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“Een goed idee klopt voor het in je hoofd op komt…”
(coachingskalender 2010)

En dat klopt! Tijdens de jubileumbeurs in juni 2010 vroegen we u of u ideeën had voor Luttelgeest!
Genoeg bleek wel! Het werd dan ook een apart agendapunt op onze eerste vergadering na de
zomervakantie. Daarover later meer. Aangezien in de maand september iedere bewoner van
Luttelgeest de dorpskrant ontvangt, besteden we eerst aandacht aan het lid worden van Dorpsbelang.

Maandelijks de dorpskrant ontvangen? Word dan lid van dorpsbelang!
Zoals ieder jaar wordt de dorpskrant van september bij alle inwoners van Luttelgeest in de bus
gedaan. Vanaf oktober ontvangen alleen bewoners die lid zijn van Dorpsbelang de dorpskrant.
Wilt u ook maandelijks de dorpskrant ontvangen? Dat kan! Voor slechts € 8- per jaar per huishouden
bent u al lid.
Verderop staat een machtigingsformulier; deze kunt u invullen en inleveren bij één van de leden van
dorpsbelang. Ook is het mogelijk een mail te sturen naar Dorpsbelang of te bellen. Eén van de
bestuursleden komt vervolgens langs met een machtigingsformulier. Als derde mogelijkheid kunt u het
machtigingsformulier van de website halen, invullen en bij één van de bestuursleden in de bus gooien.
Opties genoeg! Maar is dit het enige wat Dorpsbelang doet? Nee, gelukkig niet.
Dorpsbelang Luttelgeest behartigt als vereniging de belangen voor de inwoners van Luttelgeest.
Hierbij kunt u denken aan algemene zaken die het dorp aangaan zoals: wonen, verkeersveiligheid,
verenigingsleven, voorzieningen/faciliteiten etc. Kortom: Dorpsbelang zet zich in voor de leefbaarheid
van Luttelgeest en is hierbij een gesprekspartner voor de inwoners van ons dorp als voor de overheid,
verenigingen en andere instanties.
Doorgeven van wijzigingen
Bent u al lid maar verhuist u? Of heeft u een ander bankrekeningnummer gekregen? Ook dit horen we
graag via de telefoon of de mail. Op deze manier houden wij de ledenadministratie up-to-date!

Hoe gastvrij is Luttelgeest?
In juli heeft de (nieuwe) burgemeester van de gemeente N.O.P, Aucke van der Werff , Luttelgeest met
een bezoek vereerd. Op de fiets hebben de beide Marianne’s van Dorpsbelang de burgemeester een
rondleiding door ons dorp gegeven . We zijn gestart in het dorp: scholen, kerken, dierenweide etc.
Daarna hebben we via de Blankenhammerweg een rondje glastuinbouw gemaakt om via de
nieuwbouw bij Tonego uit te komen. Daar hebben we het evenemententerrein onder zijn aandacht
gebracht. Natuurlijk hebben we hem ook alles verteld van het dorp, de buitenwegen, glastuinbouw en
het werk van Dorpsbelang. Ter afsluiting is gegeten bij “De Uitdaging”.
Een goed initiatief van de burgemeester om op deze manier een eerste indruk van het dorp te krijgen.
Wij en hij vonden het een plezierige kennismaking. De burgemeester was onder de indruk van de
zelfredzaamheid en dynamiek van de dorpen. Met een doosje kersen uit Luttelgeest hebben wij hem
uitgezwaaid.

