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Dorpsbelang Luttelgeest
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… het is net als met het opkomen van de voorjaarsbollen in de tuin: het is wachten tot
eind maart om te zien hoe de zaken ervoor staan bij Dorpsbelang en de Culturele
Commissie. Maart is immers de maand van de jaarvergadering van Dorpsbelang en
Culturele Commissie. Daarom de notulen van 2008 en verder slechts een korte
nieuwsbijdrage in de Kijk op Luttelgeest.
U heeft inmiddels de uitnodiging in de bus gehad en heeft natuurlijk het volgende in uw
agenda genoteerd: Jaarvergadering Dorpsbelang, vrijdag 27 maart vanaf 19.45
uur in ‘t Trefpunt. We willen hier alvast wat belangrijke mededelingen over doen:
De Luttelgeestenaar van het jaar is dit jaar voor het laatst met de
jaarvergadering. Volgend jaar zal deze “happening” plaatsvinden met de
Nieuwjaarsreceptie.
Wilt u met de jaarvergadering het felbegeerde T-shirt winnen bereidt u zich dan
goed voor op het spelletje petje-op-petje-af en verhoog uw feitenkennis over
Luttelgeest.
De Culturele Commissie (her-)introduceert een paar spetterende activiteiten in
2009. Wilt u de primeur, kom dan 27 maart naar ’t Trefpunt en luister naar hun
presentatie.

Notulen jaarvergadering 28 maart 2008
Aanwezig: Bouke Wielenga (voorzitter), Sandra Verbeek(secr),
Liesbeth Zonderland (penningmeester), Johan Uitdewilligen, Petra
Van Driel, Kees Henselmans, Wilfried Vergeer, Marianne v. Tilburg
en Harmke van Heugten, bewoners uit Luttelgeest, dhr. De Vries
(Manager IGW gemeente) en dhr. Kloosterman (gebiedsregisseur
IGW Luttelgeest), Gerrit de Ruiter (dorpsagent) , Christen Unie, SP,
Dorpsbelangen Marknesse, Bant, Kraggenburg, Hanny Hofs (secr.
10 dorpenoverleg), Truus Vegterlo (krant NOP), Jan Laning en
Gerard Jippes (oud bestuursleden).
1. Opening: door B. Wielenga om 20.00 uur.
De lopende zaken worden voorgelegd. De 14 huurwoningen van
Mercatus worden van de week opgeleverd. Hier gaan 12 jongeren
uit Luttelgeest wonen. De Bosfluiter is uit de crisis en weer goed op
de rit door bestuur en vrijwilligers. Het Trefpunt is overgenomen
door de fam Ebink.

Het bestuur van
Vereniging
Dorpsbelang:
- Marian Uitdewilligen
voorzitter
- Sandra Verbeek
secretaris
- Liesbeth Zonderland
penningmeester
- Ronald Gielleit
- Piet Koekoek
- Kees Henselmans
- Petra van Driel
- Wilfried Vergeer
- Marianne van Tilburg

2. Notulen jaarvergadering 2007
Gepubliceerd in Kijk op Luttelgeest en op de website. Er zijn geen op- of aanmerkingen.
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3. Jaarverslag:
Afgelopen vergaderingen zijn dit jaar verschillende mensen aangeschoven voor overleg.
Dorpsbelang heeft zich bezig gehouden met het organiseren van de mooiste wandeltocht
in Luttelgeest. Vele vrijwilligers hebben de wandelaars onderweg vermaakt.
Naar aanleiding van de sluiting van het Trefpunt is een horecawerkgroep gestart.
Dorpsbelang heeft hier zitting in gehad. Ook is een lid van Dorpsbelang afgevaardigd in
de Stichting Nieuwland.
In oktober 2007 heeft de Kadervergadering plaatsgevonden. Op basis hiervan is een
enquête ontwikkeld ten behoeve van het Dorpsontwikkelingsplan (DOP). Komend jaar
gaan we hier verder mee aan de slag.
4. Financieel verslag:
Liesbeth heeft een overzicht neergelegd en men kan meekijken op de powerpoint. Er zijn
geen op- en aanmerkingen op het financieel verslag.
5. Ontwikkelingen Glastuinbouw:
Aan de Blankenhammerweg gaan zich twee en aan de Kalenbergerweg gaan zich drie
bedrijven vestigen. We verwelkomen de nieuwe mensen als dorpsbewoners.
Het bewaken van de verkeersveiligheid is vooral tijdens de bouwfase van groot belang.
Op de kavel van de Kalenbergerweg wordt een weg aangelegd. In de toekomst zal een
rotonde komen die deze weg ontsluit op de Oosterringweg/Luttelgeesterweg. Veel
arbeidsplaatsen levert ook voordelen op. 1/3 van de 450 ha is ingevuld.
Na de zomervakantie wordt een start met het bouwrijp maken van fase 3. De woningen
zullen medio 2009 klaar zijn. De angst voor een te snelle groei moet nauwlettend in de
gaten gehouden worden door Dorpsbelang en moet in samenwerking met de gemeente in
goede banen geleid worden. Het bestuur bestaat uit veel Luttelgeester bewoners met Leo
Neeleman als acquisiteur. Wij staan dan ook open voor iedereen om met elkaar in
gesprek te blijven.
6. Luttelgeesternaar van het Jaar:
Door B.Wielenga zijn al een paar cryptische omschrijvingen gegeven. Het is dit jaar een
paar waar muziek in zit: Gerke en Katrien Dijkstra.
7. Bestuurswisseling:
We hebben drie niet-verkiesbare bestuursleden: Bouke Wielenga, Johan Uitdewilligen en
Harmke van Heugten. In goed overleg heeft Harmke besloten haar bestuurstaak neer te
leggen. We hebben als bestuur twee mensen gevraagd: Marian Uitdewilligen en Ronald
Gielleit. Voor de derde vacature hebben we twee kandidaten. Ze stellen zich even voor
en hierna wordt schriftelijk gestemd voor Henk Hilderink of Piet Koekoek. Vraag vanuit de
zaal: kan het bestuur niet boventallig zijn? Antw.: Nee, wij hebben daar niet voor
gekozen.
Na de pauze komt de beslissing: Piet Koekoek heeft drie stemmen meer en wordt
welkom geheten in het bestuur.
8. Petje op petje af:
Tijdens de uitleg van de enquête uitslag worden vragen gesteld en de winnaar kan een Tshirt winnen. De winnaar is Gerke Dijkstra. Gefeliciteerd!!
9. Uitkomsten dorpsraadpleging:
De muziekkoepel wordt opgenomen in het plan; de termijn moet nog bepaald worden.
Keten zijn een moeilijk onderwerp; we gaan daar nog mee aan de slag.
Fase 3 wordt bouwrijp gemaakt en we blijven alert op leegstand en import.
We krijgen het druk, maar wegen de uitslag goed af. We houden contact via Kijk op
Luttelgeest.
10. Culturele Commissie:
Jaarverslag met foto’s op de powerpoint. Daarna een kort verslag voor de komende
activiteiten in 2008. Ook zoeken ze nog iemand er bij. Aanmelden kan bij Anno Hilderink.
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11. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen en de vergadering wordt gesloten.
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