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Jaarvergadering
De datum is al een aantal keer genoemd, maar de uitnodiging met hierop de agendapunten heeft u nu
waarschijnlijk ook in de bus gehad. De notulen van de jaarvergadering van vorig jaar vindt u hieronder.
Wij verwelkomen u graag vrijdag 22 maart in de Bosfluiter met een kopje koffie of thee. U bent van harte
welkom!
Het beste idee van Luttelgeest wordt: Klussendag
Dit idee werd ineens geopperd tijdens de nieuwjaarsreceptie. Dit vinden wij een erg goed idee, daarom
organiseren we dit jaar een klussendag. Tijdens de jaarvergadering kunt u aangeven welke klussen u graag
gedaan wilt hebben. Het mag van alles zijn; als het maar in een dag te doen is én voor algemeen belang is!
Tijdens de jaarvergadering hoort u hier meer over.
Plantvakken omvormen naar gazon
Het is u misschien opgevallen dat de gemeente Noordoostpolder steeds meer zoekt naar mogelijkheden om
te bezuinigen. Zo ook op het openbaar groen. Het onderhoudsniveau van de groenperken is al omlaag
gebracht. Dit heeft tot gevolg dat onkruid binnen de gemeente steeds meer terrein wint. Door het verbod en
de beperking op bestrijdingsmiddelen wordt het steeds moeilijker plantvakken onkruidvrij te houden.
Op dit moment zijn er al op verschillende plaatsen in Luttelgeest struiken vervangen door gras.
Het onderhoud van gras is goedkoper dan het onderhoud aan de struiken.
De volgende groenvakken: groenvak naast Brinkweg 5 en 1, tegenover Gerberastraat 2 en tegenover
Gerberastraat 22 tot 8 en op de hoek van Gerberastaat 24 en Amazonestraat 64, staan nu op de planning
om omgevormd te worden tot grasveld. Wilt u, bijvoorbeeld met uw buurt, de perken onderhouden, dan wil
de gemeente de perken in tact houden. U kunt zich hiervoor wenden tot de heer J. Marissen van gemeente
Noordoostpolder via e-mail j.marissen@noordoostpolder.nl.
Paddentrek
Langs de Oosterringweg is weer een doek gespannen, zodat de padden niet overreden worden als ze de
weg over willen steken. Jaarlijks willen ze deze route nemen om te kunnen paren. Via de website hebben wij
uw hulp gevraagd om de padden dagelijks vanuit de emmers over de weg te helpen. Dit heeft geresulteerd
in een schema waarin de dagen van de week verdeeld zijn over verschillende personen, families en een
school. Samen zorgen ze dat de paddentrek ook dit jaar weer probleemloos verloopt.
Verslag Jaarvergadering Dorpsbelang 30 maart 2012
Aanwezig: Marian Uitdewilligen (voorzitter), Marianne van Tilburg (secretaris), Henk Swillens
(penningmeester), Piet Koekoek, René ter Schure, Annelies van der Gaag , Wilfried Vergeer en Gonny
Schot. (Ronald Gielleit: afwezig m.k.)
Ongeveer 75 leden van Dorpsbelang.
Klaas Jan Loosman (IGW), Jan van Benthem (dorpsagent), Hennie Bogaards (wethouder), PVDA, CDA,
VVD, PU, D66, René Halsema (gemeente NOP), Josien Westveer (correspondent De Noordoostpolder),
correspondent Stentor.
1. Opening: door Marian Uitdewilligen om 20.10 uur. Marian heet iedereen welkom en geeft aan dat we dit
jaar weer in de Bosfluiter zitten, waar we dit met de nieuwsjaarreceptie nog niet verwacht hadden.
Luttelgeest heeft veel accommodaties; dat is prettig maar mogelijk ook teveel? Er is om de Bosfluiter ook
veel te doen geweest: door de komst van de biljartvereniging krijgt de Bosfluiter weer meer lucht. Als
dorpsbelang ervaren we ook wat het voordeel is van meerdere verenigingen tegelijkertijd in één gebouw: je
spreekt elkaar hierdoor sneller.

Marian heet in het speciaal de oud-Luttelgeestenaren van het jaar en een aantal speciaal genodigden
welkom. Aan de aanwezigheidslijst was te zien dat veel aanwezigen actief zijn binnen een vereniging: dit
geeft maar weer aan hoeveel geledingen het dorp rijk is!
