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AMSTERDAM – Kerst blijkt niet per definitie een familiefeest om voor thuis te
blijven. Ruim 45 procent van de Nederlanders zou dit jaar namelijk het liefst
weg willen met de Kerst.
Dit stelt althans de site Vakantie.nl op basis van een onderzoek op zijn site onder 1847
bezoekers. De mensen die er daadwerkelijk tussenuit knijpen (10 procent) doen dit om
de sociale verplichtingen te ontvluchten (20 procent) of te ontsnappen aan de dagelijkse
sleur (40 procent). In 2008 brachten de meeste mensen Kerst met het gezin of de hele
familie door. Bijna 7 procent vierde het in het buitenland. Ook in 2009 brengen de
meeste mensen deze feestdagen liefst in gezelschap van familie en geliefden door. Bij
voorkeur elders.
Zoals u kunt zien: de drukke, maar ook gezellige decembermaand komt er weer aan.
Sinterklaas heeft zijn intocht in Luttelgeest weer achter de rug en is zelfs al weer op de
terugreis. Tijd om de kerstboom tevoorschijn te halen!
Wat betreft de voorbereidingen voor deze feestdagen: voor een feestelijke coupe hoeft u
tegenwoordig het dorp niet meer te verlaten: Luttelgeest is sinds november namelijk een
kapsalon rijker. Tijdens de opening hebben vele dorpsbewoners een kijkje genomen.
Vanaf deze plaats wensen wij de nieuwe ondernemer veel succes!

Dorpsagent
Half april is onze wijkagent naar Swifterbant vertrokken. Een opvolger is nog steeds niet
bekend. Wel kwam ons ter ore dat er een tijdelijke waarnemer (waarschijnlijk tot eind
februari 2010) komt voor de dorpen Creil, Rutten, Bant, Luttelgeest, Tollebeek en Espel.
Dit in de persoon van Ellen Baart. Zij fungeert als contactpersoon en is te bereiken via
het algemene telefoonnummer van de Regiopolitie Flevoland, telefoonnummer: 09008844.

Renovatie bushalte
Het duurt nog een tijd maar in 2012 vindt renovatie van de bushalte plaats. Het perron
wordt verhoogd van 12 naar 18 cm. Dit schijnt het instappen te vergemakkelijken.
Verder wordt de fietsvoorziening uitgebreid. We zullen het t.z.t. merken. Mochten er nog
meer wensen zijn met betrekking tot de bushalte dan kunt u dit aan ons laten weten
voor 15 januari 2010.

Zoutbakken
De zoutbakken voor de wintermaanden zijn weer geplaatst bij het tankstation bij de fam.
Van Driel. Laat die strenge winter maar komen… (zodat de ijzers ook weer uit het vet
kunnen).

AED
De definitieve locatie voor de AED is helaas nog steeds niet bekend. We doen ons uiterste
best een geschikte locatie te vinden zodat de AED in de maand december ergens
opgehangen kan worden. Zoals eerder al aangegeven zijn we voor het gebruik van de
AED aangewezen op vrijwilligers. Inmiddels zijn er aanmeldingen geweest; dit betrof drie
mensen die een reanimatie- en AED-cursus gevolgd hebben. Volgens de gegevens van de
Hartstichting zijn er 13 personen in Luttelgeest die de cursus ooit gevolgd hebben. Graag
horen wij nog wie dit zijn. U kunt natuurlijk zelf bepalen of u wel/niet vrijwilliger wilt zijn
voor het gebruik van de AED maar het geeft ons een goed beeld welke ‘bevoegde’
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vrijwilligers ons dorp heeft. Daarnaast zijn wij benieuwd of er elders in en om Luttelgeest
nog AED’s hangen; het blijkt namelijk dat niet altijd bekend is waar er één hangt. Door
een inventarisatie hopen we een beeld te kunnen geven van de AED-locaties. Hopelijk is
het niet nodig dit te weten, maar je kunt het maar beter voor zijn…

Kadervergadering
Op vrijdag 15 januari vindt vanaf 20.00 uur de Kadervergadering plaats. Bij deze is
iedere inwoner voor deze vergadering, die gehouden wordt in De Bosfluiter, van harte
uitgenodigd. Daarnaast ontvangen de verenigingen apart nog een uitnodiging.
Tijdens de kadervergadering zullen we, zoals twee jaar terug beloofd, ingaan op het
Dorpsontwikkelingsplan (DOP). Het belooft een interessante en nuttige avond te worden
met voldoende interactieve momenten. Ook voor ons is het van belang te horen wat de
wensen en ideeën vanuit het dorp zijn. Bepaalde onderwerpen vanuit de DOP lenen zich
goed voor discussie en input vanuit het dorp. Naast het interactieve deel wordt kort stil
gestaan bij het standpunt van dorpsbelang bij diverse onderwerpen en wordt
aangegeven wat de stand van zaken is (concreet) ten aanzien van bepaalde
onderwerpen.
Kortom: een boeiende interactieve avond die zeker de moeite loont om te komen.
Nogmaals, u bent van harte welkom!

Brandveiligheid keten
De komende maand vindt in samenwerking met de brandweer een
informatieavond over brandveiligheid in de keten plaats. De wens voor
een informatieavond is naar voren gekomen uit de enquête voor de
DOP. De keten worden persoonlijk uitgenodigd maar mochten wij
jongeren gemist hebben: jullie zijn van harte welkom! Ook ouders bij
wie een keet op het erf staat nodigen we bij deze uit.

