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Traditie
Traditiegetrouw publiceren wij in de maand januari de Nieuwjaarsspeech die de dorpsvoorzitter, Marian
Uitdewilligen, gehouden heeft tijdens de Nieuwjaarsreceptie in de Bosfluiter. Ook willen wij u graag
alvast laten weten dat de jaarvergadering dit jaar op 22 maart in de Bosfluiter zal zijn.
Luttelgeest groeit en bloeit
Het nieuwe jaar is pas een week oud en het lijkt alweer gewoon; live as usual. Veel mensen zijn al aan
het werk, de zwartlappen hebben vanmiddag hun eerste optreden gehad en vandaag hebben we de
zoveelste nieuwjaarsbijeenkomst.
Maar toch… het is een mooie traditie om bij elkaar te komen en iedereen een gelukkig nieuwjaar te
wensen en terug te kijken en vooral vooruit te blikken. Die mooie traditie begint landelijk: de toespraak
van de koningin. Ze had het over vertrouwen: vertrouwen kan niet worden opgelegd, het groeit vanuit
de gemeenschap zelf. Vertrouwen maakt de gemeenschap leefbaar; hoe waar!
Gisteren in het gemeentehuis sprak de burgemeester over de kloof tussen de gemeente en de burgers
en dat het voornemen van de gemeente is te luisteren naar de burgers en de uitgestoken hand van de
burgers aan te nemen in plaats van andersom. Juist in de polder, waar ondernemerschap en geen
woorden maar daden de kernwaarden zijn, is dat van belang.
Een directeur van de Rabobank omschreef de polder in zijn afscheidsspeech als: niet lullen maar
poetsen. Rotterdam zegt het, maar de polder doet het.
Na al die woorden van die publieke figuren mag de dorpsvoorzitter ook nog een speech houden. Een
hele eer maar bij de opening van de Bosfluiter en het evenemententerrein is natuurlijk al veel gezegd
over het fantastische werk van al die vrijwilligers. Op 19 januari gaan we bij Kern met Pit onze drie
nominaties bij de provincie verzilveren. Daar valt weinig meer aan toe te voegen op dit moment.
Van land, naar gemeente, naar dorp:
Wat heeft 2013 voor ons in petto?
Allereerst landelijk; de provinciale herindeling:
Wat denkt u:
-‐ De wijzen komen uit het oosten: Overijssel.
-‐ Alle zegen komt van boven: Friesland.
-‐ In het westen is alles beter en eerder: Randstad.
Ik weet het niet hoor: de gemeente heeft aangekondigd de bevolking te
raadplegen, ze gaan alle dorpen af. Maar waar worden we het beste van?
Gevoelsmatig zou je zeggen: plattelandsgebied. Maar aan de andere kant
is bijna alle leadersubsidie van Flevoland naar de Noordoostpolder gegaan.
Misschien zouden er geen provincies meer moeten zijn en is samenwerking
tussen gelijksoortige gemeenten veel meer voor de hand liggend?
Op gemeentelijk niveau is dit het jaar van de visie: structuurvisie, woonvisie
en dorpsvisie.
In 2014 heeft ieder dorp een visie met uitwerkingsparagraaf waarin de
gemeentelijke partijen zich aan verbinden. In Luttelgeest zijn we al
behoorlijk ver zeggen we zelf en hebben we ons voor 2013 opgegeven,
omdat we denken dat we met ons eigen voorwerk redelijk snel klaar kunnen
zijn.
De dorpen worden begeleid door adviesbureaus die beginnen de
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kernkwaliteiten van het dorp vast te leggen; het dorpsdna. Ik zou zeggen lees de laatste 10
Nieuwjaarsspeeches maar na of laat een aantal mensen opschrijven wat we toch al weten en klaar is
kees.
Nu had ik zo gedacht: als we dat nu even doen, dan scheelt dat straks veel tijd en inzet van externen.
Dat scheelt een adviesbureau en hebben we meteen bezuinigd. Want de gemeentelijke bomen groeien
niet meer tot de hemel.
Dus als ik zeg :
Wat zijn de kernmerken van Luttelgeestenaar? Dan zegt u:
Uit de zaal klinkt: betrokken, soepel, saamhorigheid, no-nonsense, doen.
Wat is typisch Luttelgeest? Dan zegt u:
Vereningsleven, het eeuwige licht, muziek, sport, verdraagzaamheid, vondel -> cultuur, ondernemend,
jongeren blijven , keten.
Wat zouden we willen veranderen? Dan zegt u:
Snackbar terug, Trefpunt weg, leefbaarheid aan de buitenwegen.
Wat willen we behouden? Dan zegt u:
Alles wat typisch Luttelgeest is.
Als er 1 ding zou moeten zijn wat we moeten realiseren? Dan zegt u:
Urnenmuur?, Trefpunt afbreken en huizen bouwen of functioneel maken, iets voor bejaarden, zorg?,
jaarlijkse klussendag zoals in Kraggenburg organiseren.
We zijn nu op het niveau van het dorp beland:
Wat staat ons verder te wachten?
Na al die grote projecten dit jaar lijkt het een beetje rustiger te worden.
We zijn bezig met het onderzoeken van de haalbaarheid van een urnenmuur (het beste idee van
Luttelgeest 2012).
Ik zal u vertellen dat we dit niet nog een keer doen, want hoewel het een goed idee is, is het beter dat
bewoners zelf met een idee komen en dat we de bewoner helpen te realiseren.
Verder: de aardappelprijzen liefst net zo goed als vorig jaar (eenmaal moet ik dit toch noemen).Wat
minder vorst en hagel voor het fruit. Lagere energie en hogere prijzen voor de glastuinbouwproducten.
Geen persoonlijke drama’s en vreselijke ongelukken zoals dit jaar. Geen bouwbedrijven meer failliet.
Donderdag 17 januari is er een informatieavond over starterwoningen in de nieuwbouw.
Aan Luttelgeest zal het in ieder geval niet liggen!
Ik heb eens gehoord dat er in een dorp als Luttelgeest 20 kinderen per jaar geboren moeten worden
om het in stand te houden. Dat hebben we niet in het dorpsplan gezet (Rutten wel), want stel je voor
dat je daar ook nog verantwoordelijk voor wordt gehouden, maar toch: Luttelgeest doet goed zijn best
en groeit. Er zijn weer kleuterklassen met 40 kinderen erin!
Als thema voor 2013 zou ik dan ook willen noemen:
Luttelgeest groeit en bloeit:
Laten we daar op proosten, Gelukkig Nieuwjaar!

