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Kent u dat gevoel? Wetende dat de mogelijkheid en tijd bijna voorbij is, maar dat u nog
zoveel te vertellen heeft? Dat gevoel heerst hier nu.
De dagen zijn inmiddels lang, de zon heeft zich al flink laten zien en de zomervakantie
komt langzaam aan in zicht… Met andere woorden: de laatste dorpskrant van de eerste
helft van 2009 heeft u nu in uw hand en Dorpsbelang wil u nog nét even voor de
zomervakantie over vele zaken bijpraten.
En daarna…2 maanden met de beentjes omhoog wat betreft de dorpskrant en daar boven
op nog een maand ‘vergadervrij’. Ook wel eens lekker, zodat we met een frisse blik eind
augustus de boel weer aan de gang kunnen met allerhande dorpszaken.

Wandeltocht
De weergoden waren ons dit jaar gunstig gezind: MOOI (ja, u leest het goed!)
wandelWEER tijdens de mooiste wandeling. Toch bijzonder hoe snel een naam kan
veranderen: van de natste wandeling wordt het komend jaar gewoon wederom de
zonnigste wandeling als het aan ons zou liggen…!
Dankzij de verkeersregelaars is alles rondom Luttelgeest weer prima verlopen. Dit jaar
waren de eisen aangescherpt voor de verkeersregelaars (i.v.m.
aansprakelijkheidsverzekering): zij hebben een speciale cursus moeten volgen om een
jaar lang gediplomeerd verkeersregelaar te zijn. Verkeersregelaar zijn vergt dus veel
meer in dan enkel een ochtend het verkeer regelen. Langs deze weg wil Dorpsbelang
deze mensen hartelijk bedanken voor hun inzet!
Ook bedankt Dorpsbelang de stempelaars, de catering (Bosfluiter), Melodia, de betrokken
fruittelers, de mensen rond de weegbrug en de mensen van de koeienquiz voor hun inzet
om de wandeltocht in en om Luttelgeest zo plezierig mogelijk te maken.

DOP: actie!
Vanuit het dorpsontwikkelingsplan zijn we met de volgende onderwerpen aan de slag:
1. Groenstrook Blankenhammerweg: er is weer met Petra Goed gesproken om n.a.v.
opmerkingen van de gemeente het ontwerp aan te passen. In het najaar hopen
we met de praktische uitvoering aan de slag te kunnen.
2. Ouderen: er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Dorpsbelang, Emeline
Kleber (adviseur bij de gemeente voor “Wonen, Zorg en Welzijn voor Ouderen” in
de plaatsen Emmeloord, Creil en Ens) en een afvaardiging van oudere
dorpsbewoners. Doel was om te peilen aan welke voorzieningen behoefte is, om
dan vervolgens te bekijken wat en hoe we dit willen realiseren.
In het najaar organiseert Dorpsbelang weer een Kadervergadering om u te informeren
over verdere ontwikkelingen in ons dorp vanuit de DOP.
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Plan van onderhoud wegen
Het uitvoeringsplan betreffende het onderhoud van de wegen in 2009 komt eind
mei/begin juni op de agenda van een b. en w. vergadering te staan. Het concept
uitvoeringsplan is inmiddels gereed.
Hoofdpunten uit dit concept uitvoeringsplan voor Luttelgeest zijn:
Asfaltonderhoud 2009: Luttelgeesterweg, Blankenhammerweg, Uiterdijkenweg
Elementen verharding: straatwerk bestek Rayon Noord, dit zijn de dorpen
Tollebeek/Espel/Creil/Rutten/Luttelgeest.
Om de werkzaamheden te kunnen verrichten worden wegen geheel of gedeeltelijk
afgesloten. Eventuele afsluitingen worden ruim van tevoren aangegeven en door middel
van omleidingroutes wordt het verkeer omgeleid.

Bestemmingsplan nieuwbouw fase 3
Het is u inmiddels bekend dat door een fout in het bestemmingsplan het niet mogelijk is
een goothoogte toe te passen onder 4,5 meter, terwijl eerst een goothoogte van 2,5
meter werd toegestaan. De gemeente wil ondanks hun fout het bestemmingsplan niet
wijzigen. Nu bestaat er altijd de mogelijkheid zelf een wijziging van het bestemmingsplan
aan te vragen. Dit kost echter enkele duizenden euro. Indien er genoeg animo is voor
een wijziging zijn deze kosten te delen. Met het wijzigen van het bestemmingsplan wordt
de bouw minimaal een jaar vertraagd. De keuze is aan de toekomstige bouwers...

Vrijwilligersverzekering gemeente
Half mei heeft de gemeente in samenwerking met Carrefour een informatieavond over de
vrijwilligersverzekering georganiseerd. Luttelgeest was vanuit de verschillende
verenigingen en commissies goed vertegenwoordigd. Kort gezegd
komt het er op neer dat de gemeente alle vrijwilligers in de polder
verzekerd heeft voor wat betreft (verkeers)aansprakelijkheid,
rechtsbijstand, bestuursaansprakelijkheid en ongevallen. Ieder
Het bestuur van
bestuur zal zijn eigen polissen naast die van de gemeente
Vereniging
Dorpsbelang:
(dorpsbelang bezit een kopie; bij belangstelling graag contact
opnemen) moeten leggen om te bekijken of de huidige polis
- Marian Uitdewilligen
opgezegd kan worden.

Denkvoer voor de zomermaanden…
Afgelopen jaar zijn verschillende oproepen gedaan met in het
achterhoofd het 60-jarig jubilea van Luttelgeest.
Een initiatief tot aankleding van het dorp - op welke manier dan
ook - zou hier prima bij passen.
De reacties waren overweldigend, vandaar dat wij wederom deze
oproepen plaatsen. Leest u ze nog eens rustig opnieuw door en
denk er in de zomermaanden in de luie tuinstoel over na. Met een
uitgeruste blik lijken dingen vaak totaal anders. Wij horen na de
zomer graag of er animo is om deze zaken in gang te zetten.

voorzitter
- Sandra Verbeek
secretaris
- Liesbeth Zonderland
penningmeester
- Ronald Gielleit
- Piet Koekoek
- Henk Swillens
- Petra van Driel
- Wilfried Vergeer
- Marianne van Tilburg

Aankleding van het dorp
De openbare ruimte in Luttelgeest is een aangelegenheid van het gezamenlijke dorp.
Dorpsbelang is van mening dat we hier voldoende aandacht voor moeten hebben en
houden. Ten slotte is de uitstraling ook een stukje PR voor je dorp!
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Aangezien uit de enquête niet één duidelijk signaal kwam welk deel van dorp qua
aankleding verbeterd kan worden, roepen we u op om ideeën aan te geven waar en
hoe volgens u de aankleding van ons dorp verbeterd kan worden. Mogelijk is er een
groep initiatiefnemers die het leuk vindt om met de aankleding van Luttelgeest aan de
gang te gaan. Uit andere dorpen is bekend dat dit tot goede resultaten heeft geleid.
Cultuur
De helft van de Luttelgeestenaren die de enquête ingevuld hebben, geven aan behoefte
te hebben aan kunst in het dorp. Als Dorpsbelang zijn wij benieuwd of er ook
ideeën zijn. Zo ja, dan horen we deze graag!
Wellicht vallen bovenstaande punten te combineren? We zullen het zien in het najaar!

Tot slot…
Rest ons nog een u een goede en zonnige zomervakantie toe te wensen! Geniet van de
zomer (en het dorpsfeest!) en tot in de 2e helft van 2009!
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