Verslag Jaarvergadering Dorpsbelang 20 maart 2015
Aanwezig: Richard Westveer (voorzitter), Kirsten Dijk (secretaris), Henk Swillens (penningmeester), ,
Henco Bouma, Jacco den Dekker, Wendy Lassche,Gonny Schot, René ter Schure en Nelleke
Verhage.
Ongeveer 90 leden van Dorpsbelang.
Klaas Jan Loosman (IGW), Henk Bakker (gemeente) Jan van Benthem (dorpsagent), CDA, Politieke
Unie, SGP, SP, Marijke Bleeker (buurtwerker) Josien Westveer (correspondent De Noordoostpolder),
Gitta Montanus (correspondent Stentor), dorpsbelang Marknesse en dorpsbelang Bant.
1. Opening: door Richard Westveer om 20.10 uur.
Richard heet alle mensen welkom. Ook dit jaar is er aan de aanwezigheidslijst af te zien dat we veel
verenigingen rijk zijn in het dorp.
2. Notulen jaarvergadering 21 maart 2014 worden goedgekeurd.
3. Jaarverslag 2014: door Kirsten Dijk.
Op de vorige jaarvergadering hebben we de nieuwe voorzitter mogen verwelkomen en nu is er
alweer een jaar voorbij waarin we weer veel activiteiten en projecten hebben mogen meemaken.
Zoals gezegd op de jaarvergadering van afgelopen jaar zijn we meteen goed begonnen met het
afvinken van het eerste punt op de actielijst van de nieuwe dorpsvisie; de urnenmuur. Inmiddels ligt
ook het grind en het groenperk om de muur heen. Nogmaals bedankt aan alle vrijwilligers die hieraan
hebben bijgedragen!
In mei was Koning Willem Alexanders eerste Koningsdag, wat natuurlijk ook hier werd gevierd. Een
rommelmarkt, een optreden van Vondel met jeugd, muziek van Melodia, een volleybaltoernooi met
afsluitend een barbecue; al met al een mooie dag! Ook vond de steptocht weer plaats, waar we een
e
mijlpaal hebben bereikt; voor de 10 keer gewonnen!
In juni was de aftrap van een pilot van AED via Hartslagnu.nl in Luttelgeest. We vragen nog steeds of
iedereen die in het bezit is van een AED of AED-certificaat zich aan te melden via de website!
Het dorpsfeest was ook dit jaar weer een groot succes, met op de vrijdagavond iets nieuws, een
casinoavond. Zaterdag de HighLand Games en ’s avonds een knalfeest in de tent. We zijn benieuwd
wat de Culturele Commissie dit jaar voor ons in petto heeft!
Eind augustus was er na een jaar afwezigheid weer een autocross, dit jaar op zondag, wat goed is
bevallen. Mede door het goede weer waren er veel bezoekers en was het een geweldige dag!
In september hebben we Sociaal team Doen en IGW op bezoek gehad bij de vergadering van
Dorpsbelang. Luttelgeest heeft een eigen buurtwerker gekregen, waarbij u terecht kunt met allerlei
vragen, over bijvoorbeeld inkomen, zorg voor een partner, eenzaamheid of kinderen. Achterin de
dorpskrant kunt u alles omtrent TeamDoen vinden.
In oktober vond de tuinenkeuring plaats, waar met name de PKN echt eruit sprong met een dikke
e
tien! We zijn weer ietsje geklommen in de lijst en geëindigd op de 6 plaats.
Biodanza in het oude Trefpunt is geopend in november door oud-eigenaar Henk Swillens. Het is mooi
opgeknapt en wordt regelmatig goed bezocht. Vanaf november is het project Zorg in Luttelgeest van
start gegaan, wat tot op heden een groot succes is! Straks wordt daar meer over verteld door de
projectgroep. Op 23 november was er een viering in de katholieke kerk ter gelegenheid van de sluiting
van het gebouw. Een markant gebouw, waar veel geschiedenis is geschreven.
In december is er afscheid genomen van de Sinterklaas die de afgelopen 30 jaar voor mooie
intochten heeft gezorgd. Bedankt! Met oud en nieuw was er een feest georganiseerd in de Bosfluiter
door een gelegenheidscommissie, wat erg geslaagd was.
In februari is de begraafplaats weer opgeknapt door middel van nieuwe taxusboompjes. Eind februari
was de verbouwing van het AZC klaar, gereed om 400 extra asielzoekers op te vangen.

