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“DAT IS EEN GOEDE VRAAG”
IS EEN SLECHT ANTWOORD
(coachingskalender 2010)

Over vragen en antwoorden gesproken…tijdens de jaarvergadering in maart kunt u al uw vragen aan
Dorpsbelang en de Culturele Commissie stellen. De uitnodiging heeft u inmiddels, als lid van Dorpsbelang,
ontvangen. Verderop leest u het verslag van 2010 en de nieuw opgestelde statuten kunt u inzien op de
website. De avond wordt afgesloten met cabaret uit eigen dorp...leuker kan gewoon niet!
Wilt u weten wat er allemaal reilt en zeilt in het dorp? Kom dan vrijdag 25 maart naar de jaarvergadering van
Dorpsbelang en de Culturele Commissie in de Uitdaging.

Nieuws over het tulpenmozaïek
Voor ons gevoel zitten de tulpen nog maar net in de grond, maar toch is het eerste overleg van de
Tulpenmozaïekcommissie in februari alweer geweest. Het thema voor 2011 is 'Kinderliedjes van toen' en daar
weten onze creatievelingen wel raad mee! De ideeën zijn al uitgewerkt en wij zijn heel benieuwd wat het
resultaat zal zijn. We verwachten dat het mozaïek vanaf 23 april de ingang van het dorp zal sieren. Op de site
www.tulpenfestival.nl komt t.z.t. een mozaïekenroute te staan. De jurering wordt dit jaar gedaan door u, het
publiek! Vanaf 27 april kunt u een code sms’en voor uw mooiste mozaïek, we houden u op de hoogte!

Vrouwelijke ondernemersvereniging
En wist u al iets van de plannen van Wendy, Astrid, Beate, Else, Emeline, Hilda, Jannie, Joke, Josien,
Karin, Liesbeth, Linda, Marjolijn, Mieke, Patricia, Petra, Rianne en Tonny? Deze enthousiaste groep
vrouwelijke onderneemsters van Luttelgeest gaat aan de weg timmeren in de toeristisch recreatieve
sector. Er zijn twee prachtige arrangementen uitgewerkt voor de verschillende doelgroepen, waarbij
de bedrijven van deze dames centraal staan. De groep wordt begeleid door Alida van Evert van NORT
Flevoland, consulente Plattelandstoerisme. We houden u op de hoogte!

AED
In het laatste 10-dorpenoverleg is uitgebreid gesproken over de AED’s in de dorpen. In Tollebeek hebben
vrijwilligers zelf een meldsysteem opgezet wat daar goed werkt. Volgens de andere 9 dorpen is het een mooie
tussenstap tot een Centraal Meldsysteem want er zitten ook genoeg haken en ogen aan.
Ook wij zaten nog wat met de AED in onze maag. We hebben genoeg mensen op de lijst staan; zij zijn
allemaal geïnformeerd over de code en weten dat ze gebeld kunnen worden. Aangezien er nog steeds
gesproken wordt over een Centraal Meldsysteem in Flevoland, hebben wij besloten nu geen verdere actie te
ondernemen om een eigen meldsysteem op te tuigen. Wij zorgen ervoor dat de AED-lijst up-to-date blijft en te
vinden is in de dorpskrant en op de website. Wel willen we iedereen er op wijzen dat mocht er iets
georganiseerd worden waar veel mensen aanwezig zijn, je als vereniging na kunt gaan of er mensen van de
AED-lijst aanwezig zijn. Zo niet, dan kun je altijd mensen benaderen voor aanwezigheid.

Animo huurwoningen
Uit het dorp ontvingen we signalen dat er onduidelijkheid is of er wel/niet huurwoningen in fase 3
gebouwd gaan worden. Op de website van de gemeente staat het volgende: “de kavels langs de
bosrand die voor Mercatus waren gereserveerd, zullen niet door Mercatus worden gerealiseerd. Voor
deze rijtjeswoningen zoekt de gemeente momenteel een projectontwikkelaar”.
Onduidelijk voor ons is nu of dit gaat om huurwoningen. Volgens de geluiden in het dorp is hier wel
animo voor. Graag horen we deze animo dan ook zodat wij een signaal af kunnen geven bij de
gemeente/Mercatus. Of we hiermee het beleid kunnen beïnvloeden kunnen we helaas niet beloven
maar voor ons is het wel handig om te weten wat er leeft in het dorp op woningbouwgebied.
Daarnaast adviseren wij geïnteresseerden ook zelf bij de gemeente signalen af te geven/te informeren
naar de woningbouw. Zolang de gemeente niets hoort, weten zij sowieso niet wat er voor wensen zijn
in een dorp.
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Wegenonderhoud 2011
Van de week ontvingen we de planning voor wegenonderhoud in de NOP voor 2011.
Voor Luttelgeest staan op de lijst: Korte Lindeweg (vervangen deklaag en aanbrengen bermbeton) en de
Blankenhammerweg (vervangen deklaag). Maanden zijn nog niet genoemd.

