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AMSTERDAM - Vier op de tien Nederlanders worden vertrouwd, waaronder met
name naasten, buurtbewoners en collega's. Dit blijkt uit de Nationale
Vertrouwensmonitor, die werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Winkle.
De vertrouwensmonitor 2009 brengt goed en minder goed nieuws. Goed in de zin dat
een overgrote meerderheid van de Nederlanders hun naasten vertrouwt, zoals partner
(84 procent), vrienden (84 procent) en familie (82 procent). Daarnaast blijken collega’s
en directe buren op behoorlijk wat vertrouwen te kunnen rekenen (69 procent en 74
procent). Andere straatbewoners moeten het met minder doen (62 procent).
Bekijkt u de website van Luttelgeest wel eens? Hierop staat genoeg informatie over ons
dorp (en up-to-date!). Sinds kort staan ook de buurtverenigingen apart op de site
vermeld. Bovenstaand artikel is niet de directe aanleiding hiertoe, maar sluit er wel mooi
bij aan. Buurtverenigingen verhogen de leefbaarheid (en gezelligheid) in een dorp.
Blijkt dat ene spreekwoord toch te kloppen…
Heeft u informatie over uw buurtvereniging? Denk aan bijvoorbeeld foto’s, de
bestuurssamenstelling of een programma met activiteiten…alles kan online!

Felicitaties!
Luttelgeest breidt uit. Was in 2008 al sprake van een babyboom…in 2009 zet deze trend
zich voort. Zo kunnen we het heugelijke nieuws brengen dat er nu ook een
“dorpsbelangbaby” geboren is: Wilfried is namelijk voor de vierde keer vader geworden.
Wilfried, Suzanne en kinderen: vanaf deze plaats feliciteren wij jullie nogmaals met de
geboorte van jullie dochter en jullie zusje! Veel gezondheid & geluk voor de
toekomst!

AED
De gemeente wil in november/december per dorp een AED plaatsen. De locatie hiervoor
moet Dorpsbelang doorgeven aan de gemeente, wat nog niet zo eenvoudig is. Vandaar
dat we u graag met ons mee laten denken.
De locatie moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
- De locatie liefst centraal in het dorp omdat hier doorgaans de meeste mensen komen;
- De AED wordt in een gebouw geplaatst; dus de locatie moet zolang mogelijk per dag
open zijn.
De Bosfluiter, Het Trefpunt en de kantine van Tonego zijn de eerste locaties waar je aan
denkt bij deze voorwaarde. Deze locaties zijn alleen niet hele dagen open en dus niet
altijd toegankelijk. Er zijn voorbeelden bekend van plaatsen waarbij een AED in een kast
geplaatst is in een tuin van iemand. Ook dit zou een optie kunnen zijn.
Wij vragen u of u met ons mee wilt denken over een goede locatie? Suggesties kunnen
bij Marian aangegeven worden.
Daarnaast worden er vijf vrijwilligers per dorp gezocht die de opleiding willen volgen
om de AED op een goede manier te kunnen gebruiken. Indien u belangstelling heeft,
kunt u dit ook laten weten aan Marian.
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Contributie
In de maand november wordt de jaarlijkse contributie van dorpsbelang (€8,- per
huishouden) weer geïnd. Mocht het om wat voor reden dan ook niet lukken geld te innen
(een jaarlijks terugkerend fenomeen), dan nemen we contact met u op.
Voor diegenen die geen machtiging hebben afgegeven, komen leden van dorpsbelang in
de maanden november/december bij u langs om de contributie
contant op te halen.
Wilt u een machtiging afgeven? Dat kan. Deze hebben wij bij ons
en kunt u ter plekke invullen. Ook is het mogelijk het
Het bestuur van
machtigingsformulier van de website van Luttelgeest te
Vereniging
downloaden en in te leveren bij één van de leden van dorpsbelang.
Dorpsbelang:

Monopoly!
Luttelgeest is weer een aantal straten rijker. Zoekt u de Lupine of
het Ridderspoor? Vanaf nu weet u deze straten feilloos te vinden.
Begin oktober zijn namelijk straatborden geplaatst in fase 2. Nu
maar hopen dat de Tom-Tom inmiddels ook aangepast is want
mocht u een kop koffie willen drinken in Luttelgeest-Zuid dan kunt u
er nu (nog) niet op vertrouwen dat de Tom-Tom u aan de juiste
kant van de Rozen- of Schoolstraat brengt!

DOP – Ouderenbeleid

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

Als vervolg op het gesprek in de zomermaanden met een groep
oudere dorpsbewoners is op 29 oktober de werkgroep weer
bijeengeweest met een aantal oudere dorpsbewoners. Als grootste
wens kwam naar voren: een boodschappen/winkelservice
gecombineerd met ontmoetings- en informatiemogelijkheden. Er is
een werkgroep gevormd welke bestaat uit dorpsbewoners, vrijwilligers en dorpsbelang.
Deze groep gaat onderzoeken op welke manier dit gerealiseerd kan worden. Als er
concrete plannen zijn, worden alle oudere inwoners via de dorpskrant uitgenodigd om dit
te bespreken.

