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“De ijsbloemen veranderen langzaam in vrolijke narcissen”
Deze maand besteden we niet al te veel woorden aan de nieuwsbrief. De reden?
We heten u graag op vrijdag 30 maart a.s. van harte welkom in de Bosfluiter voor de
jaarvergadering van dorpsbelang en de culturele commissie. Graag vertellen we
u dán wat ons bezig houdt en welke plannen er op stapel staan.
Eén van de onderwerpen waar u uitgebreid over geïnformeerd wordt, is het
evenemententerrein.
Hieronder kunt u wat er tijdens de jaarvergadering van 2011 besproken is.

Verslag Jaarvergadering Dorpsbelang 25 maart 2011
Aanwezig: Marian Uitdewilligen (voorzitter), Marianne van Tilburg (secretaris),
Liesbeth Zonderland (penningmeester), Piet Koekoek, Petra Van Driel, Henk
Swillens, Wilfried Vergeer, Ronald Gielleit en Gonny Schot.
Ongeveer 100 leden van Dorpsbelang,
Wike Swart (IGW), Jan van Benthem (dorpsagent), Wouter Ruifrok (wethouder
dorpen), PVDA, CDA, VVD, Dorpsbelang Rutten, Josien Westveer (correspondent
De Noordoostpolder), correspondent Stentor.

Het bestuur van
Vereniging Dorpsbelang:
- Marian Uitdewilligen
voorzitter
- Marianne van Tilburg
secretaris
- Henk Swillens
penningmeester
- Annelies van der Gaag
- Ronald Gielleit
- Piet Koekoek
- Gonny Schot
- René ter Schure
- Wilfried Vergeer

1. Opening: door Marian Uitdewilligen om 20.15 uur. Marian heet iedereen welkom
en in het speciaal de oud-Luttelgeestenaren van het jaar en een aantal speciaal genodigden. Marian
geeft aan dat de betrokkenheid van de Luttelgeestenaren ook dit jaar weer erg groot was.
2. Notulen jaarvergadering 26 maart 2010: worden goedgekeurd.
3. Jaarverslag 2010: door Marianne van Tilburg.
Na de laatste jaarvergadering is Luttelgeest schoon begonnen: i.s.m. de scholen vond de
dorpsschoonmaak plaats. Hierna volgende een sportief evenement, de 11-dorpenloop, waarbij
Luttelgeest 2e werd. Eind april hebben tijdens de Kennedymars vele wandelaars de Bosfluiter ’s
nachts met een bezoek vereerd.
De mozaïekcommissie is druk geweest om een tulpenmozaïek voor Luttelgeest – dit jaar in een door
andere dorpsbewoners nieuw gemaakte bak – te ontwerpen en te steken. We zaten niet bij de top 3;
welke plaats we wel behaald hebben, blijft onbekend.
Mei startte goed met een 1e plek van ons stepteam. Een week later was de Mooiste Wandeling: dit
jaar wat minder mooi, want ons dorp werd niet meer aangedaan. Wel heeft Luttelgeest
verkeersregelaars en een stempelpost in het Kuinderbos geregeld.
Dorpsbelang heeft deze maand gebruikt om wat bezoekjes te brengen: zo zijn wij een kijkje gaan
nemen bij de Dierenweide en is aangeschoven bij de websitecommissie.
Tijdens de jubileumweek van het dorpsfeest heeft Dorpsbelang een Jubileumbeurs georganiseerd
waar vele ondernemers aan deelnemen en waar veel dorpsbewoners van genieten. Een succes wat
ons betreft! In juli krijgen we bezoek van de nieuwe burgemeester: Dorpsbelang heeft door middel van
een fietstocht ons dorp laten zien.
Eind augustus is gestart met de rioleringswerkzaamheden in Luttelgeest en het einde is nu
langzamerhand eindelijk in zicht. Naar aanleiding van de ideeënbus tijdens de Jubileumbeurs zijn
direct wat kleine dingen opgepakt: zo staat er een dag na ons telefoontje al een prullenbak en
blikvanger in Luttelgeest Zuid.
Tijdens de dorpenkeuring in september behaald Luttelgeest de 8e plaats. Wie weet, volgend jaar
hoger! Luttelgeest is namelijk na de zomer de Groene Brigade gestart en deze club enthousiaste
dorpsbewoners heeft al heel wat bollen in en om Luttelgeest gepland. De aanleg van het pad bij de
Blankenhammerweg is in het najaar voltooid en de Groene Brigade heeft een mooie eerste klus voor
de beplanting.
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In oktober krijgt de weegbrug een welverdiende opknapbeurt zodat de kleur er weer goed op zit. De
laatste maanden van dit verslagjaar schuiven er een aantal mensen aan de Dorpsbelang tafel: zo
komen de nieuwe dorpswethouder en de nieuwe wijkagent kennis met ons maken.
Verder in 2010: het evenemententerrein. U hoort hier zo meer over, evenals over de nieuw
ontwikkelde informatiefolder.
In 2010 hebben we in de persoon van Josien Westveer een correspondent voor Luttelgeest
gevonden. De maandelijkse praatjes op de radio bij omroep Flevoland en omroep NOP worden door
Henk en Marian gedaan.
Voor de AED hebben nieuwe dorpsbewoners zich gemeld en hebben dorpsbewoners namens
verenigingen cursus gevolgd.
Dorpsbelang is vertegenwoordigd geweest bij het 10-dorpenoverleg, het AZC-overleg, de
Ondernemersvereniging (OVG) en bij diverse bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld evaluatie IGW,
symposia “de 4 W’s van een dorpsvisie” en het Zuiderzeerandcafé.
Tot slot: 2010 is het jaar geweest waarin veel heen– en weer gesleept is met bankjes en het jaar
waarin het nieuwe speeltuinbeleid nog niet uitgevoerd werd. Voor 2011 zullen we zien wat er gaat
gebeuren met de speeltuinen en de bankjes in en om het dorp.