Verslag Jaarvergadering Dorpsbelang 26 maart 2010
Aanwezig: Marian Uitdewilligen (voorzitter), Sandra Verbeek (secretaris), Liesbeth Zonderland
(penningmeester), Piet koekoek, Petra Van Driel, Henk Swillens, Wilfried Vergeer,Marianne van
Tilburg en Ronald Gielleit.
Ongeveer 100 leden van Dorpsbelang, Klaas-Jan Loosman (IGW gebiedsregisseur Luttelgeest), SGP,
VVD, Dorpsbelang Marknesse, Patricia Popken (fotograaf), Truschka Sas (radio Flevoland), redacteur
Noordoostpolder.
1. Opening: door Marian Uitdewilligen om 20.15 uur. Dit jaar in de Bosfluiter maar volgend jaar hopen
we weer in ’t Trefpunt terecht te kunnen. Er is een nieuwe uitbater en ’t Trefpunt gaat over twee weken
weer open. Hier zijn we blij mee. Afgelopen jaar hebben we aan veel punten uit het DOP gewerkt.
2. Notulen jaarvergadering 25 maart 2009: worden goedgekeurd.
3. Jaarverslag 2009: door Sandra Verbeek.
Dorpsbelang is aan de slag gegaan met een prioriteitenlijst die is gemaakt n.a.v. het DOP. Deze is
besproken op de kadervergadering. We hebben ons onder andere bezig gehouden met de
Blankenhammerweg, straatvoetbaldoeltjes, senioren, AED, woningbouw, brandveiligheid in de keten
en het evenemententerrein.
De mooiste wandeltocht van Nederland is op 8 mei geweest en ook dit jaar hebben veel wandelaars
meegelopen. In 2010 is de tocht op 20 mei maar gaat deze niet meer door Luttelgeest.
Luttelgeest is 2e geworden bij de 11-dorpenloop en 1e bij de steprace.
27 maart 2010 is “Kom in de Kas”; voornamelijk bedrijven rond Marknesse nemen deel. Bij
mechanisatiebedrijf van Driel is een AED geplaatst. Vrijwilligers die zich namens verenigingen hebben
aangemeld bij Dorpsbelang en die nog geen diploma hebben, volgen nog een cursus. Door bewoners
zijn straatvoetbaldoeltjes gemaakt en deze zijn geplaatst aan de Kamplaan op het trapveldje. Met
behulp van IGW-geld is dit mogelijk gemaakt voor de jeugd.
De Blankenhammerweg wordt verfraaid: parkeerplaatsen worden aangelegd in samenwerking met de
gemeente. Komend jaar hopen we resultaat te laten zien. Ook voor dit project wordt IGW geld ingezet.
Bij het informatiebord aan de Kamplaan is weer een picknickset geplaatst.
4. Financieel verslag: door Liesbeth Zonderland. Er zijn geen hierover. Kascontrole is gedaan door:
Chiel Smits en Ja’eli van Beveren en is akkoord bevonden. Volgend jaar wordt de kascontrole
uitgevoerd door: Pieter van Maldegem en Thea Gielleit.
5.Lopende zaken:
Ø De Kennedymars is op 30 april 2010. Dit is een wandeltocht van 80 km door de
Noordoostpolder. De start is om 22.00 uur op de Deel en tussen 3.00 en 5.00 uur komt men
aan in Luttelgeest. De Bosfluiter is dan open voor een consumptie.
Ø De 11-dorpenloop is op 17 april. Om 9.15 is de finish in Luttelgeest en om 9.45 uur starten de
lopers weer.
Ø Mooiste wandeltocht gaat door het Kuinderbos. Hiervoor zoeken we nog één
verkeersregelaar.
Ø AED: 10 mensen gaan op cursus. Er komt een sleutelcodekastje bij de AED te hangen.
Vraag: Komt deze ook bij activiteiten in het dorp? Nee, de AED blijft op een vaste plaats en
kan indien nodig, opgehaald worden. In de dorpskrant en op de website komt een lijst van de
mensen die daar mee om kunnen gaan.
Ø Tuinenkeuring: de huurwoningen van Mercatus krijgen in mei een tuinenkeuring. Als er iets
niet op orde is, ontvang je een brief met daarin de kritieke punten. Als daarna bij de volgende
controle dit nog niet op orde is, komt er een hovenier en gaat de rekening naar de bewoner.
Ø Riolering: in het oude gedeelte van het dorp wordt de riolering vervangen. Een brief en een
informatieavond voor bewoners volgen eind april. Er worden twee rioleringen aangelegd om
zo het afvalwater en het regenwater te scheiden. Daarnaast worden verkeersmaatregelen bij
de Kamplaan en de bocht bij van Driel genomen.