In maart is de eerste paal geslagen van de 2x 7 rijtjeswoningen in de nieuwbouw; een mooi project en
erg in trek voor starters uit Luttelgeest, maar ook vanuit ons buurdorp Marknesse;).
4. Financieel verslag: door Henk Swillens.
Er zijn kascontroles uitgevoerd bij de dorpskrant, de dierenweide en de culturele commissie door
dorpsbelang.
De kascontrole bij dorpsbelang is gedaan door Karolien van Tilburg en Petra Scholtens en is akkoord
bevonden. Henk licht het verslag toe; er volgen geen vragen.
Volgend jaar wordt de kascontrole uitgevoerd door: Petra Scholtens en Piet Koekoek
Culturele commissie kascontrole door Marlou den Dekker.
5.Lopende zaken:
Basisscholen: door Richard Westveer
Als dorpsbelang vinden we het belangrijk dat Luttelgeest zijn voorzieningen behoud, evenals de
basisscholen. Op dit moment zijn er twee basisscholen en we zijn in gesprek met de twee
basisscholen om te kijken hoe we de samenwerking kunnen versterken.
Huisvesting arbeidsmigranten: door Richard Westveer
Level One Uitzendbureau heeft het voornemen om aan de Kuinderweg 23 een
arbeidsmigrantenopvang te realiseren. In eerste instantie voor 150 personen, met de bedoeling deze
uit te breiden naar 300 personen in de toekomst. Dorpsbelang zal samen met een aantal bewoners in
een klankbordgroep zitten, om te kijken hoe dit verder ontwikkeld.
AZC: door Wendy Lassche
Dorpsbelang wordt om de 6 weken uitgenodigd voor overleg bij AZC, zodat we precies weten wat er
speelt. Wijkagent, gemeente, politie, dorpsbelang Bant en Kuinre en direct omwonenden zijn ook
aanwezig. Vorig jaar zomer hebben er 4 paviljoens gestaan, voor de tijdelijke opvang van 400 extra
asielzoekers. Deze tenten waren niet winterbestendig, waardoor deze vanaf november weer leeg
waren. In december is er tijdens de gemeenteraadsvergadering besproken dat er een
capaciteitsuitbreiding plaats gaat vinden voor 400 extra asielzoekers, voor maximaal 5 jaar. Inmiddels
zijn de eerste units zijn geplaatst en de eerste asielzoekers zijn al geplaatst. Uiteindelijk 1400
bewoners. De asielzoekers komen voornamelijk uit Syrië (54%), Eritrea (38%) en Somalië (5%). De
overige 3% bestaat uit 45 andere verschillende nationaliteiten.
Zaterdag 20 juni, tijdens dorpsfeest, is er open dag op AZC. Aanrader om eens binnen de poorten te
kijken op het centrum! .
Ondernemersvereniging door Henco Bouma
Als enige dorp heeft Luttelgeest geen ondernemersvereniging. Aantal weken geleden zijn we gestart
met een pilot met een aantal ondernemers. Alle ondernemers worden uitgenodigd op 10 april in de
Bosfluiter voor een startbijeenkomst, waarbij enkele ondernemers een woordje doen, OVG (Willemien
van Putten) om start te maken met ondernemersvereniging. Iedereen is welkom!
Schaliegas: door Nelleke Verhage
Hoe staat dorpsbelang in het onderwerp schaliegas. 1 geleden werd er gevraagd of wij een standpunt
in wilden nemen. Dit doe je niet zomaar en het blijkt dat je dan te weinig informatie hebt om een
standpunt in te nemen. Er werd een avond in Marknesse georganiseerd in Chez, met onder andere
wetenschapper Rien Herber. Daarnaast is er ook nog een avond in de Bosfluiter georganiseerd met
een aantal sprekers. Op basis van de informatie en kennis die wij hebben opgedaan hebben wij een
standpunt ingenomen; wij zijn tegen schaliegas! Dit kan eventueel nog worden aangepast als er
andere informatie beschikbaar komt. Omdat we het rustig vonden omtrent het onderwerp schaliegas in
de Noordoostpolder, is TEGENgas opgericht met de volgende bedrijven; BAN, LTO, mercatus, OVG,
schaliegasvrijnop, wergroepschaliegasvrij nee. . Hiermee willen we de krachten bundelen en een
duidelijk signaal afgeven aan gemeente, provincie en landelijke overheid.