Een bijzonder geluid…
De eerste maandag van de maand…dé sirene gaat af. Misschien heeft u het gehoord,
maar de sirene die in ons dorp te horen was, had een bijzonder (kort en onduidelijk)
geluid. We hebben gebeld met de gemeente en zij geven de brandweercentrale opdracht
hiernaar te kijken (en er wat aan te doen!).
Luistert dus allen op maandag 7 december om 12.00 uur naar de sirene en u zult
versteld staan van het oude, vertrouwde geluid!

Informatie voor nieuwe bewoners
Vanuit de gemeente krijgen wij eens in de zoveel tijd te horen of er nieuwe bewoners in
Luttelgeest zijn komen wonen. Zo ja, dan wordt bij hen een ‘informatiepakket’ bezorgd.
Hierin zit informatie over verenigingen, bedrijven etc. in Luttelgeest.
De informatiepakketten dunnen inmiddels aardig uit dus binnenkort zult u – indien u
informatie aanlevert – gebeld worden om nieuwe folders of flyers aan te leveren.
Levert u nog niets aan voor het informatiepakket maar wilt u toch dat nieuwe
bewoners geïnformeerd worden over uw bedrijf of een vereniging?
Geef dit dan door aan Petra van Driel of stuur een mail naar dorpsbelang.

Bestemmingsplan glastuinbouw
Dorpsbelang heeft de afgelopen maanden haar zienswijze op het bestemmingsplan
glastuinbouw aan de gemeente gegeven. Hieronder ziet u deze zienswijze per onderdeel
van het bestemmingsplan en de reactie van de gemeente hierop.

Nieuws Dorpsbelang Luttelgeest

november 2009

dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com

 Verkeer Kalenbergerweg
Voor wat betreft de drie m.b.t. de Kalenbergerweg genoemde verkeersopties merkt
Dorpsbelang op dat zij de bestaande situatie wenst te handhaven. Zowel van de
Kalenbergerweg als de Uiterdijkenweg komt veel verkeer (scholen, sport, verenigingen,
etc.) richting het dorp. In het geval deze aansluiting komt te vervallen, betekent dit dat
er vice versa ca. één kilometer omgereden dient te worden. Daarbij ontstaat het risico
dat men via de rotonde en de Luttelgeesterweg een route door het dorp kiest, wat leidt
tot verkeersoverlast in het dorp. Om het vrachtverkeer te beperken, adviseert
Dorpsbelang daartoe een verbod in te stellen zoals bijvoorbeeld geldt voor de Hopweg.
Reactie van de gemeente
De in het plan voorgestelde ontsluitingsstructuur voor het plangebied is in nauwe
samenspraak met de provincie Flevoland ontworpen. Naar aanleiding van de
inspraakreactie van Dorpsbelang Luttelgeest zijn wij opnieuw in overleg getreden met de
provincie Flevoland. De provincie Flevoland heeft n.a.v. dit overleg de situatie opnieuw
bestudeerd en is vervolgens tot een heroverweging van haar standpunt gekomen. Zij ziet
voldoende gronden om de aansluiting van de Kalenbergerweg op de Oosterringweg
ongewijzigd te laten. Deze gronden zijn als volgt:
• Gezien de uitbreiding van de bebouwing rondom de aansluiting lijkt een afwaardering
van de Oosterringweg ter plaatse naar de bebouwde kom op termijn een logische keuze.
Hierdoor zal de huidige gebiedsontsluitingsfunctie komen te vervallen en kan de
aansluiting behouden blijven;
• De intensiteiten op de provinciale weg stijgen, maar zijn gezien de huidige 3000
voertuigen per etmaal beslist niet hoog te noemen;
• Er is geen directe relatie met de aansluiting en gegevens inzake de
verkeersonveiligheid op het wegvak te leggen;
• De oversteekbaarheid verslechtert door de toename van het verkeer maar dit wordt
grotendeels weer gecompenseerd door de lagere naderingssnelheden vanaf de rotonde
en het 50 km gebied bij Luttelgeest.
Op grond van het voorgaande hebben wij het plan aangepast en de aansluiting van de
Kalenbergerweg op de Oosterringweg vooralsnog ongewijzigd gelaten.
 Huisvesting (buitenlandse) werknemers
M.b.t. de huisvestingsmogelijkheden voor buitenlandse werknemers in accommodaties
geschikt voor 200 tot 300 personen pleit dorpsbelang ervoor deze over de gehele polder
te verspreiden. Het voorgaande geldt ook voor de kleinere huisvestingsmogelijkheden
voor buitenlandse werknemers voor 50 tot 100 werknemers. Dorpsbelang is van mening
dat in of rond het glastuinbouwgebied ruimte is voor maximaal 1 grote voorziening.
Reactie van de gemeente
Uit artikel 3.6.1 (onder e) van de planregels blijkt dat het voorliggende plan, na een
daarvoor verkregen ontheffing, uitsluitend de mogelijkheid biedt voor tijdelijke
huisvesting van maximaal 50 tijdelijke werknemers. Waar Dorpsbelang Luttelgeest op
doelt, te weten de huisvestingsmogelijkheid voor accommodaties tot 300 personen is wat
mogelijk is op basis van het provinciaal beleid. Het onderhavige plan biedt daarvoor
evenwel niet de mogelijkheid. Om een te grote concentratie van dergelijke
huisvestingsmogelijkheden te voorkomen is in het plan bovendien bepaald dat de
onderlinge afstand van bouwpercelen, waarvoor een dergelijke ontheffing kan worden
verleend, minimaal 500 meter dient te bedragen.
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