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Ø Speeltuin: het beleid is dat er per x aantal kinderen in een straal van x meter een speeltuin
mag komen. Dit betekent dat er in de Schoolstraat één mag komen. Buurtbewoners hebben
aangegeven dit onveilig te vinden in verband met het verkeer dat aan beide kanten van het
grasveld (dan speeltuin) rijdt. Vandaar dat onze voorkeur er nu naar uitgaat om de speeltuin te
plaatsten bij de Dierenweide. Dit wordt met IGW besproken.
6. DOP (2009-2020) door Wilfried Vergeer en Marianne van Tilburg
We hebben vier punten interactief besproken tijdens de kadervergadering in oktober 2009. Dit waren:
buurtverenigingen, ondernemers, multifunctioneel podium en het activiteitenoverleg. Per onderwerp
wordt aangegeven wat er besproken is tijdens de Kadervergadering (inhoud en prioritering) en wat nu
de stand van zaken is.
Hint: Luttelgeest houdt van goede burgers.
7. Petje op, Petje af door Petra van Driel
Voor “Petje op, Petje af” zijn vragen gemaakt uit de krantenknipsels die zijn gebruikt voor de
Jubileumkrant. Te winnen is een exclusief “60 jaar Luttelgeest T-shirt”. Deze is gemaakt en ontworpen
door Hendrikus Huisjes (logo 60 jaar) en Patricia Popken (foto’s). Het shirt wordt gewonnen door dhr.
Peet van Driel. Gefeliciteerd!
Hint: Deze Luttelgeestenaar tapt uit het goede vaatje.
8. Bestuurwisseling
Sandra Verbeek is aftredend en niet herkiesbaar. We dragen Gonny Schot voor, ze stelt zich even
voor. Er zijn geen tegenkandidaten binnengekomen.
Sandra wordt na een inleiding bedankt. In de volgende vergadering worden de taken verdeeld en
neemt Marianne het secretariaat over.
9. Luttelgeestenaar van het Jaar
Marian heeft al een paar cryptische omschrijvingen gegeven. De titel van Luttelgeestenaar van het
jaar gaat naar: Willem Huisjes. Bij zijn werk als beheerder van de sportkantine gaat veel tijd zitten.
De familie helpt vaak ook een handje mee. Als Willem er is, is het gezellig in de kantine en dat is heel
veel waard. Naast achter de bar staan gaat er ook nog veel tijd zitten in de voorbereiding en het
opruimen. Verder staat Willem altijd klaar om bij dorpsfeesten hamburgers te bakken. Hij krijgt de
speld opgespeld en ontvangt een bos bloemen.
10.Rondvraag
Ø Waarom zijn er geen huurwoningen? Er staan er een paar leeg en deze worden verkocht.
Mercatus bouwt geen nieuwe omdat er geen lange wachtlijst is voor Luttelgeest.
Ø Het Groene kruisgebouw wordt verkocht, is er iets bekend over de bestemming?
Ø Er zit geen woningbouwbestemming op; het heeft een bijzondere bestemming (zorg). Deze
bestemming kan veranderd worden in woonbestemming of bedrijven bestemming. Huisvesting van
buitenlandse arbeiders is niet mogelijk omdat daar geen vergunning voor wordt afgegeven binnen
de bebouwde kom. Waarschijnlijk komt er een bedrijfje in.
Ø Er is geen verlichting bij het bospad van Tonego? Dit wordt meegenomen in het gesprek met IGW.
Ø Komt er een zorgvoorziening in het dorp? Wat wordt er gedaan voor de ouderen?
Ø Dorpsbelang is bezig geweest met ontmoetingspunt/boodschappenvoorziening. Er waren te weinig
belangstellenden om het door te zetten. Gemeentelijk beleid heeft voorzieningen gepland in de
clusterdorpen Marknesse, Creil en Ens. Daarbuiten zullen naast Thuiszorg geen zorgvoorzieningen
komen.
11. Pauze
12. Culturele Commissie
Marcel Scholtens opent de jaarvergadering van de CC. Het jaarverslag wordt door Meta Westenbrink
besproken en dit wordt illustreert met foto’s op de PowerPoint. Bert Lassche licht het financieel verslag
toe. Kascontrole is gedaan door: Ronald Gielleit en Henco Bouma. Het jaarprogramma en het
programma voor de feestweek worden door Ian Hale gepresenteerd. Alle activiteiten staan in het
teken van het 60 jarige jubileum. Marcel wenst Luttelgeest tot slot een prachtig Jubileumjaar.
13 Sluiting
Alle aanwezigen worden bedankt voor hun komst.
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