Klussendag: door Gonny Schot
Twee jaar geleden hebben we een klussendag gehad in augustus, doordat het in de vakantie was,
was de communicatie moeilijk. Dit jaar doen we het iets eerder, namelijk op 13 juni. Dan hebben weh
het dorp mooi aan kant voor dorpsfeest. We hebben nog klussen en vrijwilligers nodig, dus schrijf
klussen op post-its of geef je zelf op! Tijd wordt nog bekend gemaakt. We sluiten de dag uiteraard ook

weer gezellig af, net zoals twee jaar geleden.
Mozaïekcommissie: door Gonny Schot
De tulpenmozaïek is jarenlang voorbereid en gecoördineerd door Marja Rijnvis, Harmke van Heugten,
Karin Tuiten en Tea Geerts. Zij gaan er mee stoppen. Als dank voor hun inzet krijgt iedereen een
theeglas met inschrift. Een fotoboekje voor de commissie wordt nog overhandigd.
Ingrid Cordes, Ja-eli van Beveren en Susan Vergeer zullen de volgende commissie gaan vormen.
Veel succes!
Zorg; een leven lang Luttelgeest: projectgroep
Marian en Emelien komen ook naar voren, zij vormen samen met Wendy Lassche en Nelleke
Verhage een deel van de projectgroep zorg en zullen kort wat vertellen over het project tot nu toe.
Ouderen in Luttelgeest missen de aanloop voor ontmoeting, een loopje. Dit is met een groep opgepakt
en er is een plan geschreven. In november is er een officiële opening geweest met wethouder Henny
Boogaards.
De donderdagmorgen is er koffie voor iedereen die wil komen, er kan een spelletje gespeeld worden
en eens in de twee weken is er een warme lunch voor ongeveer 25 mensen De buurtwerker Marijke
Bleeker is ook vaak aanwezig. Daarnaast is er ook regelmatig een spreker. Zo zijn er elke week
ongeveer 35-40 mensen aanwezig!
Emeline; er wordt voor zoveel mogelijk verschillende onderwerpen gezorgd, zodat het voor zoveel
mogelijk mensen interessant is. Ook een belangrijk onderdeel is de leestafel; we hebben een kleine
bibliotheek/boekenkast gekregen. Het project is breder dan ontmoeting alleen, dit is het fysieke punt.
Daaromheen is er nog veel meer service die we willen bieden. Als er vragen over zorg zijn kan dit ook
worden doorgespeeld naar bijv. sociaal team doen, zonnebloem, Help!. Help! wil gemaksdiensten
gaan verzorgen, zoals boodschappendienst, vervoer, prikservice. Met het gehele project zorg zijn
inmiddels 40 vrijwilligers/meedenkers mee bezig!! Als je ideeën of suggesties hebt, wees dan ook
welkom op de donderdagmorgen.
Marian; eigenlijk is het meer welzijn dan zorg. Het is leuk als er spontaan mensen langskomen, van
allerlei leeftijden. Knopen er steeds stukje aan vast. Willen dat straks digitaal gaan doen. Portal
Luttelgeest ligt op de plank. Maar hier is nog geld voor nodig. Er is veel overleg met instanties en met
andere dorpen. Ook andere dorpen hebben dit soort ideeën, door het helpen van elkaar kan het
goedkoper worden.
Nelleke; we zijn op zoek naar gastvrouwen voor de donderdagmorgen. (gastvrouw; ontvangt mensen,
nieuwe verwelkomen, koffie schenken, vragen beantwoorden, etc.). Daarnaast zijn er veel vrijwilligers
nodig voor verschillende activiteiten/groepen die willen meehelpen of denken; de
ambassadeursgroep, kookclub, Help!, PR.
Richard bedankt de groep project zorg en welzijn. Bereikt door veel tijd in te steken, mooie ambitie!
7. Bestuurswisseling
- Henco Bouma en Kirsten Dijk zijn herkozen.
- We nemen afscheid van Henk; Johan Scholtens is de vervangende kandidaat.
Henk bedankt Dorpsbelang, Richard doet een bedanktwoordje voor Henk.
8. Luttelgeestenaar van het Jaar
Was duidelijk, iedereen wist het al na de hints. Hetty den Dekker is Luttelgeestenaar van het jaar!
Praatje Richard;
De vraag was niet of jij Luttelgeestenaar van het jaar zou worden, maar wanneer. Heel vaak hoorden
we al dat Luttelgeest jou een geschikte kandidaat vindt. Onder andere voor het volgende; twee dagen
per jaar staat het huis aan de Lindeweg op zijn kop. De beste kleren van Sint en zijn Pieten komen
van Hetty´s zolder en speciaal voor Luttelgeest kleden zij zich op zijn mooist voor deze bijzondere
dagen. Vanaf ´s morgens vroeg is Hetty in touw om alles op rolletjes te laten lopen. De schminkers, de
Sint en hun Pieten worden verwend zoals we dat van Hetty gewend zijn. Wat fijn Hetty, dat dit jaar in,
jaar uit bij jou kan.