2. Notulen jaarvergadering 25 maart 2011 worden goedgekeurd.
3. Jaarverslag 2011: door Marianne van Tilburg.
Financieel begon Luttelgeest goed aan het jaar: een paar dagen na de jaarvergadering (31 maart) ontvingen
we een cheque van Kern met Pit. €1000,- voor verfraaiing van de groenstrook Blankenhammerweg.
Eindelijk dan toch: begin april ging Luttelgeest aan de kant van de RK-kerk weer open, al bleek de riolering
nog niet helemaal af. Al met al, kan nu gezegd worden dat alles af is: deze maand zijn bomen en struikjes
gepland in de Kamplaan.
Zoals gebruikelijk waren er sportieve activiteiten in het voorjaar: Luttelgeest werd 3e met de 11-dorpenloop
en 1e met de steprace.
Dorpsbelang kreeg in mei bezoek van het IGWgebiedsteam; wij woonden een vergadering bij. Tijdens dit
overleg hebben we elkaar op de hoogte gebracht wat er speelt in het dorp en wat we voor elkaar kunnen
betekenen.
Begin juni was de allereerste dorpsschouw in Luttelgeest. Luttelgeest meldde massaal punten door: dit was
erg prettig voor de ronde door het dorp. Een aantal dorpsbewoners haakten aan om hun punten toe te
lichten: ook dit was prettig. Alle doorgegeven punten zijn besproken en de meesten zijn aangepakt. Nuttig
wat ons betreft, en zoals het nu lijkt komt de schouw iedere 2 jaar terug. Dit, los van het feit, dat u altijd uw
punten kunt doorgeven via het digitale meldingssysteem van de gemeente.
Tussen alle serieuze taken door bleek Dorpsbelang een fanatiek team tijdens het dorpsfeest op de
geslaagde “Ik hou van Holland avond”.
In juli is er gesproken met de Bosfluiter over de ontwikkelingen rondom de verplaatsing van de
peuterspeelzaal naar De Rank.
De Groene Brigade is in september bij elkaar gekomen om taken te verdelen; een productief overleg, met
later in het jaar zichtbare resultaten: heeft u het rozenperkje in de Lange Brink gezien? Goed voor de
leefbaarheid, een actieve Groene Brigade!
Twee leden van dorpsbelang hebben in september een inspraakavond bijgewoond over de Sociale
Structuurvisie. Naar aanleiding van onderzoek t.b.v. de Sociale Structuurvisie hebben wij gesproken over
de punten van Luttelgeest en welke prioriteiten we willen stellen.
Tuinenkeuring: 9e…dit houd ik kort. Goed bericht in oktober: het evenemententerrein gaat door en in
november is bekend dat we Leadergeld hiervoor krijgen.
In november is er een gemeenteavond over de Woonvisie waar een dorpsbelang lid is geweest. Aan het
eind van het jaar is dorpsbelang erg enthousiast met het indienen van projecten bij Kern met Pit: alle drie de
projecten worden goedgekeurd!
Luttelgeest sluit het jaar af met een nieuwe informatiefolder en een oproep voor het helpen met de social
sofa: het resultaat ziet u later dit jaar.
Per februari is de medicatiedistributie Luttelgeest gestopt: er wordt nu enkel nog aan huis bezorgd. De
laatste maand van dit dorpsbelangjaar is er gewerkt aan een actualisatie van het dorpsontwikkelingsplan.
Veel zaken zijn uitgevoerd en de versie van 2012 biedt weer genoeg handvaten om als dorpsbelang aan de
slag te gaan!
Volgend jaar hoort u hier weer meer over.
Marian benoemt dat de vermissing van Michael van Dijk veel impact op het dorp gehad heeft en bedankt
iedereen die op welke wijze dan ook hierbij betrokken is geweest.
Hint: Eén van de vele goude handen in het dorp.
4. Financieel verslag: door Henk Swillens.
Kascontrole is gedaan door: Pieter van Maldegem en Wilma Gaanderse en is akkoord bevonden. Henk licht
het verslag toe; er volgen geen vragen.
Volgend jaar wordt de kascontrole uitgevoerd door: Wilma Gaanderse en Bennie Scholtens.