Rioolvervanging
Vanaf eind augustus is de gemeente begonnen met de vervanging van het riool in een gedeelte van
Luttelgeest. Gelijktijdig met de vervanging wordt een extra riool gelegd voor het afvoeren van
regenwater. Ook worden in de straten enkele verkeersdrempels aangelegd. De werkzaamheden
duren tot eind december. Gelijktijdig met het vervangen van het oude gemengde rioolstelsel wordt een
extra buis gelegd voor het afvoeren van regenwater. Door het aanleggen van het regenwaterriool
wordt het regenwater dat op straat valt rechtstreeks afgevoerd naar de Luttelgeestervaart. De
bewoners kunnen helpen met het afkoppelen van regenwater. Dit door de regenpijp aan de voorzijde
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van de woning te laten aansluiten op het regenwaterriool. Van een aantal grote gebouwen in
Luttelgeest is de eigenaren gevraagd mee te werken door het hele dakoppervlak aan te sluiten op het
regenwaterriool.
De straten worden na elkaar aangepakt; gemiddeld is een straat 2 à 3 weken gestremd. De volgorde
van de werkzaamheden is globaal: Schoolstraat; Lange Brink (even zijde); Kade; Tulpenlaan; Lange
Brink (oneven zijde); Kamplaan; Tuinstraat; Kerkstraat; Oosterstraat. De bewoners hebben een brief
met meer informatie ontvangen van de aannemer, Knipscheer Infrastructuur uit Almere. Als alles
meezit, zijn de werkzaamheden half december gereed. De bomen en beplanting zijn dan waarschijnlijk
nog niet aangebracht.

Actief Luttelgeest…
De aanwezigen op de kadervergadering in januari jl. gaven een hoge prioriteit aan het goed
afstemmen van de jaarlijkse activiteiten van de verschillende (sport)verenigingen, scholen, kerken e.d.
Dit om de samenwerking te bevorderen, elkaar te helpen bij activiteiten en het voorkomen van
overlap. Men gaf de voorkeur aan het goed bijhouden van de dorpskalender boven een jaarlijks
overleg. Daarom heeft Dorpsbelang deze maand alle verenigingen, scholen, kerken, e.d. benaderd
om te vragen alle activiteiten voor het komende jaar ver van tevoren op de kalender te zetten. Dit geldt
zowel voor de kalender in de dorpskrant en de kalender op de website. Mits iedereen dit goed
bijhoudt, kan men in de gaten houden of er geen dubbele boekingen zijn. En misschien is het zelfs
mogelijk om samenwerking te zoeken voor zover dat (nog) niet gedaan wordt.

Gezocht: mensen met groene vingers!
Een aantal ideeën uit de ideeënbus hebben te maken met de groenvoorziening in Luttelgeest.
Eenvoudig gezegd gaat het om het ‘opfleuren’ van Luttelgeest met groen. Een goed idee vindt ook
Dorpsbelang! Hiervoor willen wij een 'Groene Brigade' oprichten. Een groep mensen die met elkaar
een aantal keer per jaar de handen uit de mouwen steekt om Luttelgeest 'in de bloemetjes te zetten'.
Een aantal activiteiten waar we aan kunnen beginnen:

-

Langs het nieuwe pad aan de Blankenhammerweg (naar de begraafplaats) beplanting
aanbrengen en onderhouden.
Het natuurpad achter de Klipper weer 'oplappen'
Plantenbakken neerzetten/ inrichten enz...

Deze punten zijn slechts wat ideeën, misschien heeft u er nog wel meer. Lijkt het u leuk om hieraan
mee te helpen? Meld het aan één van de leden van Dorpsbelang.
In de zomermaanden zijn alle bankjes in het dorp al “groenvrij” geknipt en schoongemaakt door een
ijverige dorpsbewoner: onze dank! Een goed begin….

Ideetje? Geen idee!
De ideeënbus bij de stand van Dorpsbelang leverde veel leuke reacties op. Vele ideeën werden
aangedragen. Hierbij ook veel ideeën die al uitgevoerd worden of waar wij direct geen invloed op uit
kunnen oefenen (gemeentebeleid). Over de (lange) Lindeweg had men zo ideeën. Waar de één vindt
dat die omlaag moet naar 60 km/h, vindt de ander dat de weg verbreed moet worden. Met de aanpak
van de Marknesserweg t.z.t., wordt ook de Lindeweg bekeken. Hiermee kunnen wij nu nog niets doen.
Een opmerking over een informatieavond AED is al in voorbereiding. Diegenen die het aangaan,
ontvangen binnenkort bericht. Naast een aantal grappige persoonlijke wensen/ideeën, troffen we ook
ideeën aan waar we al wél direct wat mee konden doen. Dit waren opmerkingen over onderhoud en
groenvoorziening in het dorp. Een tweetal genoemde punten waren:
-

