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Tijdens van het schrijven van deze maandelijkse nieuwsbrief is de steprace in volle gang.
Tussendoor is nog even gekeken en één ding was duidelijk: de stemming zat er goed in!
Het eindresultaat zal later blijken.
Komen we nog even terug op onze hardlopers die meededen met de
11-dorpenloop. Aan de inzet en fanatisme heeft het zeker niet
gelegen…ondanks de teleurstelling bij de lopers van de net niet
behaalde 1e plek, kunnen ze trots zijn op de 2e plaats!
Het was dit jaar misschien even zoeken naar de tulpenmozaïek…deze
is namelijk van locatie gewisseld. Bij de andere ingang van het dorp
was het schitterende resultaat van het werk van vele vrijwilligers te
bewonderen. “Blik op Luttelgeest” was het thema; dit was duidelijk tot
uitvoering gebracht. Stekers en andere vrijwilligers: heel hartelijk
bedankt voor de hulp dit jaar!

Huurwoningen fase 3
De uitgifte van kavels gaat gestaag verder; meer dan de helft is
uitgegeven (12 van de 21). Onduidelijk is nog steeds of er
huurwoningen komen. Graag horen wij of hier behoefte aan is. Zoja,
dan biedt dat mogelijkheden om in gesprek te gaan met gemeente en
Mercatus over de invulling van fase 3. Reacties zien wij graag tegemoet
via de mail.
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Groenstrook Blankenhammerweg
Tijdens de jaarvergadering is verteld dat de groenstrook bij de Blankenhammerweg een
hoge prioriteit voor Dorpsbelang heeft. Het ontwerp hebben de aanwezigen deze avond
ook kunnen zien. Naar aanleiding van een gesprek met de gemeente over het ontwerp,
worden een aantal aanpassingen in dit plan gemaakt. Deze aanpassingen hebben
voornamelijk betrekking op het onderhoud, of beter gezegd: het zoveel mogelijk vrij
houden van onderhoud van de groenstrook. Zodra het ontwerp aangepast is, volgt een
volgend gesprek met de gemeente. Hopelijk krijgen we dan groen licht om het plan tot
uitvoering te brengen. Dorpsbelang wil de IGW (Integraal Gebiedsgericht Werken)gelden, die jaarlijks voor ieder polderdorp beschikbaar zijn, hiervoor gebruiken. Volgens
ons een prima bestemming.

AZC Luttelgeest
Zoals u ongetwijfeld in ‘de Noordoostpolder’ heeft gelezen, is door de gemeente het
besluit genomen om het aantal opvangplaatsen in het AZC te verhogen naar 1000
plaatsen.
Dorpsbelang is in gesprek gegaan met de gemeente over deze ophoging en de mogelijke
consequenties hiervan. In de bijgevoegde brief van de gemeente kunt de besproken
punten lezen. Een reactie is door Dorpsbelang deze week verstuurd. Ook deze brief
publiceren wij hierbij.
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Nét voor het versturen van de nieuwsbrief naar de redactie bereikte ons het bericht dat
de steppers wederom een 1e plaats behaald hebben met de steprace. Fantastisch!
Van harte gefeliciteerd!
(brief gemeente 21 april 2009: apart in gescand document)
Reactie Dorpsbelang: brief 5 mei 2009
Dorpsbelang Luttelgeest
p/a mevr. S. Verbeek
Lindeweg 33
8315 RC Luttelgeest
Luttelgeest, 5 mei 2009
Collega van Burgemeester en Wethouders
Postbus 155
8300 AD Emmeloord
Betreft: reactie brief ophoging plaatsen AZC
Geacht college,
Wij hebben van u een brief ontvangen waarin u de argumenten weergeeft waarom u
instemt met een verhoging van het aantal opvangplaatsen in het AZC te Luttelgeest
Op 7 april jl. hebben wij hierover met u van gedachten gewisseld. We hadden beiden
dezelfde conclusie: een AZC met 1000 plaatsen op een dorpsbevolking van 1400 mensen
is buiten verhouding.
Tegelijkertijd stelden we vast dat er weinig problemen zijn in Luttelgeest met het AZC en
het niet te verwachten is dat een toename van 200 plaatsen dit zal veranderen, al blijft
het vooraf moeilijk om in te schatten wat het effect is van deze ophoging op de
omgeving.
In het gesprek hebben we gevraagd naar de gevolgen van de veranderde status van het
AZC. Het feit dat het een oriëntatie- en inburgeringscentrum wordt, zal minder
handhavingsproblemen voor de gemeente opleveren. Dat is een voordeel voor de
gemeente. De gewijzigde status van het ACZ, brengt mogelijk wel andere vragen met
zich mee.
In uw brief aan Dorpsbelang geeft u aan dat ouders vrij zijn een school en bijvoorbeeld
een sportclub te kiezen. Vervolgens wordt aangegeven dat de verdere (beleidsmatige)
consequenties hiervan de verantwoordelijkheid is van de scholen en de sportclub.
In ons gesprek hebben wij juist de aandacht gevraagd voor deze effecten .Over het
algemeen staat de bevolking van Luttelgeest positief tegenover het AZC en de integratie
van bewoners op de scholen, bij de sportclub en bij andere verenigingen.
Echter, in het verleden zijn de basisscholen en de sportclub Tonego ook (onverwachts)
geconfronteerd met een grote tijdelijke toename van het aantal leerlingen cq. leden. Dit
heeft toentertijd de nodige problemen met zich meegebracht.
Van een schoolbestuur kan inderdaad gesteld worden dat het diens verantwoordelijkheid
is. Toch dient wel opgemerkt te worden dat ondanks dat een school een professionele
organisatie is, het effecten heeft op een kleine basisschool.
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Voor een (sport)vereniging ligt dit anders. Een sportvereniging is en
vrijwilligersorganisatie. Een steeds wisselende toeloop heeft in het verleden veel
energie en flexibiliteit gevraagd van leiders,trainers en van teamspelers. Het bleek niet
altijd mogelijk te zijn om deze wisselende toeloop goed op te kunnen vangen.
Dorpsbelang Luttelgeest vraagt voor bovengenoemde mogelijke gevolgen juist aandacht
van burgemeester en wethouders en verwacht een actief meewerkende houding van de
gemeente, mocht dit nodig zijn.
We hebben in ons overleg ook afgesproken dat de gemeente de buren van het AZC
informeert over de uitbreiding van het AZC en de daarbij horende uitbreiding van het
COA en de daarbij horende bestemmingsplanprocedures, wij hebben inmiddels vernomen
dat u dit ook via een brief heeft gedaan.
Laten we er voor zorgen dat de positieve houding van Luttelgeest t.o.v. het COA en zijn
bevolking positief blijft en dat integratie en samenwerking op een prettige en
verantwoorde manier kan plaatsvinden.
Tot slot willen wij u mededelen dat wij uw brief en deze brief in de dorpskrant van mei
plaatsen.
Met vriendelijke groeten,
namens Dorpsbelang Luttelgeest,

Marian Uitdewilligen
Petra van Driel
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