
Wat was het (als vanouds!) weer gezellig in de Bosfluiter afgelopen zaterdag! Hieronder vindt u de
nieuwjaarsspeech zodat u deze nog eens op het gemak na kunt lezen.

Luttelgeest op de social sofa
Allemaal welkom op de nieuwjaarsreceptie, de social sofa van Luttelgeest. Ik zeg dit maar even, als u
denkt: wat zijn er veel darters, dat wordt moeilijk, dan bent u verkeerd, de darters hebben hun
uitdaging in de Uitdaging.
De social sofa: klinkt toch gezellig, bijkletsen op een mooi bankje, en dat is wat we hier doen
vanavond met zijn allen en ik ben nu heel even de grootste praatjesmaker.
Als eerste wil ik u de nieuwe folder van Luttelgeest laten zien. Deze folder krijgen alle nieuwe
bewoners van Luttelgeest bezorgd door iemand van dorpsbelang. Is er iemand in de zaal die vorig
jaar in Luttelgeest is komen wonen? Die krijgt het eerste exemplaar. De volgende exemplaren gaan
naar Petra Barneveld, die de foto’s gemaakt heeft en aan Hendrikus Huisjes die de lay-out en de
productie verzorgd heeft. Twee jonge zelfstandige ondernemers die dit belangeloos gedaan hebben.
Typisch Luttelgeest toch!
De social sofa, heeft u het gelezen op de website? In het kort, een betonnen bank, die naar eigen
ontwerp gemozaïekt kan worden. Op onze website staat een foto, als je googled op social sofa zie je
nog meer fraais. Tot nu toe zijn er twee aanmeldingen, één van twee zussen die het helemaal zien
zitten om mee te werken en één van een buurtvereniging. Tot januari kan men zich aanmelden met
een plan waar je hem wilt zetten en liefst nog met een idee over wat er op moet. Daarna gaan we de
ideeën bekijken. Als iemand mee wil denken, of zegt mozaïeken is mijn grote hobby, of een ontwerp
wil maken, meld je aan, hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Wij werden helemaal bij toen we een social sofa aangeboden kregen van het IGW en de gemeente
omdat ze zo blij zijn met onze Groene Brigade. Eigen kracht, zelfredzaam, niet zeuren maar doen, het
past helemaal bij Luttelgeest. Dus we hebben er geen seconde over nagedacht: leuk, doen, klaar en
we zien wel hoe we het gaan realiseren.
Heeft u de polderkrant een beetje gevolgd dit jaar? Ook opgevallen hoe vaak het woord visie
voorbijgekomen is? Deze week weer in de krant, de woonvisie die in september klaar is. Met kerstmis
ging het over de sociale structuurvisie. Dan was er nog de visie kindcentra, de visie op bibliotheken,
beleid op jongerenketen , het maken van integrale dorpsvisies. Visie op speeltuinbeleid…noem maar
op. Al deze plannen heeft ons heel wat tijd gekost vorig jaar. Wel positief , want merkbaar is dat de
dorpen en wijken veel meer dan 5 jaar geleden gesprekspartner zijn van de gemeente.
Over alleen al de woonvisie valt veel te vertellen. Aan de hand van een enquête zijn de aard van de
woonwensen per dorp vastgesteld. Aan de hand van foto’s kon je aangeven welk type woning en
welke sfeer het beste bij je paste. Wie van u heeft hem ingevuld?
Blijkbaar moeten het genoeg mensen zijn geweest om hem representatief te laten zijn. Uit de
uitkomsten van de enquête kwam namelijk dat in Luttelgeest een andere type mensen dominant is
dan in alle andere dorpen. Het sociale leven met de buurt is niet dominant. Luttelgeestenaren zijn wel
sociaal maar hebben ook behoefte aan individuele ruimte en eigen invulling. Is het herkenbaar?
Eén van de verklaringen zou kunnen zijn dat in Luttelgeest relatief veel jongeren heeft en weinig
ouderen. En dat blijkt dan weer uit het onderzoek in verband met de sociale structuurvisie!
Als je dan ziet hoeveel we met zijn allen voor elkaar krijgen zou je kunnen zeggen dat
Luttelgeestenaren de dingen die ze doen, doen omdat ze het zelf willen en iets minder omdat het zo
hoort?? Geen idee, uiteindelijk is het maar een onderzoek en leven wij in de echte realiteit.
Centraal thema van al die visies is: einde aan de groei van inwoners en geld, dus slimmer omgaan
met middelen en ruimte en meer eigen verantwoordelijkheid voor de burger.
Dorpsbelang Luttelgeest loopt voorop met de dorpsvisie…3 jaar oud alweer en in 2012 toe aan
actualisatie door alle ontwikkelingen. Daar wordt dit moment hard aan gewerkt. Maar visie betekent
voor Luttelgeest meer dan zaken mooi op papier beschrijven…het betekent ook gewoon doen! Maar
voor doen, betekent dit keuzes maken.
