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Allereerst: een gezond, gelukkig en voorspoedig 2009!
Kijkend uit het raam (waarbij verschillende mutsen tussen de bomen door voorbij komen
schaatsen), kunnen we concluderen dat Luttelgeest geniet van het schaatsweer (en dat
al 2 jaar op rij…klinkt niet verkeerd, toch?). Het weer houdt nog even aan dus we kunnen
als dorp nog even genieten van de ijsbaan, Weerribben etc.
Over kou gesproken: net als voorgaande jaren is door de gemeente weer een zoutbak
op de Kade geplaatst. Mocht u zout nodig hebben om gladheid te voorkomen, dan kunt
u dit hier halen.
In de nieuwjaarsspeech tijdens de geslaagde Nieuwjaarsborrel in de Bosfluiter is
gesproken over sportief Luttelgeest. Bij deze de datum voor de 10-dorpenloop: deze
vindt zaterdag 18 april 2009 plaats.

Radio Noordoostpolder: dorpsverslaggever gezocht!
Radio Noordoostpolder heeft ons benaderd voor een dorpsverslaggever. Wat houdt dit
in? Eén keer per maand wordt een uur gesproken met een radioverslaggever wat in het
dorp heeft plaatsgevonden of gaat plaatsvinden. Heeft u interesse om deze taak voor
het dorp te vervullen? Dit kunt u laten horen via de mail en/of één van de bestuursleden.
Voor radioliefhebbers: radio Noordoostpolder is te beluisteren via 105.2 FM (ether) of
104.1 FM (kabel).

Informatievoorziening nieuwe bewoners
De website is een van de manieren waarop (nieuwe) bewoners in
aanraking komen met Luttelgeest. Daarnaast krijgt iedere nieuwe
bewoner bij verhuizing een informatiemap van Luttelgeest. In deze
map zitten verscheidene folders, sticker en flyers van ondernemers,
verenigingen etc. Op deze manier zijn nieuwe bewoners op de
hoogte wat ons dorp te bieden heeft.
Wilt u, als vereniging of bedrijf, ook bekend gemaakt worden bij
nieuwe bewoners (bijvoorbeeld d.m.v. een flyers of folder), dan
kunt u dit kenbaar maken aan ons via de mail en/of door contact
op te nemen met Petra van Driel. Zij verzorgt de samenstelling van
de informatiemap en kan uw vragen beantwoorden.
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Interesse woningbouw
Helaas is er deze maand nog geen nieuws over fase 3. Toch horen wij nog steeds graag
of wie geïnteresseerd zijn in een woning in fase 3 (koop of huur). Onduidelijk is of er een
informatieavond komt, dus daarom vragen wij u ook de behoefte hieraan kenbaar te
maken.
Indien wij een beeld hebben van het animo voor zowel de huizen (verhouding koop-en
huur), als voor een eventuele informatieavond, dan biedt dit mogelijkheid de kans om
hierover in gesprek te gaan met de gemeente. Reactie ontvangen wij graag via
dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com.

Tuinonderhoud huurwoningen voor 65+-ers
Mercatus heeft afgelopen jaar een onderzoek gehouden onder 65+huurders. Hieruit bleek
onder andere dat de tuin voor veel huurders erg belangrijk is maar dat het onderhoud
hiervan lichamelijk te zwaar is/wordt.
Vandaar dat Mercatus als vorm van ondersteuning vanaf 1 januari 2009 een
tuinabonnement aanbied aan huurders van 65 jaar en ouder (en dan met name voor
mensen die niet meer in staat zijn het (zware) tuinonderhoud uit te voeren).
Samenwerking heeft Mercatus gezocht met Groengroep De Populier van Triade (2009 is
een proefjaar). Triade verzorgt 2 keer per jaar (voor- en najaar) het tuinonderhoud bij
abonnees. De kosten voor het abonnement bedragen €10,- per maand. Indien er veel
belangstelling is, kan het zijn dat u op een wachtlijst wordt geplaatst.
Indien u meer informatie wilt over het tuinabonnement of een abonnement af wilt
sluiten, kunt u kunt contact opnemen met Mercatus: 635500.

