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“LENTE…ALS IEDEREEN WEER MET EEN
JA-JA-STICKER OP ZIJN HOOFD LOOPT”
Over de jaarvergadering kunnen we kort zijn: wij als Dorpsbelang kijken hier met een goed gevoel op terug.
Het was een nuttige, informele en gezellige avond. Ter afsluiting mochten we genieten van talent dat ons dorp
rijk is: cabaret van Hiske Schipper. Een humorvolle afsluiting van een sfeervolle avond in De Uitdaging.
Vanaf deze plek willen wij Petra van Driel en Liesbeth Zonderland nogmaals bedanken voor hun jarenlange
inzet voor Dorpsbelang. Annelies van der Gaag en René ter Schure heten wij vanaf april van harte welkom!

Luttelgeest drollenvrij!
Tijdens de jaarvergadering klonk er een daverend applaus toen het bord 'Luttelgeest drollenvrij'
omhoog gehouden werd. Naast de vele klachten die binnengekomen zijn, blijkt ook hier uit dat
iedereen de hondenpoep zat is. Hondenpoep bij speeltoestellen, langs wandelpaden, bij de
Dierenweide en op andere plaatsen waar gemakkelijk iemand in trapt wil niemand!
Vanaf de maand april treft u dan ook in en om het dorp bovenstaand bord aan. Doel is om
hondenbezitters aan het denken te zetten. Wij vragen hondenbezitters dan ook om hun hond uit te
laten op de aangewezen plekken en anders om de poep zelf op te ruimen!
Mensen die geen hond hebben, vragen wij om sociale controle uit te oefenen en waar nodig elkaar op
het anti-drollenbeleid aan te spreken.

Dorpsschouw
Dinsdag 7 juni a.s. wordt in Luttelgeest de, vanaf nu, jaarlijkse dorpsschouw
gehouden. Dorpsbelang loopt samen met mensen van de gemeente en
eventueel een aantal andere dorpsbewoners een ronde door het dorp. Waar
de route langsgaat bepaalt u! U ontvangt namelijk een brief van de gemeente
waarin u gevraagd wordt knelpunten aan te geven op gebied van:
groenvoorziening, wegen en straten, verlichting, riolering, (verkeers)boren,
afval en/of (straat)reiniging. Mocht u de brief gemist hebben, dan kunt u de
brief op de volgend bladzijde gebruiken. Wanneer u op andere momenten
iets signaleert over de openbare ruimte heeft de gemeente ook graag dat u
dit bij hen meldt. Dit kan op telefoonnummer 0527 633911 of via de website
www.noordoostpolder.nl. Onderaan deze site vindt u een grote button
'Melding openbare ruimte', daarna klikt u bij 'digitale transactie' nogmaals op
'melding openbare ruimte'.
Wij hopen veel lijsten te ontvangen om zo duidelijk in kaart te krijgen wat u
verbetert wilt hebben. Via de 'Kijk op Luttelgeest' en de website wordt u op de
hoogte gehouden over de vorderingen.

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

Een dorp met Pit?!
Het kan u niet ontgaan zijn: Luttelgeest heeft tweemaal een predikaat Kern met Pit mogen ontvangen en wel
voor het opknappen van de Bosfluiter als voor het verfraaien van de groenstrook aan de Blankenhammerweg.
Dit predikaat houdt in dat we twee keer duizend euro hebben ontvangen.
Zonder de vele vrijwilligers was dit niet gelukt. En zo zie je maar dat we niet zonder dorpsbewoners kunnen
die graag een handje meehelpen om de leefbaarheid in het dorp te vergroten. Hier kunnen we trots op zijn!

Bestemmingsplan Luttelgeest
Onderstaand bericht kregen wij eind maart van de gemeente:
Bij deze de bekendmaking m.b.t. het vooroverleg van het voorontwerpbestemmingsplan 'Luttelgeest'.
Het bestemmingsplan 'Luttelgeest' voorziet in de juridisch-planologische regeling voor de kern van
Luttelgeest. Het betreft een algehele herziening van de verschillende bestemmingsplannen en partiële
herzieningen die op dit moment in het dorp gelden. Ook voorziet het bestemmingsplan in een
evenemententerrein (inclusief multifunctioneel centrum) aan de Amazonestraat en hiermee verband
houdend de aanleg van een nieuw voetbalveld ten zuiden van de bestaande voetbalvelden van
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Tonego. Vanaf 31 maart 2011 ligt het plan voor een periode van 6 weken ter inzage. Tijdens deze
periode willen wij ook u in de gelegenheid stellen om een reactie te geven op het
voorontwerpbestemmingsplan.
De interactieve verbeelding is te vinden op het webadres:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0171.BP00505-VO01
De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar op het webadres:
http://ruimtelijkeplannen.noordoostpolder.nl/planfolder/NL.IMRO.0171.BP00505/NL.IMRO.0171.BP00505-VO01

Aan de bewoner(s) van Luttelgeest
Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk
WB-u

Datum

Onderwerp
dorpschouw in
Luttelgeest

Bijlagen
invulformulier

Inlichtingen
de heer R. Halsema, tel. (0527) 63 34 62
e-mail: r.halsema@noordoostpolder.nl

Geachte bewoner(s),
Op 7 juni 2011 organiseert de gemeente een schouw in uw dorp. Een dorpschouw houdt in dat een
groep mensen van Wijkbeheer samen met een aantal bewoners vanuit uw dorp een ronde maakt door
Luttelgeest. Tijdens deze ronde bekijken we knelpunten die wellicht door ons opgepakt kunnen
worden.
Wie kent Luttelgeest beter dan u?
Wie kan ons beter op de knelpunten wijzen tijdens de schouw?
Dat kunt u!
Wij vragen u daarom om onderwerpen aan te dragen, waaraan volgens u meer aandacht moet
worden besteed in uw dorp. U kunt hierbij denken aan:
- groenvoorziening;
- wegen en straten;
- verlichting;
- riolering;
- (verkeers)borden;
- afval en/of (straat)reiniging.
U kunt uw punten noteren op het formulier aan de achterzijde van deze brief en inleveren bij Gonny
Schot, Gerberastraat 2 of Henk Swillens, Zonnebloemstraat 4
U kunt uw punten ook mailen naar dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com. Tijdens de dorpschouw
nemen we uw punten mee.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Swillens, 0527-258295 van dorpsbelang of
René Halsema, 0527-633462 van gemeente Noordoostpolder

Met vriendelijke groet,
de heer Henk Bakker
teamleider Emmeloord
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Formulier schouw
U kunt uw punten noteren op onderstaand formulier en voor 13 mei inleveren bij Gonny Schot,
Gerberastraat 2 of Henk Swillens, Zonnebloemstraat 4.
U kunt uw punten ook mailen naar dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com.
Onderdeel
Groenvoorziening

Wegen en straten

Verlichting

Riolering

(Verkeers)borden

Afval en/of
(straat)reiniging

Overig
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Uw naam:
…………………………………………………………………………………..
Uw telefoonnummer:

……………………………………………………………………………………

P.S. Het verzoek om uw naam en telefoonnummer te vermelden is voor eventuele vragen en voor een
terugkoppeling. Dit is niet verplicht.
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