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OUD EN NIEUW
TIJDENS HET FAMILIEFEEST DOEN WE ALTIJD EEN SPELLETJE
“ELKAAR VAN ONZE GOEDE VOORNEMENS AFPRATEN”
LOESJE
Herkenbaar? Voor veel mensen wel. Voor Luttelgeest is het goede voornemen voor 2011 in de eerste week
van het nieuwe jaar omgezet in GOED nieuws.
Tijdens de Nieuwjaarsspeech sprak Marian er al over: “Meteen is dit ook weer een hoogtepunt want de
gemeente Noordoostpolder, uit monde van wethouder Vermeulen wil er veel aan doen om toch alle plannen
gerealiseerd te krijgen ondanks de lastige financiering. Het derde voetbalveld zal waarschijnlijk in 2011
gerealiseerd gaan worden en het evenemententerrein zal hopelijk daarna
gerealiseerd gaan worden”.

Om alvast te noteren…
vrijdag 25 maart 2011:

Blijkbaar wordt de Nieuwjaarsspeech in het gemeentehuis ook zeer goed
gelezen want deze boodschap is opgepikt en er is contact met
Luttelgeest opgenomen.
Jaarvergadering
Het “waarschijnlijk” is in de eerste week van januari namelijk omgezet
Dorpsbelang & Culturele
naar “definitief”! Er komt een nieuw voetbalveld! Daarnaast staat de
Commissie
gemeente nog steeds positief tegenover de invulling van het
evenemententerrein met bijbehorend gebouw met podium en
parkeerplaatsen. Samen met de gemeente wordt daarom gekeken naar
de verdere invulling van het evenementterrein. In 2011 hopen we dat de bestemmingsprocedure is
afgerond en dat Luttelgeest haar plannen uit kan gaan voeren.
Geweldig dat het ‘dieptepunt van 2010’ (het niet op tijd afgeven de vergunningen voor het
evenemententerrein) omgezet in een ‘hoogtepunt van 2011’ voor de bewoners van Luttelgeest!

Bezoek…
Tijdens de laatste vergadering zijn zowel de wijkagent, Jan van Benthem, als de wethouder van de dorpen,
Wouter Ruifrok, aangeschoven. De wethouder heeft ons meer verteld over zijn takenpakket binnen de
gemeente en het project waar hij zich vanuit de gemeente samen met Mercatus mee bezig houdt. Dit project
bestaat uit een twee processen die parallel aan elkaar lopen:
1. Het ontwikkelen van een visie op wonen voor ieder polderdorp door de gemeente en Mercatus: Hoe ga je
de behoeften – gezien de stagnerende bevolkingsgroei - weergeven binnen de bestaande dorpen? Wat doe je
met oude woningen? En hoe zorg je dat het dorp leefbaar blijft?
2. Het ontwikkelen van dorpsontwikkelingsplannen door de dorpen zelf: hoe wil je de toekomst in als dorp; wat
is je identiteit van je dorp. Deze plannen vormen input voor het eerste proces.
De gemeente gaat de collegeperiode(s) aan de slag in de dorpen middels projecten. Er komt een
concreet plan van aanpak per dorp en een convenant wordt met betrokkenen opgesteld. Gezamenlijk
wordt bekeken welke prioriteit er aan welk dorp wordt gehangen.
We zien u nu denken…maar Luttelgeest heeft toch al een dorpsontwikkelingsplan? Klopt, en het is
ook zeker niet de bedoeling van de gemeente dat we dit opnieuw moeten ontwikkelen. Wat dat betreft
zijn we in Luttelgeest erg zelfredzaam en vooruitstrevend blijkt wel. Ons dorpsontwikkelingsplan zullen
we dan ook zeker gebruiken om met de gemeente in gesprek te blijven over de visie op wonen in ons
eigen dorp.
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Een bolletje meer of minder?
Het is even wachten tot de vorst weer uit de grond is, maar dan gaat de Groene Brigade weer aan de slag! De
overgebleven bloembollen komen in de bloembakken die nu nog in de Schoolstraat staan. Als we zo door
gaan, staat Luttelgeest in het voorjaar fleurig op de kaart!