Veel verenigingen zijn blij met jouw deelname en betrokkenheid. Vorig jaar had je bij Vondel de

hoofdrol in het grote stuk. Ook zit je in het bestuur en regel je van alles. En dat zijn niet vaak de
dingen die direct zichtbaar zijn; het secretariaat, de kaartverkoop en heel veel dingen achter de
schermen. Bij de Zwartlappen zing je mee, ben je ´de jager´ en probeer je er samen met de andere
dames altijd een groot feest van te maken. Je zingt ook in het kerkkoor van de Katholieke kerk, zit in
onder andere de Coordinatiegroep en probeert samen met andere de H. Ireneus in leven te houden,
zonder dat het kerkgebouw in Luttelgeest nog voor vieringen gebruikt wordt. Ook in de
buurtvereniging ben jij een spil als het gaat om het organiseren van activiteiten, optredens, feestjes en
acties bij lief en leed.
Kortom, te veel om op te noemen en je hebt de titel ´Luttelgeestenaar van het jaar´ meer dan
verdiend! Hetty krijgt een bos bloemen, een speldje en een applaus vanuit de zaal.
9. Rondvraag
- Frans Gielleit; bij de sluiting van de katholieke kerk sluiting werd Dorpsbelang gemist. Hoe kan dat?
Richard reageert; het is een mooi hoofdstuk wat we hebben afgesloten. Ons is te laat te oren
gekomen dat er gelegenheid was om wat te zeggen, en hier hadden wij bij moeten zijn. Excuses
hiervoor!
- Er is een brief gestuurd naar de gemeente door de Sportstraat, over het feit dat er een drempel moet
komen bij het kruispunt Amazonestraat/Sportstraat.
- Atletiekvereniging organiseert voor het eerst een avondvierdaagse in Luttelgeest van 13 t/m 17 april.
Er wordt gerekend op de steun van de basisscholen, maar iedereen is welkom om hierbij aanwezig te
zijn. Gezien we sportvereniging hebben, hoeft het niet alleen voor de basisschoolkinderen te zijn,
maar ook voor ouderen, iedereen mag gezellig meewandelen. Een formulier kan ingevuld worden via
de website. Kunt formulier invullen via website!
- 30 km weg bij ingang vanaf Luttelgeesterweg wordt altijd te hard gereden. Als er nog aan bestrating
wordt gedaan in nieuwbouw, of ze dan de knikken in de weg eruit kunnen halen.
Mariet Rommens komt naar voren; alle dingen hebben een tijd. Er is een boekwerk uitgebracht over
geschiedenis katholieke kerk. Ria Maas en Adje Henselmans hebben er veel foto’s in verwerkt en er is
maar een beperkte oplage. Als je belangstelling hebt kun je je aanmelden.
Pauze
10. Culturele Commissie (CC)
Opening door Klaas Bakker
Klaas stelt de leden van de CC voor welke nu bestaat uit Ian Hale, Edith Droog, Arieke Omta, Jan
Pieter Tilma, Astrid van de Ouweland, Erik Boeve en Eline de Vries.
Klaas bedankt de leden die afscheid hebben genomen; Froniek Tesselaar en Theo Hebben.
Jaarverslag 2014 door Klaas Bakker
Op 26 april mochten we voor de eerste keer Koningsdag vieren. Deze werd zoals gewoonlijk ´s
morgens begonnen met het zingen van het Wilhelmus, de vlag hijsen en onder begeleiding van
Melodia het dorpslied zingen. Aansluitend volgend de rommelmarkt waar Melodia nog enkele
nummers ten gehore bracht. Ook hadden we een primeur, een optreden van de jeugdige leden van
Vondel. Hun voorstelling ging over een prinses die onder de mensen wilde zijn. Ik wil namens de CC
beide verenigingen nogmaals bedanken voor hun inzet. `s Middags was er door de CC het vertrouwde
volleybaltoernooi georganiseerd, alleen nu in samenwerking met en bij de Bosfluiter. We kijken terug
op een zeer geslaagde dag van sporten, eten en een drankje in een zonovergoten Luttelgeest @ de
Bosfluiter. Zeker voor herhaling vatbaar, maar daar later meer over.