Hint: Deze Luttelgeestenaar heeft graag de touwtjes in handen.
4. Financieel verslag: door Liesbeth Zonderland.
Liesbeth maakt van de gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken voor de goede jaren die ze in
Dorpsbelang gehad heeft. Ze heeft het met veel plezier gedaan.
N.a.v. het verslag zijn er geen vragen. Kascontrole is gedaan door: Thea Gielleit en Pieter van
Maldegem en is akkoord bevonden. Volgend jaar wordt de kascontrole uitgevoerd door: Pieter van
Maldegem en Wilma Gaanderse.
5.Lopende zaken
 Kern met Pit: a.s. woensdag is de uitreiking van Kern met Pit. Luttelgeest heeft 2 projecten
ingediend: de groenstrook aan de Blankenhammerweg en het opknappen van de Bosfluiter.
Met deze projecten komen we in aanmerking voor Kern met Pit (fonds). Dit kan een
geldbedrag van €500,- of €1000,- worden.
 AZC: gaat nieuw bouwen in 2011. Een presentatie hiervan volgt; de jaarvergadering was te
kort dag;
 De bermen aan de Blankenhammerweg en de korte Lindeweg worden aangepakt;
 In mei vindt de dorpsschouw plaats, waarbij Mercatus, gemeente en IGW met Dorpsbelang
een ronde door het dorp gaan doen en kijken waar wat verbeterd kan worden. Deze
dorpsschouw is voor iedereen, punten kun je hierbij aangeven, dus hierbij is iedereen
uitgenodigd om de schouw bij te wonen.
Statuten
Marian licht de statuten kort toe. De reden voor nieuwe statuten is dat we erachter kwamen – doordat
een ander dorp met statuten bezig was – dat de onze verlopen waren. De algemene ledenvergadering
gaat akkoord met de statuten.
Hint: Deze Luttelgeestenaar doet graag het licht uit.
Groene Brigade: door Gonny Schot
De Groene Brigade is vorig jaar opgericht en bestaat uit een groep enthousiaste dorpsbewoners die
het leuk vinden om buiten met ‘groen’ bezig te zijn.
De Groene Brigade heeft inmiddels de Blankenhammerweg beplant en de bloembakken gevuld. Het
volgend project is de grote bloembak op het plein: het idee is om hier rozen in te zetten.
Verder is de Groene Brigade op zoek naar een captain; u kunt zich hiervoor aanmelden bij
Dorpsbelang.
Informatiefolder
Iedere nieuwe bewoner ontvangt een informatiefolder van Luttelgeest. Inmiddels is het boekje
verouderd en leidde de bijna opgeraakte voorraad ertoe om een nieuwe folder te ontwikkelen. Deze
nieuwe folder is kleiner, bevat minder tekst maar wel foto’s. Vaak wordt verwezen naar de website:
deze is altijd up-to-date.
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Evenemententerrein: door Ronald Gielleit
Met behulp van beelden en tekeningen op de PowerPoint licht Ronald de plannen toe. Het huidige
trainingsveld wordt evenemententerrein. Achter het voetbalveld op de kavel van fam. Huizinga komt
het nieuwe veld (zomer 2011).
Verder komt er een gebouw bij het evenemententerrein. Dit wordt een multifunctioneel gebouw waarin
veel wensen in samenkomen. Hier kan de tennis (de oude unit gaat hard achteruit) gebruik van
maken, maar ook de dames voetbal (er zijn douches en kleedruimtes) . Ook bij evenementen kunnen
de douches en toiletten gebruikt worden. Denk bv aan de dorpsloop etc. Verder komt er een opslag
voor spullen van bijvoorbeeld een Culturele Commissie. Aan de buitenkant komt een podium. Een
langgekoesterde wens van Dorpsbelang, Melodia en Vondel.
Dit alles wordt gerealiseerd met o.a. Leadersubsidie. Om hier aanspraak op te maken, moet je dit als
Stichting aanvragen. Een Stichting is opgericht en hier zitten 3 vertegenwoordigers in namens
Dorpsbelang, Tonego en de Culturele Commissie.
In de werkgroep die zich met het evenemententerrein (+ multifunctioneel gebouw) bezig houdt zijn
meerdere verenigingen vertegenwoordigd.