Zuiderzeerandcafé
Op 12 januari was iedereen uit Noordoostpolder, Steenwijkerland en Lemmer van harte welkom om mee te
praten over het gebied Zuyderzeerand tijdens het Zuyderzeerandcafé in de Orchideeën Hoeve. Op moment
van het schrijven van de dorpskrant, is dit café nog niet geweest. Toch willen we u hier nog wel even van op
de hoogte brengen. De initiatiefnemers van de gebiedsverkenning Zuyderzeerand vinden het belangrijk dat
het nadenken over de ontwikkeling van de Zuyderzeerand niet alleen een verhaal van de overheid en
deskundigen wordt. Vandaar dat in een informele setting de gelegenheid wordt geboden om bewoners,
vertegenwoordigers van bedrijven, instellingen en betrokken overheden met elkaar ‘te kauwen’ op de vragen
die nu voorliggen. De onderwerpen die aan bod komen zijn: landbouw, recreatie, eventuele vaarverbinding,
kennisindustrie en de rol van inwoners, bedrijven en overheid. In een volgende dorpskrant hopen we u meer
te kunnen vertellen over deze avond. U kunt ook de website van Flevoland in de gaten houden:
www.flevoland.nl/zuyderzeerand.

Nieuwjaarsspeech 2011: “Rockcity Luttelgeest”
Wat hebben we een mooi jaar achter de rug als dorp. Luttelgeest 60 jaar is helemaal geslaagd en
afgesloten weer met vuurwerk op het voetbalveld. Volgend jaar weer?
Wordt het een traditie? Misschien een leuke poll voor op de drukgelezen website?
Morgen besteedt radio Noordoostpolder zijn zendtijd aan een terugblik 2010 en een vooruitblik 2011
met een aantal dorpsvoorzitters. Of ik de hoogtepunten en dieptepunten alvast door wil geven? Ik heb
er over nagedacht en ook mijn collega’s van dorpsbelang gevraagd. Eigenlijk wisten we alleen maar
hoogtepunten te noemen. We hadden 1 dieptepunt en dat is het niet op tijd kunnen afgeven door de
gemeente van de vergunningen voor het evenemententerrein waardoor veel Leadersubsidie wordt
misgelopen. Meteen is dit ook weer een hoogtepunt want de gemeente Noordoostpolder, uit monde
van wethouder Vermeulen wil er veel aan doen om toch alle plannen gerealiseerd te krijgen ondanks
de lastige financiering. Het derde voetbalveld zal waarschijnlijk in 2011 gerealiseerd gaan worden en
het evenemententerrein zal hopelijk daarna gerealiseerd gaan worden. Als de gemeente dit, samen
met Tonego en alle betrokken verenigingen gaat realiseren is dat wel een topper en dan gaat de
gemeente echt waarmaken dat de leefbaarheid van de dorpen, naast de grote
projecten in Emmeloord, ook belangrijk is. Dit vele voorbereidingswerk door de
groep mensen die daar mee bezig is, is een van de positieve verhalen van
Luttelgeest 2010. Naast natuurlijk het fantastische dorpsfeest, het eindelijk
Het bestuur van
aangelegde pad naar de begraafplaats, de groenbrigade die bollen heeft
Vereniging Dorpsbelang:
geplant, het restaurant wat weer een uitbater heeft, de opgeknapte Bosfluiter etc.
etc.
- Marian Uitdewilligen
Persoonlijk vond ik de muzikaliteit van het dorp een hoogtepunt van 2010. Denk
aan de musical door en voor de jeugd en de dorpsrevue op het dorpsfeest. Maar
ook het jubileumconcert van Melodia, het a-cappella hoogstandje van de
Zwartlappen op het theaterfestival in het Voorhuis. Het optreden van de
Luttelgeesterband Many More en de gelegenheidsformatie o.l.v. Linda Ruiter bij
de Happetappers. Een aantal zangeressen kunnen wat mij betreft metten door
naar de Voice of Holland. Voor volgend jaar zou de voice of Luttelgeest
misschien een idee zijn voor het dorpsfeest? Het was puur genieten dit jaar, wat
een kwaliteit, en wat een tijd is er in gestoken.

