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De herfst is begonnen. In Den Haag is men druk met het vormen van een nieuwe regering. In Amerika
proberen Romney en Obama zoveel mogelijk stemmers op hun hand te krijgen. In Luttelgeest heeft
Dorpsbelang vanaf maart al twee nieuwe leden, het bestuur was daarna direct geformeerd én
functioneel.
We worden door de Gemeente betrokken bij besluitvormingstrajecten, Mercatus doet een beroep op
ons voor een overleg. Prettig om gesprekspartner te zijn! Ook zijn we benaderd of we een klusje wisten
voor een aantal Gemeenteambtenaren...
In deze 'Kijk op Luttelgeest' informeren wij u graag over wat er de afgelopen maand onder andere
voorbij is gekomen.
Buitengewone ambtenaren aan het werk in de Dierenweide
Het is feest in de Noordoostpolder! Dit stukje Nederland ligt 70 jaar droog en wij zijn 50 jaar een
gemeente. Daarom werd ook aan Dorpsbelang Luttelgeest gevraagd welke klus een groep ambtenaren
voor ons dorp zou kunnen doen. We hebben verschillende suggesties gedaan, daarvan hebben ze één
mooie klus uitgekozen én uitgevoerd.
Dinsdagochtend 25 september kwam een zestal ambtenaren naar Luttelgeest om het schuurtje van de
Dierenweide opnieuw te beitsen.
Ze waren van verschillende 'komaf'; van loketmedewerker bij het WMO tot uitvoerder van de afdeling
riolering en ook de gemeenteschilder was natuurlijk van de partij.
Het was een gezellige en actieve ochtend met deze groep enthousiastelingen! En wat hebben ze de
handen uit de mouwen gestoken; in 3 uur tijd de buitenkant van de schuur schoongemaakt, geschuurd,
gebeitst en ook de twee zwaantjes weer aan de nok gehangen! Ze hebben via Twitter beloofd dat ze
volgend jaar weer komen klussen. Daar houden we ze aan!
Blankenhammerweg
In het weekend van 21/22/23 september zijn er vernielingen aangebracht in het parkje aan de
Blankenhammerweg. Gelukkig kon Albert Posthumus het, nadat hij het op zondagochtend ontdekte,
snel herstellen.
Als degene(n) die dit gedaan heeft zou weten hoeveel voorwerk van Luttelgeestenaren, werk van
Luttelgeestenaren, verzorging door Luttelgeestenaren én geld van ons allemaal in dit parkje zit, gaan
wij ervan uit dat dit gebeuren bij een incident blijft.
Mercatus
Maandag 1 oktober heeft Dorpsbelang overleg gehad met Mercatus.
Mercatus heeft in samenwerking met de gemeente een woonvisie gemaakt
die richting geeft aan het woningbouwbeleid de komende jaren. Wij hebben
met hun meegedacht wat deze visie voor Luttelgeest kan betekenen en waar
de Luttelgeestenaren behoefte aan hebben. Met deze input kunnen ze weer
verder.
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Glastuinbouw
Woensdag 26 september heeft Dorpsbelang gesproken met de gemeente
over de herstructurering van de glastuinbouw in Luttelgeest Noord(-Oost).Ook
hier is dorpsbelang een gesprekspartner. Hierover is met name
gebrainstormd. Wat leeft in het dorp? Hoe ziet het dorp de glastuinbouw? Wat
zijn voor- en nadelen van glastuinbouw? Zijn er zaken die we geregeld willen
hebben in een nieuw bestemmingsplan? Het was een prettig gesprek. De
gemeente heeft ook met andere belanghebbenden gesproken. Met al die input maakt de gemeente een

plan en dat zal voorgelegd worden aan het dorp ter besluitvorming.
Evenemententerrein
Het gaat vlot! Op zaterdag 15 december wordt dit spiksplinternieuwe gebouw geopend! Elders in deze
krant meer daarover.
Kern met Pit
Vorige week is een delegatie van Kern Met Pit in Luttelgeest geweest om te kijken hoe het staat met
onze plannen. Dit jaar hebben we drie zaken aangemeld om in aanmerking te komen voor subsidie; het
evenemententerrein, het opknappen van het dierenverblijf van de Dierenweide en het kunstwerk. Van
de eerste twee initiatieven werden ze blij, van het laatste nog niet want er was nog niet zo veel te zien.
Maar dat komt vast goed! We hopen weer op een bijdrage en wellicht... de hoofdprijs!