-

11-dorpenloop is op 16 april;
Na de Vondelvoorstelling op 29 april kunnen mensen zo door naar de Kennedymars. De
wandelaars doen om 4.00 ’s nachts Luttelgeest aan.
Hondenpoep: vanaf vandaag starten wij een actie TEGEN hondenpoep in het dorp. Henk
heeft borden gemaakt die in het dorp komen te hangen. Daarbij doet Marian een oproep aan
zowel Luttelgeestenaren met als zonder hond:
Met hond: houdt u hond aangelijnd en laat ze los lopen op de aangewezen plaatsen. Laat de
hond zijn behoefte toch ergens anders; ruim dit dan op!
Zonder hond: oefen sociale controle uit, spreek mensen aan. Helpt dit niet, maak desnoods
foto’s voor op de site.

7. Petje op, Petje af: door Petra van Driel
Ook Petra maakt van de gelegenheid gebruik om te bedanken voor de tijd die ze gehad heeft binnen
dorpsbelang. Ze heeft dit ook met veel enthousiasme gedaan en heeft dingen gedaan waarvan ze
vooraf niet dacht het ooit te zullen doen.
“Petje op, Petje af” wordt gewonnen door Hiske Schipper. Zij ontvangt het “Luttelgeest t-shirt”.
Gefeliciteerd!
Hint: Oost west, thuis best.
8. Bestuurswisseling
Petra van Driel en Liesbeth Zonderland zijn aftredend en niet herkiesbaar.
We dragen René ter Schure en Annelies van der Gaag voor. Beiden stellen zich kort voor. Er zijn
geen tegenkandidaten binnengekomen wat betekent dat we René en Annelies kunnen verwelkomen
binnen Dorpsbelang.
‘De dames van de ledenadministratie’ – wat veel werk is – nemen afscheid.
Petra heeft 6 jaar in dorpsbelang gezeten en haar motto was altijd: “laat mij maar gewoon dingen
doen”. Voor een bestuur is zo’n persoon onmisbaar. En dingen doen dat deed ze! Attenties verzorgen,
helpen bij de dorpsschoonmaak, 11-dorpenloop, nieuwe bewoners opzoeken, de overleggen van het
AZC bijwonen, Petje Op Petje Af etc. Petra wordt bedankt en ontvangt een theaterbon.
Liesbeth heeft ook 6 jaar in dorpsbelang gezeten en verzorgde de ledenadministratie en de financiën.
Dit deed ze perfect. Het was niet haar eigen geld, maar ze behandelde het wel op deze manier. Ze
gaat voor 100% verantwoording en dat gold ook voor de commissies die bij Dorpsbelang horen.
Ze zit in het bestuur van Nieuwland, ook hier ging ze volledig voor. Als Liesbeth iets vond, dan vond
ze dat ook altijd voor 100%. Dit leverde nuttige discussies op waar we altijd uitkwamen. Prettig om zo
iemand in je bestuur te hebben.
Liesbeth wordt bedankt en ontvangt een plantenbon.
Hint: Deze Luttelgeestenaar gaat voor goede stemmen.
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9. Luttelgeestenaar van het Jaar
Marian heeft al een paar cryptische omschrijvingen gegeven. De titel van Luttelgeestenaar van het
jaar gaat naar: Bouke Wielenga.
Bouke heeft veel betekend voor Luttelgeest: revue, Vondel, KPJ, VVD, dorpsvoorzitter, bestuur
