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Vanaf januari 2010 was daar de OV-chipkaart. Studenten of anderen die een OV-chipkaart hebben,
kunnen deze opladen in Luttelgeest en wel bij Studio1One Kapsalon aan de Lange Brink.

Het gras bij de buren…
Half september is de uitslag van de tuinenkeuring bekend gemaakt. In tegenstelling tot eerdere jaren,
was er dit jaar geen milieuprijs meer te winnen (waar Luttelgeest vorig jaar nog een eerste prijs mee
behaalde!). De uitslag van de tuinenkeuring heeft inmiddels al in de krant en op de website van
Luttelgeest gestaan. Toch willen we hier nog even vermelden – mocht iemand het om wat voor reden
dan ook gemist hebben - dat Luttelgeest een 8e plek behaald heeft.

Contributie Dorpsbelang
Een mededeling van onze penningmeester: de jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap van
Dorpsbelang worden binnenkort weer geïnd. Heeft u geen machtiging ingevuld, maar bent u wel lid?
Dan komen we vanaf december bij u langs om €8,- in contanten op te halen.

Melding NOP openbare ruimte
Regelmatig worden de verenigingen van Dorpsbelang gebeld of gemaild door dorpsbewoners met
vragen of opmerkingen over de openbare ruimte. De gemeente heeft tijdens het 10-dorpenoverleg
aangegeven dat dorpsbewoners ook zelf direct een melding kunnen maken bij de gemeente. Dit kan
via de website van de gemeente bij het digitaal loket, producten en diensten, meldingen
leefomgeving/openbare ruimte. Deze staat ook aan de rechterkant vermeld onder ‘veelgevraagde
diensten’. Verder kunt u ook schriftelijk contact opnemen: Gemeentewerf, Montageweg 5, Emmeloord
of gemeentewerf@noordoostpolder.nl of bellen naar de gemeente via het nummer: 633944.
Op de website wordt verder het volgende aangegeven over een melding openbare ruimte:
De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en beheer van de openbare ruimte,
zoals bijvoorbeeld speelterreinen, groenvoorziening, straatverlichting, reiniging, riolering, wegen e.d.
U kunt schade of een gebrek qua onderhoud aan bestrating, wegen/trottoirs, openbare verlichting,
riolering en groenvoorzieningen aan ons melden. Denkt u hierbij onder andere aan bijvoorbeeld
losliggende stoeptegels, rioolverstopping, defecte straatverlichting, klachten over grofvuil, overlast,
vernieling, graffiti enz. Let op: een melding is wat anders dan een klacht. Bent u ontevreden over de
manier waarop de gemeente of een afdeling of een ambtenaar zich heeft gedragen of over
bijvoorbeeld de lange duur van een behandeling of een reactie? Dan kunt u een klacht indienen.
Wij registreren uw melding en geven die aan de opzichter of behandelend ambtenaar door: die neemt
het verder in behandeling. Als het nodig is dan kan de opzichter/ambtenaar contact met u opnemen,
als hij bijvoorbeeld meer informatie van u nodig heeft. Vult u daarom uw telefoonnummer of
e-mailadres in, zodat hij u gemakkelijk kan bereiken. Wij streven er naar uw melding zo spoedig
mogelijk in behandeling te nemen. Soms kan de opzichter zelf het probleem oplossen, soms moet hij
daarvoor gespecialiseerde bedrijven inschakelen en duurt de afhandeling daardoor iets langer.
Natuurlijk kunt u ook altijd met vragen of opmerkingen bij Dorpsbelang terecht, maar soms werkt het
prettiger rechtstreeks contact met de gemeente op te nemen.
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Evenemententerrein
Goed nieuws: het college van B&W en de gemeenteraad hebben het plan voor het
evenemententerrein goedgekeurd! We zijn nu bezig met de begroting en exploitatie van het terrein en
als dit klaar zal dit door de gemeenteraad begin december – normaal gesproken – goedgekeurd
worden. Dit betekent dat we volgend jaar kunnen beginnen met het uitvoeren van de plannen.
Zodra de plannen definitief goedgekeurd zijn, hoort u dit van ons. Uiteraard worden de betrokken
verenigingen - zoals we steeds hebben gedaan - op de hoogte worden gehouden en waar nodig wordt
met de betrokken verenigingen overlegd. Wordt (positief!) vervolgd…

Wie zet met ons de bloemetjes buiten?

In de vorige 'Kijk op Luttelgeest' stond al een oproep voor vrijwilligers voor de 'Groene Brigade'. Hier
hebben we onvoldoende respons op gehad om echt met een groep de handen uit de mouwen te
steken om Luttelgeest letterlijk 'op te fleuren'.
Tijd om de plannen die ontstaan zijn n.a.v. een aantal ideeën uit de ideeënbus aan u voor te leggen.
Hopelijk trekt dat u over de streep om een aantal keer per jaar op een mooie dag met een groep
vrijwilligers de handen uit de mouwen te steken!
•
•
•

De eerste klus zal het beplanten van het nieuwe looppad naar de begraafplaats zijn. Er is een
tekening, dit najaar kunnen we beginnen met het planten van bomen en struiken.
Het natuurpad achter basisschool de Klipper in ere herstellen. We kunnen de borden
opknappen en paadjes met houtsnippers naar de informatieborden toeleggen.
We proberen het voor elkaar te krijgen om bloembakken aan de lantaarnpalen in de slinger

•
•

aan de Oosterringweg op te hangen.
Het lijkt ons mooi om de dijkjes in deze slinger te beplanten met bijv. bloembollen.
We willen graag bloembakken aan de reling van de brug bij de Oosterringweg (ter hoogte van
Blankenhammerweg) te hangen.

•

Op het (parkeer)plein in de Lange Brink zijn 2 grote ronde bloemperken. Deze opnieuw
beplanten met...?

Dit zijn onze ideeën. De 'Groene Brigade' geeft ze samen met Dorpsbelang vorm.
'De Groene Brigade: Samen plannen maken en samen buiten aan het werk!'
Neem voor opgave contact op met Gonny Schot: 852686, Marianne van Tilburg: 865260, of een van
de anderen, of mail naar dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com.
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