voorzitter
- Marianne van Tilburg
secretaris
- Liesbeth Zonderland
penningmeester
-Henk Swillens
-Petra van Driel
- Ronald Gielleit
- Piet Koekoek
- Gonny Schot
- Wilfried Vergeer

Vorige week was Luttelgeest even Rockcity in het landelijke nieuws aangaande
Serious Request. Luttelgeest Rocks las ik in de Stentor. Het had betrekking op
het optreden van de superhippe band Back to de Zoo in Luttelgeest bij Wilfried
en Suzanne Vergeer. Betere plattelandpromotie kun je niet bedenken.
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Ik vond het een prachtige metafoor voor Luttelgeest. Luttelgeest Rocks. Zo gaan we 2011 in. Een dorp
vol ambitie en leven. Laten we dat zo houden de komende 60 jaar.
Volgens trendwachters zijn er een aantal sterke trends waar te nemen die naast elkaar voorkomen ,
en hoewel verschillend elkaar versterken. Zien we die terug in Luttelgeest en zullen ze Luttelgeest
versterken de komende 60 jaar ?
De meest bekende zijn de individualisatie en de mondialisering van de samenleving.
Als eerste de individualisatie, mogelijk gemaakt door de moderne media: Je bent zelf het middelpunt
van de wereld,en de hele wereld mag meebeleven wat je doet, wat je eet, en vooral wat je denkt en
vind. Denk aan Twitter en Hyves en Facebook. Dit gaat weer afnemen maar de snelle communicatie
en nieuwsverspreiding zal zeker langs deze weg gaan lopen. De website is bv. actueler dan de
dorpskrant. Deze toespraak is morgen na te lezen op de website. De kranten krijgen meer de functie
voor achtergrond informatie en verdieping. De jeugdketen hebben al lang allemaal hun eigen
Facebook of Hyvesgroep waarmee ze met elkaar communiceren. Twittert hier al iemand? Gaat deze
toespraak live de ether in? Over 10 jaar is dat compleet normaal. Deze technische mogelijkheden
maken het ook mogelijk dat de hele wereld het werkterrein wordt. Ook dat zie je in Luttelgeest. Grote
technologische bedrijven die produceren voor de wereldmarkt. Luttelgeestenaren die werken en
stagelopen in het buitenland etc. Wordt dat de toekomst? De hele wereld is het werkterrein.
Daarnaast komt er een andere stroming op die steeds belangrijker en groter gaat worden, dat is de
stroming van duurzaamheid en lokale verankering. De slow food beweging, zeg maar. Hoogwaardige
lokale producten en diensten uit eigen regio worden meer gewaardeerd en worden, mits goed
gemarketeerd kostbaar en winstgevend. Hier hebben we in Luttelgeest ook alles voor in huis, al
beseffen we dit mogelijk nog niet. We wekken energie op, telen en verkopen lokaal hoogwaardig
voedsel en bloemen, Wij vinden dat normaal, maar dat is het niet. Dat kan beter in de markt gezet
worden. Gaat u in 2011 letten op de groep vrouwelijke ondernemers die zich verenigd hebben. Zij
gaan de mogelijkheden die Luttelgeest heeft gezamenlijk vormgeven. Let maar eens op. Wordt dat de
toekomst van Luttelgeest? Slow village? We zullen het zien.
Zijn er nu helemaal geen dieptepunten geweest in Luttelgeest in 2010? Natuurlijk wel. Er zijn ook in
2010 persoonlijke drama’s geweest en die zullen er altijd blijven, ieder jaar weer. Maar ook bij deze
persoonlijke drama’s leven er veel mensen mee. Zelf hebben we dat ook ervaren.
Een onwaarschijnlijke stroom bloemen, kaarten, daadwerkelijke hulp en bezoekjes in Zwolle zijn over
ons heen gekomen. En ik weet zeker dat dat ook bij anderen in het dorp gebeurd is. Op die momenten
besef je ook in wat een geweldige gemeenschap je leeft. Namens en voor alle Luttelgeestenaren wil ik
zeggen, bedankt.
Luttelgeest rocks, ook in 2011!
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