Nieuwland. Kortom overal waar wat te netwerken is, vind je Bouke.
Het is volkomen terecht dat hij deze prijs krijgt en we gaan er vanuit dat hij de belangen van
Luttelgeest op de een of andere manier zal blijven behartigen!
Bouke bedankt Luttelgeest voor het krijgen van deze titel en geeft aan het altijd met veel plezier voor
het dorp gedaan te hebben.
Hij krijgt de speld opgespeld en ontvangt een bos bloemen.
11. Pauze
12. Culturele Commissie
Opening door Marcel Scholtens
Marcel Scholtens blikt terug op het jubileumjaar. Het was een mooi jaar met grote betrokkenheid van
het dorp. De jubileumweek was geslaagd op twee kleine ‘vlekjes’ op het feest na: op maandagavond
zijn er pruiken van een straatversiering verdwenen en op zaterdagavond moest i.v.m. een bezoeker uit
een ander dorp de politie komen.
Jaarverslag 2010 door Tea Geerts
Het jaarverslag wordt illustreert met foto’s op de PowerPoint.
Financieel verslag door Arieke Omta
Het financieel verslag wordt kort toegelicht en hier zijn geen vragen over. Kascontrole is gedaan door:
Ronald Gielleit en Henco Bouma. Volgend jaar verzorgt Jan Peters met iemand van Dorpsbelang de
kascontrole.
Jaarprogramma 2011 door Marcel
 Koninginnedag vindt plaats voor de Uitdaging;
 Dorpsfeest: 3e week van juni;
 Sinterklaas, kerstboom zetten
Marcel bedankt het dorp alvast voor de inzet van dit jaar.
13. Rondvraag & sluiting
Culturele Commissie
 Komen er dit jaar weer toertochten? Dit staat al voorzichtig in het programma, maar het
programma voor het dorpsfeest staat nog niet vast;
 Komt er ook stratenvolleybal? Nee, dit jaar is er een zeskamp. Zodra dat minder gaat lopen,
komt er misschien ooit weer stratenvolleybal.
 Opmerking: de plek van het vuurwerk graag beter communiceren; het was niet duidelijk waar
dit was.
Dorpsbelang
 Komt er een lantaarnpaal in het bos richting de gymzaal? Na overleg van de gemeente is
besloten van niet. In het donker betekent dit omfietsen.
Tot slot
 Met goede vrijdag wordt ’s avonds tweemaal de Mattheus Passion opgevoerd. Kaarten zijn
binnenkort verkrijgbaar.
 Wobbe Bouma heeft gisteren een lintje van de Koningin ontvangen
Alle aanwezigen worden bedankt voor hun komst.
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Uitreiking rondvlucht boven Luttelgeest door de websiteredactie
Johan Uitdewilligen laat namens de website de mooie visitekaartjes zien waarop staat: ‘altijd, overal,
actueel en snel! Kijk op www.luttelgeest.nl’. Hierna volgen de winnende maandfoto’s die door
dorpsbewoners ingezonden zijn naar de website.
De winnende foto is de foto gemaakt in december door Froukje Krol. Zij is niet aanwezig maar de
websiteredactie brengt de cheque bij haar langs.
Aansluitend is er cabaret uit eigen dorp door Hiske Schippers.
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