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En dan ineens is Luttelgeest landelijk nieuws... Een kind van nog maar 10 jaar wordt vermist. Wat een
onmacht voelde het dorp. Waar kan Michael zijn? Zondag 5 februari kwam er een eind aan de
onzekerheid. Voor de ouders, familie, vriendjes en kennissen van Michael verdween het laatste beetje
hoop... Woorden schieten te kort, wat zouden we graag willen dat het anders was. Wij wensen een
ieder, maar vooral de ouders en familie van Michael heel veel sterkte met dit grote verlies.
Het is en voelt op moment totaal onbelangrijk om deze nieuwsbrief te schrijven. Vandaar enkel een
korte nieuwsbrief met een paar zaken waarover we u willen informeren.

Beplanting Kamplaan
In het voorjaar wordt de Kamplaan voorzien van nieuwe bomen en heesters. Tijdens de
bewonersavond in augustus 2010 zijn de wensen vastgelegd. Binnenkort dus weer een mooie
binnenkomst in Luttelgeest!

Jaarvergadering
In 2012 vindt de jaarvergadering op vrijdag 30 maart plaats. Te zijner tijd ontvangt u weer een
uitnodiging met inhoudelijke informatie.

Voetbalveld
De gemeente is bezig met de voorbereiding van de aanleg van het nieuwe voetbalveld van Tonego.
Streven is om half maart de aanbesteding te doen zodat de gemeente in april, mits de
weersomstandigheden goed zijn, kan beginnen met realisatie. Het veld komt in het verlengde van de
ijsbaan te liggen op de kavel van Huizinga. Er zal een dam met duiker aangebracht worden in de
kavelsloot zodat het nieuwe veld via de trainingshoek bereikbaar is.
Het voetbalveld zal rondom voorzien worden van een singelbeplanting. Bij aanvang van het seizoen
2012-2013 ligt er een volwaardig veld.

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…

Bloembakken
Zo rondom oud en nieuw misten we ineens de bloembakken waar de Groene Brigade hortensia's en
bloembollen inzetten om Luttelgeest zo geweldig op te fleuren. Er was sprake van een
miscommunicatie en de bloembakken zijn zomaar weggehaald en elders neergezet. Helaas is dit niet
meer ongedaan te maken. De gemeente zal proberen ons een passend alternatief te bieden.
Wij hebben hier vertrouwen in en de gesprekken zijn in volle gang.

SocialSofa
Ja, de SocialSofa gaat er komen in Luttelgeest! Een groep enthousiastelingen, die zich aangemeld
heeft n.a.v. de diverse oproepen, sprak over het ontwerp, de mogelijke plaats én de manier waarop
we het gaan maken... Er is nog niet heel veel concreets, maar duidelijk is wel: dat het leuk wordt, dan
het echt 'des Luttelgeests' wordt én dat iedereen die wil mee kan doen! U hoort er nog (veel) meer
van!

Beste idee van Luttelgeest?!
Dorpsbelang vindt het moeilijk alle plannen voor ons dorp zelf te bedenken. Wij vinden het fijn als
ideeën door een groot deel van de inwoners wordt gedragen. Nu kennen de meeste van ons het
concept: Het beste idee van Nederland. In navolging hierop willen wij een eigen wedstrijd organiseren:
HET BESTE IDEE VAN LUTTELGEEST. Wij vragen daarom iedereen de komende maand goed na te
denken over wat u graag zou willen voor ons dorp. Geef uw idee voor 15 maart door aan iemand van
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dorpsbelang. Met onze jaarvergadering op 30 maart dit jaar zullen we met z'n
allen stemmen welk idee we gaan uitvoeren het komende jaar. We nemen
natuurlijk elk idee serieus!

Bijeenkomst Kern met Pit
Vorige maand bepaalde een jury van de Koninklijke Nederlandse
Heidemaatschappij (KNMH) welke acht Flevolandse projecten Kern-met-Pitwaardig waren. De KNMH is een ideële organisatie met als doel een positieve
bijdrage te leveren aan de leefomgeving. Zij loven 1000 euro uit aan elk goed
gekeurd project. Luttelgeest diende de volgende drie projecten in:
1. opknapbeurt van de Dierenweide,
2. ontwikkelen van een kunstwerk en
3. ontwikkelen van een evenemententerrein.
We waren met een delegatie uit Luttelgeest aanwezig en hebben de drie
projecten overtuigend genoeg gepresenteerd dat ze alle werden goed gekeurd.
Een mooie opsteker! We houden u op de hoogte over de voortgang dit jaar.
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