DOP: activiteitenoverleg
Het bespreken van de DOP nadert zijn eind. Afgelopen vergadering was één van de
laatste onderwerpen die besproken is het zogenoemde activiteitenoverleg. In de enquête
is de vraag gesteld wat uw mening is over een jaarlijks platform (met daarin
verenigingen, jeugd, horeca) in het kader van feesten/activiteiten. Het merendeel van de
respondenten is hier een voorstander van. Deze uitslag moet alleen wel in een ander licht
bekeken worden; ‘ja’ aankruizen is één, maar de genoemde deelnemers die zich nu
inzetten voor allerlei activiteiten dienen hiervan ook een voorstander te zijn.
Dorpsbelang heeft het volgende standpunt verwoord: dorpsbelang ziet de meerwaarde in
van een activiteitenplatform (en spreekt in de toekomst van een ‘activiteitenoverleg’).
Samenwerking en afstemming achten wij van belang en zullen wij nu en in de toekomst
zeker promoten.

Nieuwjaarsspeech 2009
Voor wie de speech van onze dorpsvoorzitter gemist heeft in de Bosfluiter…op de
volgende bladzijde kunt u deze nalezen!
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Nieuwjaarsspeech Luttelgeest 2009
Allereerst wens ik u allemaal u en uw familie en gezin een gelukkig 2009 toe. Ik hoop
van harte dat 2009 u op het persoonlijke vlak veel geluk gezondheid en voorspoed toe.
Naast u persoonlijk wens ik dat ook Luttelgeest als dorp toe. Maar wat is dan geluk ,
gezondheid en voorspoed voor een dorp, daar kun je heel verschillend over denken.
In de aanloop naar de nieuwjaarsreceptie hebben veel mensen aan mij gevraagd of ik
mijn speech al klaar had. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat mijn speech nog maar
net af is. Ik vind het toch wel heel bijzonder om voor het dorp waar ik woon te
speechen. Het voelt een beetje als “uitverkoren”. Bijzonder, omdat het toch wel een
echte traditie geworden is, die mijn voorgangers goed vormgegeven hebben.
Maar goed, veel mensen hebben we advies gegeven over waar ik het over moest
hebben:
De wegen
Zo moest ik het hebben over de slechte wegen: Het is een schande , alle wegen moeten
verbreed. Nou word je ook niet vrolijk van die smalle wegen met slechte bermen zoals de
korte Lindeweg en het eind van de Kalenbergerweg. Maar ja of we gelukkiger worden van
goede brede wegen?? Het rijden gaat dan met meer voorspoed maar veel mensen in het
dorp zeggen dan dat er veel te snel gereden wordt . Daar worden we dan weer niet
gelukkiger van. Een niet zo’n goed idee dus voor de Nieuwjaarsspeech. Hoewel we wel bij
de gemeente aangegeven hebben welke wegdelen het meest in aanmerking komen voor
een opknapbeurt. En nu maar hopen dat ze dan ook snel aan de beurt komen.
De sport
Iemand anders zei: Je moet het hebben over de sportiviteit van Luttelgeest: de
Dijkruiters, eerste bij de steprace, tweede bij de 11dorpenloop. Luttelgeest is zo sportief
dat ze moeite hebben om een dag te vinden dat er niets georganiseerd wordt. Zo kon het
dat er op 1 dag twee spraakmakende sportactiviteiten georganiseerd worden: het
oudejaarsvoetbaltoernooi en de Henk tot Henk loop. Maar mensen genoeg dus beide
activiteiten zijn erg goed geslaagd. Sportiviteit genoeg in Luttelgeest!En nu maar hopen
dat Tonego 1 niet laatste wordt in de competitie! De andere teams en vooral de
vrouwenteams doet het best goed toch? En laten we het dan maar niet hebben over de
trainingsstage in de Vogezen van de oecumenische fietsclub de Smulpapen.
Nu is het zo dat mensen die sporten over het algemeen langer gezond blijven, lichamelijk
en geestelijk dan mensen die niet sporten. Dit raakt het thema voorspoed en geluk dus
wel degelijk.
Glastuinbouw en woningbouw
Natuurlijk hebben veel mensen aangegeven dat ik het over de glastuinbouw moet
hebben. En dat is wel logisch he, maar ook wel lastig. Heeft Glastuinbouw met voorspoed
en geluk te maken? Bij alle glastuinbouwers die dit jaar gestopt zijn of die het zwaar
hebben momenteel is Voorspoed in ieder geval ver te zoeken, en het kan niet anders of
Geluk is op zekere momenten ook wel ver te zoeken geweest. Hopelijk vindt die groep

