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Witamy w Luttelgeest!

Een beetje vreemde opening, maar de titel is ‘welkom in Luttelgeest’ in het Pools. Onlangs hebben we
namelijk naast een Duitse en Engelse vertaling, ook de Poolse vertaling toegevoegd aan de
informatiefolder over Luttelgeest. Heeft u buitenlandse medewerkers die u graag meer informatie wilt
geven over ons dorp, vraag René ter Schure naar de folder, of mail naar
dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com. Folders en brochures over Luttelgeester bedrijven, verenigingen
of activiteiten kunnen ook ingeleverd worden bij René.
Nieuwe bewoners die zich inschrijven bij de gemeente Noordoostpolder krijgen een informatiepakket
thuisbezorgd.
Schouw
In 2011 was het er ook; een dorpsschouw. Via een formulier kon iedereen allerlei verbeterpunten
aangeven voor het dorp. En er kwam heel wat binnen; van dode bomen tot te hoge stoeptegels, van
teveel verkeersborden tot ontbrekende paden. Nadat dorpsbelang samen met Wijkbeheer en soms een
belanghebbende of belangstellende dorpsbewoner een aantal punten bekeken had, zijn heel wat
verbeterpunten aangepakt.
In 2013 komt er een nieuwe schouw. Ook nu kunt u weer punten m.b.t. de openbare ruimte aangeven,
die u graag verbeterd wilt zien. Eind maart krijgt u hierover een bericht, eind april moeten de punten
aangeleverd zijn. Denkt u er maar vast over na!
Jaarvergadering
Misschien staat het al in uw agenda; de jaarvergadering is dit jaar op 22 maart in de Bosfluiter. Te zijner
tijd krijgen leden van Dorpsbelang een uitnodiging met daarop de agenda.
Luttelgeest drievoudig Kern met Pit
‘Kern met pit’ is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij met als doel het
stimuleren van projecten die de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren, vormgegeven door mensen
uit die omgeving.
Hiervoor wordt per project €1000,- beschikbaar gesteld. Om dit bedrag te krijgen doe je mee aan een
wedstrijd waar je het projectplan indient, waarna een jury het plan beoordeeld. Als je deze ronde
gehaald hebt, volgt de uitvoering van het project waarvan het resultaat opnieuw door de jury
beoordeeld wordt. Bij goed resultaat wordt tijdens een feestelijk georganiseerde prijsuitreiking het
gewonnen bedrag overhandigd. Naast deze prijs ding je ook nog mee naar een extra prijs voor het
beste project per provincie.
Er waren in onze Provincie acht projecten verkozen om mee te doen, waarvan drie uit Luttelgeest, te
weten:
- de opknapbeurt van de dierenweide met een nieuw onderkomen voor de dieren.
- een kunstwerk ter ere van het 60 jarig bestaan van ons dorp dat zo gauw de vorst uit de grond is
geplaatst zal worden.
- het multifunctioneel evenemententerrein dat afgelopen najaar al feestelijk geopend is.
Al deze projecten vielen tijdens de prijsuitreiking in de prijzen en zo ging Luttelgeest met 3 van de 8
Flevolandse prijzen en een bedrag van € 3000 naar huis. Luttelgeest mag zich dan ook met recht Kern
met Pit noemen.
Met ons MFE project scoorden we hoge ogen bij de verkiezing van de extra prijs, maar Kraggenburg
ging er met hun Multi Culti project ‘Samen-Razem’ met de hoofdprijs vandoor, een welverdiende
erkenning voor hun mooie project.

Starterswoningen
Donderdagavond 17 januari vond er een informatieavond plaats in de Bosfluiter over starterswoningen
aan de Orchidee. Deze was georganiseerd door J&R Projecten, met het
Het bestuur van
idee om in beginsel zeven starterwoningen te realiseren met verschillende
Vereniging Dorpsbelang
mogelijkheden qua indeling. Koffie en taart stond klaar om 19.30 uur en
alle partijen waren aanwezig; een makelaar, projectontwikkelaar,
hypotheekadviseur en keukenspecialist. Ondanks de goede voorbereiding Marian Uitdewilligen
Voorzitter
waren er helaas maar weinig belangstellenden.
Kirsten Dijk
Afsluiting Uiterdijkenweg
Aan de Uiterdijkenweg worden van maandag 11 februari tot en met vrijdag
22 februari wegduikers vervangen. Hierdoor zijn deze periode gedeelten
van de Uiterdijkenweg overdag (7.00-18.00 uur) afgesloten voor het
doorgaande verkeer. Voor (brom)fietsers en voetgangers blijft tijdens de
werkzaamheden doorgang mogelijk.
De brief met alle informatie die gestuurd is aan de bewoners van de
Uiterdijkenweg vindt u op de www.luttelgeest.com.
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