Het dorpsfeest was dit jaar van woensdag 18 juni tot en met zondag 22 juni. Dit jaar was er sinds
lange tijd weer een kermis die al op woensdagmiddag voor de basisschoolkinderen open was. Op
donderdagmiddag de playbackshow voor de jeugd van de basisscholen, waar erg enthousiast aan
werd deelgenomen. De winnaars mochten ´s avonds optreden bij de grote playbackers. Deze werd
uiteindelijk gewonnen door ´Chop my money´. Op vrijdag was het weer vroeg dag. In de ochtend het
60+ uitje en de peuters in de tent. Beide activiteiten werden ook dit jaar weer goed bezocht. ´s Avonds
was er de braderie voor ondernemend Luttelgeest. 15 kraampjes van verenigingen en ondernemers
die zorgden voor een gezellige sfeer op deze markt. Tegelijkertijd was er natuurlijk ook de
Luttelgeester dorpsloop, die door de opstelling van de kermis werd gedwongen een ander parcours te
lopen, gelukkig op het laatst nog gelukt. Ook deze avond weer een spetterende kinderdisco in de tent
waar vele kinderen op af kwamen. Vanaf 20:30 uur ging de tent dicht omdat de tent moest worden

verbouwd voor een waar casino. Voor ons als CC een spannende aangelegenheid. Ik kan u vertellen
het heeft alles overtroffen van wat we gedacht hadden. Er waren veel mensen, jong en oud, die een
gokje kwamen wagen. Zaterdag was de organisatie vroeg op om alles in het gareel te krijgen voor de
Highland Games. Bij dit grootse evenement werd er weer door vele teams deelgenomen, die hun
krachten en uithoudingsvermogen met elkaar gingen meten, met als eindspel de gladde stormbaan.
Uiteindelijk was ´ het Vuurtje´ aan het eind van de dag de winnaar. Na dit schouwspel werd er even
wat gedronken door een ieder bij de buitenbar en uiteindelijk met vereende krachten werd de boel
opgeruimd. Tijdens dit opruimen stond de Hamburgerbakster uit Marknesse te praten en vol
verwondering het schouwspel van het opruimen te aanschouwen. ´Dit zou je in ons dorp niet zien, met
elkaar de boel weer aan kant maken´. Ik denk een groot compliment voor onze gemeenschap van hoe
we dit doen. De zaterdag werd door vele dorpsgenoten afgesloten in de tent met muziek van ´Full
House´. Zeer geslaagde avond waar ook onze winnaars van de playbackshow nog een acte de
preseance gaven. Zondags werd er een Oecumenische dienst gehouden in de tent.
Ook Sinterklaas kwam dit jaar weer aan, al leek het er in het begin niet op. Sinterklaas was namelijk
nergens te vinden. Dan maar gaan zoeken samen met onze burgemeester en DJ Piet door de straten
van Luttelgeest, waar hij gelukkig werd gevonden boven in de toren van de katholieke kerk.
Vandaaruit ging de reis naar het gymlokaal waar de jongste kinderen met Sinterklaas en zijn Pieten
het feestje verder vierden. De wat oudere kinderen konden een film gaan kijken in de Bosfluiter.
Een geslaagd jaar volgens ons! Ik wil namens de CC ook iedereen bedanken die ons een helpende
hand hebben gestoken.
Financieel verslag door Arieke Omta
Het financieel verslag wordt kort toegelicht en hier zijn geen vragen over. Kascontrole is gedaan door:
Bouke Wielenga en Jacco den Dekker. Volgend jaar verzorgt Marlou den Dekker met een lid van
Dorpsbelang de kascontrole.
Jaarprogramma 2015 door Erik Boeve
 Koninginnedag: vrijmarkt op het plein
e
 Dorpsfeest: 3 week van juni van 17 tot en met 21 juni. Vrijdag
casinoavond, zaterdag beddenrace met een hele leuke band in de
avond.
 Sinterklaas
Vrijwilliger van het jaar
Wij als CC hebben weer gemeend iemand in het zonnetje te moeten zetten
in verband met de bijdrage die hij de afgelopen jaren heeft geleverd. We
bedachten dat het wel leuk zou zijn om een VIP-tasje aan te bieden voor het
komende dorpsfeest, als dank voor jou bijdrage het afgelopen jaar.
Dit jaar zijn de vrijwilligers van het jaar:
- Jan van Heugten
- Bennie Scholtens
13. Rondvraag & sluiting
Voor de rondvraag zijn geen vragen.