Nieuws Dorpsbelang Luttelgeest

januari 2009

dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com

Luttelgeestenaren in 2009 weer de rust om verder positief naar de toekomst te kijken
met of zonder bedrijf.
Aan de andere kant van het dorp rijzen megakassen de grond uit. Over het algemeen op
een mooie verantwoorde manier gebouwd rekening houdend met de omgeving. Deze
groep ondernemers wil ik met hun werknemers namens dorpsbelang hartelijk welkom
heten in Luttelgeest. Hoewel de gemeente tot frustratie van velen minstens 10 jaar te
laat is met het voorbereiden van de MER en bestemmingsplanregelingen zie je dat
Nieuwland met de nieuwe investeerders goed begrepen heeft dat zulke in de omgeving
ingrijpende complexen enigszins in harmonie met de omgeving gebouwd moeten worden
om gedragenheid te creëren in het kleine dorpje waar het gebouwd wordt. Dat is ze
aardig gelukt mag ik wel zeggen. Of Nieuwland ons geluk en voorspoed brengt? We
hopen het van harte. Het brengt werkgelegenheid:Dus nieuwe inwoners, dus kinderen
voor de scholen, klanten voor het restaurant, sporters voor de verenigingen etc. etc.
Hoeveel mensen zich werkelijk gaan vestigen in Luttelgeest moeten we nog maar
afwachten. Er komt werkgelegenheid voor veel Nederlanders en veel buitenlanders.
Huisvestiging voor de mogelijk vele buitenlandse werknemers die hier tijdelijk gaan
werken is nog niet goed geregeld. Ook de werkgevers hebben hier hun
verantwoordelijkheid in te nemen. Met Mercatus en de gemeente is dorpsbelang het eens
dat deze groep tijdelijk werknemers bij voorkeur niet in het dorp gehuisvest moet
worden. Medewerkers die langer willen blijven wonen en werken zijn natuurlijk van harte
welkom zich te vestigen en te integreren in Luttelgeest. Als dit gaat lukken kunnen we
mogelijk spreken over het vergroten van voorspoed voor het dorp. Voor de mensen die
zich in Luttelgeest willen vestigen moet er wel voldoende huisvesting zijn. Luttelgeest
fase 3 is in de planning maar het blijft wel erg stil. Het is nog niet zeker of Mercatus
huurwoningen gaat bouwen. Als vaste werknemers niet in Luttelgeest kunnen gaan
wonen is het maar de vraag in welke mate Luttelgeest voorspoed en geluk te
verwachten heeft van dit grote project!
De boeren en de zorg
Ik mocht het niet over de hoogte van de prijzen in de landbouw hebben van mijn
collega’s dorpsbelangbestuursleden. Er wonen veel meer mensen in Luttelgeest dan
boeren. Misschien werken er wel meer mensen in de zorg die in Luttelgeest wonen dan
dat er boeren zijn? Het zou zo maar kunnen. Maar ook over de zorg ga ik het niet
hebben, behalve dan dat het voorzieningenniveau voor vooral de oudere inwoners van
het dorp toch wel erg klein wordt nu er nog maar een minimale winkelvoorziening is. Dat
baart ons wel zorgen en is in 2009 zeker een punt van aandacht.
De keten en de horeca
De jeugd laat zich niet dwingen en kiest zijn weg, dat zie je maar in de oudejaarsnacht
waar ze massaal naar Chez Marknesse trokken in plaats van in het eigen dorp te blijven.
Voor die tijd verzamelden ze zich blijkbaar in de keten of bij iemand thuis. Er was dus