5.Lopende zaken:
 31 maart: Kom in de Kas
 4 april: Dorpsschoonmaak met de scholen
 21 april: 11-dorpenloop
 4 mei: Steprace
Hint: Hij is veel te druk om de prijs in ontvangst te nemen; hij moest vrijwilligerswerk doen.

Dorpsontwikkelingsplan (DOP) 2012: door Wilfried Vergeer
Wilfried geeft aan waarom het DOP ontwikkeld is. Vanaf volgende week is deze ook op de website te vinden.
Gebleken is dat inmiddels een groot deel van de plannen uitgevoerd is en actualisatie nodig was. Deze DOP
is geschreven voor een termijn van 2012-2020.
Dorpsbelang gebruikt de DOP om bijvoorbeeld projecten of een subsidieaanvraag bij de gemeente in te
dienen. Hierdoor kun je zaken snel in gang zetten; gegevens en onderbouwing zijn beschikbaar vanuit de
DOP.
Bij de actualisatie zijn een aantal extra gegevens gebruikt:
 Onderzoek n.a.v. de sociale structuurvisie (uitgevoerd in opdracht van gemeente door extern
bureau).
 Woningmarktonderzoek (ontwikkeld door gemeente en Mercatus).
Een paar onderwerpen worden toegelicht:
 Leefbaarheid: Luttelgeest voelt zich – in vergelijking met de andere polderdorpen – het meest
verbonden met het dorp. Daarnaast willen andere dorpen vooral niet in Luttelgeest wonen. De
sociale aantrekkingskracht van het dorp is hoog, de fysieke aantrekkingskracht is daarentegen laag.
Meest genoemde buurtproblemen zijn: parkeeroverlast, hondenpoep en hard rijden.
 Wonen: 20% van de Luttelgeestenaren woont hier nog geen 20 jaar. De dorpskern wordt minder en
Wilfried licht het standpunt van dorpsbelang toe.
 Cultuur: weinig culturele mogelijkheden. Nu in ontwikkeling: kunstwerk (volgt) en het
multifunctionele podium.
 Verkeersveiligheid: in de Kamplaan zijn drempels gekomen en na een handtekeningenactie van
bewoners is er een ook een drempel in de Gerberastraat gekomen. De dorpsschouw heeft ook
zaken in beeld gebracht. Genoemde verkeersonveilige situaties: smalle wegen in
glastuinbouwgebied, zoekend verkeer op Oosterringweg / Orchideeënhoeve en kerende
vrachtwagens bij bedrijven.
 Accommodaties: hoge tevredenheid over accommodaties. Niet tevreden over dagelijkse
voorzieningen.
 Sport: er is in vergelijking met andere dorpen een hoge tevredenheid over de sportmogelijkheden.
Minder tevreden is men over het sportveld.
Dit jaar is gekozen om zelf het DOP bij te stellen en niet zoals drie jaar terug de input van dorpsbewoners te
vragen. Dit, omdat de gemeente ook al diverse onderzoeken heeft uitgevoerd: hier is gebruik van gemaakt
en hiermee overvragen we mensen niet.
Hint: Doet altijd alles voor niets.
Groene Brigade: door Gonny Schot
Na de zomer bleken de grindbakken verdwenen. Hier zijn we met de gemeente goed uitkomen: er komen
nieuwe bakken die we zelf mogen timmeren bij LEWI.
Verder zijn de wilgen geknot (aan de Oosterringweg verzorgt de provincie) en er zijn takken gerild. Het
rozenperk aan de Lange Brink is opnieuw ingepland: vraag is of de rozen de vorst overleefd hebben. De
borden achter de Klipper zijn weggehaald voor een opknapbeurt.
Gonny doet een oproep voor vrijwilligers en geeft aan dat het geen club is waar je ‘in’ zit maar dat je op een
lijst staat en er vrijblijvend een oproep op de Groene Brigade gedaan wordt: wie kan op dat moment, die kan.
Social sofa: door Gonny Schot
De social sofa is aangeboden door IGW omdat wij een Groene Brigade hebben. De sofa wordt gemozaïeked
met dorpsfeest: vanaf vrijdagavond 21.00 uur. De bedoeling is dat er 24 uur gemozaïeked wordt. Wie wil,
kan aanhaken. Ook kunnen mensen zich aanbieden om de ‘inwendige’ mens te verzorgen. Het ontwerp voor
de sofa is gemaakt door Karin Tuiten en Ingrid Cordes. Op de bank staan allerlei ‘gespreksonderwerpen’.