Evenemententerrein

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

Als dorpsbelang zijn we bezig om een evenemententerrein te
realiseren. Hierdoor hopen we dat er van verschillende verenigingen
enkele wensen vervuld worden. Onlangs hebben we een gesprek
gehad met de gemeente en is een commissie gevormd om de plannen
en ideeën uit te werken. Enkele belanghebbenden zijn of zullen de
komende tijd benaderd worden. Bent u als vereniging nog niet
benaderd, dan kunt u contact opnemen met Dorpsbelang (Ronald
Gielleit). De bedoeling is om door middel van Leader enerzijds en door
het aanleggen van een nieuw voetbalveld door de gemeente
anderzijds aan het benodigde geld te komen. Mocht dit alles
doorgaan, dan zal dit veel zelfwerkzaamheid vragen. We hopen dan ook dat iedereen
bereid is zijn steentje hieraan bij te dragen zodat Luttelgeest in de toekomst een
multifunctioneel evenemententerrein heeft. Wanneer de plannen concreter zijn, zult u ter
zijner tijd weer worden geïnformeerd.

Verkenning winkelalternatieven
In de vorige dorpskrant heeft u kunnen lezen dat een werkgroep (met senioren en leden
van Dorpsbelang) gevormd is om te bekijken op welke manier een bezorgservice met
ontmoetings- en informatiemogelijkheden gerealiseerd kan worden.
Inmiddels kunnen we u vermelden de Troefmarkt in Kraggenburg bereid is om hier aan
mee te werken. Goed nieuws! Het idee is om op een locatie in ons dorp op maandag en
donderdag ‘ouderwets’ een boodschappenboekje te brengen. De bedoeling is dat er
tegelijkertijd andere activiteiten of diensten aangeboden worden. U kunt hierbij denken
aan een bibliobus, koffiedrinken, postafhandelingen, maatschappelijk werker, leestafel en
wat er nog maar meer te bedenken valt. Het doel is in ieder geval om het ‘gezellige
loopje’ te hebben. De boodschappen worden vervolgens op dinsdag en vrijdag bij u thuis
bezorgd. Het voordeel is dat u geen zware tassen meer hoeft te tillen. Voor de bezorging
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wordt enkel €2,- per levering per persoon in rekening gebracht. Dit komt op ons zeer
redelijk over. De exacte invulling van dit idee moet nog verder uitgewerkt worden, maar
de eerste contacten en ideeën zijn positief!
Een punt van aandacht is wel er minimaal 20 mensen per keer gebruik moeten maken
van de service, wil het uitkunnen voor de Troefmarkt. Voor een inventarisatie naar de
behoefte voor de bezorgservice wordt een vragenlijst verspreid onder de senioren in ons
dorp.
Hiermee is niet gezegd dat alleen senioren gebruik kunnen maken van deze service; de
service kan voor iedere dorpsbewoner handig zijn. Vandaar dat de werkgroep ook
andere inwoners uitnodigt om de vragenlijst (zie verderop) in te vullen en te retourneren
naar dorpsbelang. U vindt de vragenlijst ook op de website van Luttelgeest zodat u deze
door kunt mailen naar ons. Voor ons is met name de vraag van belang of u er van
gebruik gaat maken (vraag 5) zodat wij weten hoeveel animo er is voor een
bezorgservice. Alvast hartelijk bedankt voor uw reactie!

Tot slot…
 Een goed voornemen voor 2010: we praten niet meer hardop over de
dakgoothoogte in fase 3. Kijkt u zelf maar in de nieuwbouw…de eerste huizen
worden inmiddels gebouwd…
 Aangezien er in januari geen dorpskrant uitkomt (maar voor een goed alternatief
is gezorgd: dé Jubileumkrant ter ere van het 60-jarig bestaan), wensen we u bij
deze alvast een goede jaarwisseling en een gelukkig & gezond 2010!
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Vragenlijst verkenning winkelalternatieven

1. Ervaart u knelpunten in het boodschappen doen? Wat met name?

2. Hoe lost u dit nu op?
Werkt dat naar tevredenheid?
Wat vindt u wel goed en wat niet?

3. Is het voor u een oplossing als er een boodschappenservice komt op het dorp?
Dit kan zijn:
a. 1 x per week boodschappen bestellen bij de winkel waar afspraken mee zijn
gemaakt (kan zijn uit Bant, Kraggenburg).
Afhalen op bijv. een donderdagmiddag in Trefpunt of Bosfluiter.
Kopje koffie erbij, evt. een activiteit, misschien de bibliobus voor de deur,
misschien de consulent van de Kruisvereniging voor vragen over zorg, welzijn
en wonen.
b. 1x per week in een busje met anderen boodschappen gaan doen in Marknesse.
Met evt. gelegenheid voor kopje koffie.

4. Wat vindt u van deze alternatieven goed en niet goed. Welke heeft uw voorkeur?

5. Gaat u er echt gebruik van maken, ook als de prijzen van de boodschappen
misschien iets hoger zijn dan u nu gewend bent? Lost dit uw
boodschappenprobleem op of moet u dan toch nog naar een winkel elders? En
kunt u zelf de boodschappen komen ophalen?

Bedankt voor het invullen van deze vragenlijst.
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