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Keuzes welke voorzieningen in stand kunnen blijven en keuzes waar gebouwd gaat worden.
We zitten nog aardig goed in Luttelgeest, we hebben nog twee goed lopende scholen, een bloeiende
sportvereniging, er worden nieuwe huizen gebouwd in Luttelgeest. Maar er zijn ook zorgen.
De gemeentelijke visie op kindcentra, die er vanuit gaat dat in ieder dorp tenminste een school
overblijft gecombineerd met peuterspeelzaal en liefst kinderopvang, bibliotheek en consultatiebureau ,
zorgt er direct voor dat de Bosfluiter in problemen komt als de peuterspeelzaal dit jaar ondergebracht
wordt bij de Rank.
Als er dan bij gezegd wordt dat het goed is voor de leefbaarheid van het dorp, zal iedereen er zich in
kunnen vinden dat dat voor de lange termijn zeker zo zal zijn maar dat dit voor de korte termijn voor
financiële problemen zorgt voor het Bosfluiterbestuur en het Bosfluiterbestuur op zijn achterste
benen gaat staan.
Als je het dorp zo langs gaat moet er wel iets gebeuren op de langere termijn. We hebben teveel
accommodaties die te weinig gebruikt worden. Eén kerk die leegstaat en van de plannen om het om te
bouwen tot woningen horen we ook niets meer. Een katholieke kerk die weinig gebruikt wordt en een
Uitdaging waar vaak het licht uit is. Hoewel de keetjongeren er wel hun Oud&Nieuw feest gehouden
hebben en de oudere keetjongeren er op donderdagavond hun soosavond hebben en dit schijnt erg
gezellig te zijn!
Een Bosfluiter met een niet sluitende begroting en een slechte staat van onderhoud. Ik weet niet hoe
het over 10 jaar zal zijn maar ik hoop dat er één functionerend kerkgebouw zal zijn. De Bosfluiter en
Uitdaging zullen er in deze vorm niet meer zijn. Of er nog 1 of 2 scholen zullen zijn, weet ik niet.
Maar hoe het dan wel er uit ziet? Ruimte die daardoor vrij komt in het dorp zal bestemd worden voor
huizenbouw. In sommige straten zijn er van drie huizen twee gemaakt. Er zal niet meer aan de rand
van het dorp gebouwd gaan worden maar in het dorp. Zijn de Bosfluiter en Uitdaging samengevoegd?
Zitten ze apart of in de Schakel? Is er in een school ruimte gecreëerd voor Vondel
en Melodia om te oefenen? Zitten al die creatieve Luttelgeestenaren in een
multibedrijven accommodatie in de katholieke kerk? Ik heb geen idee, maar het
wordt wel tijd om er over na te gaan denken en kansen die zich voordoen moeten we
Het bestuur van
aangrijpen om zaken samen te voegen.
Vereniging Dorpsbelang:
Er is een vereniging waar het goed mee gaat en dat is Tonego. Logisch, dat met een
jeugdige bevolking de sportvereniging het goed doet. Volgend een jaar een extra
voetbalveld, een evenemententerrein voor het dorp en een tenniskantine met podium
en toiletten zodat het evenemententerrein ook goed gebruikt kan worden. Op 12 mei
vindt de veiling plaats om geld op te halen in het dorp om dit te realiseren.
Luttelgeest doet dit jaar met 3 projecten mee aan Kern met Pit. We realiseren een
evenemententerrein. De beplanting langs het pad aan Blankenhammerweg wordt
eindelijk ingeplant, de Groene Brigade verfraait het dorp en we hebben een nieuwe
informatiefolder.
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Luttelgeest is een gezond dorp blijkt uit de sociale structuurvisie. Prettig om te weten
en nog prettiger dat dat er Luttelgeestenaren zijn die al vele jaren bijdragen aan de
gezondheid van het dorp. Dit, door dagelijks thuis te zijn om mensen hun medicatie
op te laten halen die eerder bij de apotheek besteld is. Voor het dorp erg waardevol,
voor hen bijna ‘niet meer dan normaal om te doen voor het dorp’.
Tijden veranderen, de regelgeving over privacy ook. Vandaar dat in overleg met de fam. Timmermans
en de apotheek besloten is om het medicatie uitdeelpunt vanaf 1 februari 2012 te stoppen. Vanaf dat
moment bezorgt de apotheek de medicatie bij u aan huis als u dat wilt.
13 jaar dagelijks thuis om medicatie uit te delen…dat is meer dan een applaus waard! Luttelgeest
individualistisch? Prima, maar dan wel prettig individualistisch, met ruimte om zaken te ondernemen.
Het is dat het in januari te koud is anders zou ik voor volgend jaar iedereen uitnodigen op de social
sofa die dan ergens staat: op de Lange Brink, bij het nieuwe evenemententerrein, bij de dierenweide,
bij de Bosfluiter of bij de Uitdaging?
Dan kletsen we weer lekker bij…tot volgend jaar!
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