Plaatsen van blikvangers in het dorp – o.a. bij het Ridderspoor
Het plaatsen van een prullenbak bij het bankje aan het wandelpad achter fase 3

Wat schetst onze verbazing? Maandag is dit besproken, dinsdag is de gemeente gebeld en
donderdag is zowel de blikvanger als de prullenbak geplaatst. Over tempo gesproken!

Wandelen langs de Blankenhammerweg?!
In de vorige dorpskrant is de verwachting uitgesproken dat aan het einde van de zomervakantie de
verfraaiing van de Blankenhammerweg een feit zou zijn.
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Dat is niet gelukt en of dit nu komt omdat de vakantie niet lang genoeg was of de planning niet goed
was, laten we in het midden…Sinds kort wordt weer hard aan het project gewerkt met hulp van een
groep energieke vrijwilligers. Het uitgegraven pad is voorzien van een laag gemalen huis met
daaroverheen een laag kleischelpen. Voor een mooi resultaat moet het nog een keer goed regenen
om de klei tussen de schelpen naar beneden te spoelen. We hebben er vertrouwen in dat dit de
komende herfst gaat lukken.
Verder is er al een bankje geplaatst die eerst aan het einde van de Weteringweg stond. Door kenners
werd beweerd dat daar nooit gebruik van gemaakt werd. Bij het ophalen van het bankje bleek dit
echter niet zo te zijn. Spijtig voor de gebruikers maar het bankje is toch meegenomen en verderop –
aan de wandelroute - neergezet.
De verharding in de bocht langs de weg, het vernieuwen van de parkeerplaats en het doortrekken van
het wandelpad naar de Weteringweg heeft bij de gemeente nog steeds de aandacht en wij helpen hen
hier regelmatig aan herinneren. We werken met enthousiasme verder en hopen dat het resultaat
daarvan spoedig zichtbaar wordt.

Nieuwbouw Fase 3
Inmiddels hebben we de eerste bewoners kunnen verwelkomen in fase 3. Volgebouwd is het echter
nog niet. Via de mail ontvingen we bericht van J&R Wonen. Zij hebben de nieuwe projectbouw in
Luttelgeest Zuid in de verkoop en willen dit graag onder de aandacht brengen. Geïnteresseerden
kunnen zich via Dorpsbelang melden of meer informatie vinden op het bord dat in fase 3 geplaatst
staat.

Tot slot…
Ten tijde van het schrijven van een nieuwsbrief voor de Dorpskrant, kunnen we nog niet meer
vermelden over het evenemententerrein. De verwachting is dat volgende week meer duidelijk wordt.
Via de website van Luttelgeest kunt u het nieuws – als u niet kunt wachten tot de volgende dorpskrant
verschijnt - volgen. Sinds deze maand is er namelijk een button bijgekomen: Dorpsbelang Nieuws.
Sommige nieuwsberichten kunnen soms niet wachten tot een volgende dorpskrant of zijn het extra
vermelden gewoon waard.

D.m.v. het sturen van een mail naar Dorpsbelang
Luttelgeest, kunt u de machtiging te allen tijde
intrekken.

MACHTIGING
Ondergetekende verleent hierbij tot
wederopzegging machtiging aan Dorpsbelang
Luttelgeest om van zijn/haar onder genoemde
rekening het jaarlijkse lidmaatschap (€8,- per
huishouden) af te schrijven.
Naam: ……………………………………………………
Adres: ……………………………………………………
Postcode:
…………………………………………………
Plaats:
……………………………………………………
Rekeningnummer:……………………………………
Datum:
……………………………………………………
Handtekening:
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