weinig reden om naar het dorp te komen en er is dus ook erg weinig vernield dit jaar.
Daar waar in andere dorpen dorpsbelang feesten organiseerde om de jeugd van de straat
te houden, kiezen wij er voor om niets te doen, ook omdat Fred en Bianca de deuren
openden. Concurrentie in het eigen dorp kunnen en willen we niet hebben. De gemeente
stelde 1000 euro ter beschikking aan de plaatselijke dorpsbelangen voor het organiseren
van een nieuwjaarsfeest. De Luttelgeester jeugd organiseert zich blijkbaar zelf, en wat
van jezelf is maak je niet kapot. Dus tot de jeugd zelf iets wil organiseren in de
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nieuwjaarsnacht vinden wij het prima zo. En wat ons betreft: Lang leve de keten.. maar
dan wel brandveilig en alcohol onder de 16 nog maar eventjes niet..Hier willen we
volgend jaar voorlichting over organiseren.
We zijn erg blij dat het restaurant behouden is voor het dorp. Maar ook hier geldt: Met
goed overleg tussen het Trefpunt, de culturele commissie, dorpsbelang en Tonego
kunnen we er in slagen de verhoudingen goed te houden en iedereen aan zijn trekken te
laten komen.
Geld
Het positieve is dat we mogelijk wel aanspraak maken op de antivernielingen gift van de
gemeente van 500 euro. Volgens onze eigen dorpswachters Kees en Petra , die voor en
na de oudejaarsnacht een rondje hebben gemaakt door het dorp is er alleen een klein
brandje geweest op het plein. Samen met de 600 euro die we van de Rabobank gekregen
hebben als afscheidscadeau van de voorzitter gaan we pannagoaltjes kopen voor de
jeugd (onder de basketbaldoelen). Hier hebben een aantal kinderen zelf om gevraagd
dus dat is een leuke bestemming. Ook krijgen we toch nog de 5000 euro die ons beloofd
is vanwege het Integraal Gebiedsgericht Werken. Dit willen we besteden aan het
opknappen van het stukje Blankerhammerweg tot naar de begraafplaats. We denken aan
een wandelpaadje, meer parkeerplaatsen en verlichting.
Samenhorigheid
Zo langzamerhand kom ik ergens waar ik het wel over wil hebben!
Dat is saamhorigheid .
Mensen op het platteland zijn gelukkiger dan mensen in de stad. Dat is een bewezen feit.
Ruimte: ook figuurlijk!, Saamhorigheid en hulpvaardigheid zijn daar mede de
veroorzakers van.
Na een jaar dorpsvoorzitter zijn ben ik onder de indruk geraakt van de saamhorigheid en
de betrokkenheid van vele Luttelgeestenaren. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat de
verlichting van de ijsbaan het doet. Daar wordt wel een middag aan gewerkt, een
middag die ook zelf geschaatst had kunnen worden op de Weerribben. Het lijkt zo
vanzelfsprekend dat de vlaggen van: We gaan weer naar school er hangen op het begin
van het schooljaar, dat de voetbalvelden lijntjes hebben, dat er collectes gelopen
worden, contributies opgehaald, de kerken geopend, Melodia jubileert, feesten gegeven
worden en mensen getroost worden bij verdriet.
Dat alles maakt een dorp een dorp en zorgt uiteindelijk voor voorspoed en geluk voor
het hele dorp.
Mijn wens voor 2009 is dan ook dat we dat allemaal behouden en versterken.
Een gelukkig en voorspoedig 2009!
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