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“Geen haan geeft toe dat hij ooi een eitje was”
30 maart 2012: de jaarvergadering in de Bosfluiter. Wat ons betreft een waardevolle en gezellige avond waar
veel onderwerpen de revue zijn gepasseerd. We zijn blij dat we wederom vele dorpsgenoten (leden van
dorpsbelang) mochten verwelkomen. Zoals de aanwezigen gezien hebben, heeft een bestuurswisseling
plaatsgevonden: Kirsten en Henco…nogmaals: van harte welkom in het bestuur van dorpsbelang!
Inmiddels staan de Paasdagen voor de deur. Een paar dagen van vrije tijd en rust. Hierna volgen er voor
Luttelgeest actievere tijden, schrijft u mee?
 11-dorpenloop – zaterdag 21 april
 Kennedymars – zondag 29 mei op maandag 30 mei
 Steptocht – zondag 6 mei

Luttelgeest gestript
Wat een titel...! Tja, het thema voor de tulpenmozaïeken tijdens het Tulpenfestival is dit jaar
'striphelden'. Daar hebben de mensen die het mozaïek organiseren weer iets geweldigs mee gedaan.
Dat is met een titel niet te evenaren. Benieuwd hoe het mozaïek er dit jaar uitziet? Vanaf 21 april staat
het kunstwerk bij de ingang van de Katholieke Kerk. Stem Luttelgeest ook dit jaar weer richting een
eerste plaats! De foto's met een telefoonnummer om te sms-en staat eind april/ begin mei in de
Flevopost.

Informatiepakketjes
Vanuit het bestuur gaat Annelies van der Gaag de informatiepakketjes voor nieuwe bewoners
verzorgen (inclusief de nieuwe informatiefolder). Dit betekent dat u de flyers, brochures van uw bedrijf
over vereniging bij Annelies in de bus kunt doen (Blankenhammerweg 9).

Structuurvisie Noordoostpolder
De gemeente Noordoostpolder bereidt een structuurvisie voor de Noordoostpolder voor. Deze visie
schetst de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van Noordoostpolder. Verder
vormt de structuurvisie het kader voor het bestemmingsplan Landelijke Gebied
dat, nadat de structuurvisie is vastgesteld, wordt geactualiseerd. Omdat de
structuurvisie mogelijk een kaderstellend plan voor m.e.r.-plichtige activiteiten
Het bestuur van
is, en deze mogelijk gevolgen hebben voor het milieu, wordt een
Vereniging Dorpsbelang:
milieueffectrapportage procedure (m.e.r.) gevolgd. U wordt de mogelijkheid
- Marian Uitdewilligen
geboden om een zienswijze in te dienen over de genoemde notitie en de
voorzitter
bijbehorende notitie van uitgangspunten. In uw zienswijze kunt u aangeven
- Kirsten Dijk
secretaris
waarom u het al dan niet eens bent met de voorgestelde reikwijdte of het
- Henk Swillens
detailniveau. De notitie ligt van 22 maart 2012 tot 4 mei 2012 ter inzage bij loket
penningmeester
woonomgeving in het gemeentehuis. Ook zijn de stukken in te zien of te
Annelies van der Gaag
downloaden via de website van de gemeente.

Dorpsontwikkelingsplan 2012 (DOP 2012)
De bestuursleden die afscheid genomen hebben van dorpsbelang hebben als
laatste ‘klus’ het dorpsontwikkelingsplan geactualiseerd. Deze kunt u vanaf nu
ook vinden op de website van Luttelgeest.

- Ronald Gielleit
- Piet Koekoek
- Gonny Schot
- René ter Schure
- Henco Bouma

Evenemententerrein
Het DOP uitgelezen? Dan kunt u ‘plaatjes’ kijken op de website van Luttelgeest. Hier vindt u de
schetsen van het multifunctionele gebouw bij het evenemententerrein.
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Luttelgeest…schoon!
Afgelopen woensdag 4 april hebben de kinderen van de groepen 5 en 6 van de basisscholen de
dorpsschoonmaak gehouden. 42 kinderen gingen het dorp in om al het zwerfafval te verzamelen. Al
het afval is verzameld en gewogen op de weegbrug. De opbrengst? 68 kilo! Dit was minder dan
voorgaande jaren. Conclusie: Luttelgeest wordt steeds schoner!

De Social Sofa komt....
...Bij de Dierenweide! Dat is de uitslag van het mini-onderzoek via de
www.luttelgeest.nl. Er zijn 45 stemmen uitgebracht, waarvan 44,4%
van de stemmers koos voor de Dierenweide. Een duidelijk resultaat!
We gaan nu verder met de voorbereidingen. Binnenkort krijgen 10
mensen een workshop om het mozaïeken goed onder de knie te
krijgen en zo alle Luttelgeestenaren goed te kunnen begeleiden. En
dan gaan we los tijdens Dorpsfeest! Luttelgeest gaat in 24 uur de
betonnen bank mozaïeken! Draagt u ook een steentje bij?
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