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Jaarvergadering
Vrijdag 22 maart was de jaarvergadering van Dorpsbelang in de Bosfluiter. Met een mooie opkomst van 80
dorpsgenoten, politici en ambtenaren was het weer een gezellige en informatieve avond. Veel onderwerpen
zijn de revue gepasseerd. Dit jaar heeft er ook weer een bestuurswisseling plaatsgevonden; Wendy en
Jacco, van harte welkom!
De klussendag
Op zaterdag 24 augustus wordt er een klussendag georganiseerd in Luttelgeest. Wij zijn op zoek naar
klussen die in het algemeen belang van het dorp zijn en binnen een dag afgerond kunnen zijn. Heeft u een
klus voor een vereniging, gebouw of wijk of wilt u zichzelf, vriendengroep, buurt of sportteam opgeven om
een klus te doen, geef dit dan op! Op dit moment inventariseren we de klussen die op de Post-its zijn
binnengekomen tijdens de jaarvergadering. Weet u nog een goede klus? Geef het aan ons door;
dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com. Via dit e-mailadres kunt u ook uw e-mailadres doorgeven om op de
hoogte gehouden te worden.
Paddentrek
In de vorige dorpskrant berichtten wij u dat het scherm voor de paddentrek al
langs de Oosterringweg geplaatst was, maar we bleken iets te voorbarig. De
boswachter was er nog niet aan toe. We gaan ervan uit dat het doek binnenkort
neergezet wordt. Er is een rooster opgesteld zodat dorpsbewoners en kinderen
van basisschool de Klipper op een vaste dag de padden naar de overkant
brengen. Bedankt voor de aanmeldingen!
Schouw
Dinsdag 28 mei vindt er weer een schouw plaats in het dorp, wat ook al is
aangegeven op de jaarvergadering. Tijdens de ronde door het dorp met de
gemeente worden knelpunten bekeken welke eventueel door het dorp opgepakt
kunnen worden. Heeft u nog punten wat betreft straatbeeld, leefbaarheid,
veiligheid of overlast die heel het dorp aangaan, kunt u dat aangeven bij Klary
de Vries (gemeente) k.devries@noordoostpolder of bij René ter Schure
(dorpsbelang); 8315as@hetnet.nl
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Schaliegas
Binnenkort is er weer een informatieavond over schaliegas. Tijdens deze avond wordt het onderwerp vanuit
verschillende invalshoeken belicht. Dorpsbelang wil met de verkregen informatie graag napraten met
dorpsbewoners om een gezamenlijk standpunt te bepalen. Via de website en/of dorpskrant wordt u op de
hoogte gehouden over wanneer en waar de informatieavond plaats zal vinden.