De social sofa groep (10 pers.) kwam niet uit de vraag waar de bank mag komen te staan. Vandaar dat er
vanaf vandaag via de website gestemd kan worden over de plaats van de bank.
Vraag uit de zaal: hoe groot is de bank? 0.80 x 2.5m.
Marian licht IGW toe en geeft aan dat dorpsbelang de samenwerking met IGW erg prettig vindt: zaken
worden snel geregeld. De zaal applaudisseert voor IGW.
Hint: Met de Franse slag.

Plan begraafplaats: door Piet Koekoek
De gemeente heeft een plan van aanpak voor de begraafplaatsen in de polder gemaakt i.v.m. bezuinigingen
in onderhoud. Dit heeft ook consequenties voor Luttelgeest. Bodembedekkers worden vervangen door gras.
De bedoeling was ook de heg rondom de begraafplaats weg te halen; dit leek ons geen goed plan en deze
heg blijft nu dan ook staan. Piet laat het e.e.a. zien d.m.v. een schets van de begraafplaats. Er verdwijnen
wat heggen en er is ruimte voor evt. uitbreiding aangegeven.
Apotheek: door Marian Uitdewilligen
Per 1 februari is de medicatievoorziening bij de familie Timmersmans gestopt. De apotheek bezorgt nu aan
huis. De familie Timmermans heeft dit 13 jaar gedaan. Ze worden heel hartelijk bedankt voor het dorp en
ontvangen bloemen, een theaterbon en een applaus van de aanwezigen.
7. Het beste idee van Luttelgeest door Wilfried Vergeer
Een nieuw agendapunt. Er zijn vijf ideeën binnenkomen. Aangegeven wordt dat bij de stemming ook
gekeken moet worden naar haalbaarheid. Het idee dat er uit komt, wordt ook door dorpsbelang op
realiseerbaarheid getoetst; veelal zijn we afhankelijk van andere partijen om ideeën te realiseren.
Wilfried licht de ideeën toe:
 Kerstverlichting in Luttelgeest
 Urnenveld/urnentuin
 Beweegtuin
 Dierenweide op het AZC
 Bankje bij de volkstuinen
Na een stemming komt de urnentuin/urnenveld als beste idee uit de bus. Dorpsbelang gaat de komende tijd
onderzoeken hoe dit mogelijk gerealiseerd kan worden.
8. Evenemententerrein en veiling: door Leo Baars en Bennie Scholtens
Met behulp van beelden en tekeningen op de PowerPoint licht Leo de plannen toe.
In september 2009 is gestart met de plannen voor het evenemententerrein. In juni wordt het voetbalveld
verplaatst: achter de ijsbaan komt het nieuwe veld.
Leo laat beelden zien van de huidige situatie en vervolgens schetsen van hoe alles er uit komt te zien. Er
komt een nieuw multifunctioneel gebouw bij de tennisbaan. Hierin zijn o.a. kleedkamers en douches. De
voetbaldames zullen hier ook gebruik van gaan maken. Het podium is 12 bij 4. Alle aanzichten van het
gebouw worden op PowerPoint vertoond.
Vragen uit de zaal:
- Blijft er nog een voetbalveld bij het evenemententerrein? Bij de Bosfluiter blijft een doel staan: dit is
een half voetbalveld;
- Is er ook aandacht voor kinderen die daar voetballen? Ja, er blijft ruimte voor kinderen om overdag
ergens te kunnen voetballen (zie vorige vraag). Tonego heeft kortgeleden het 550e (!) lid
ingeschreven;
- Als parkeerplaatsen bij de Bosfluiter niet realiseerbaar zijn, wat dan? Eerst wordt overlegd met de
gemeente; daarna ziet de stichting verder;
- Waarom is er gekozen om geen verharding voor het podium aan te brengen? Ze proberen wel wat
verharding om het gebouw heen aan te brengen. Hiervoor moet wel geld en mankracht ingezet
worden; dit is niet begroot in het plan. Zoals Leo eerder aangaf, moesten er keuzes gemaakt
worden;
- Hoe wordt het onderhoud van het halve veld bij de Bosfluiter aangepakt? Waarschijnlijk niet zoals in
andere dorpen: wordt niet meer wekelijks gemaaid. Hierover moet nog overleg met de gemeente
plaatsvinden;
- In juni wordt gestart met het voetbalveld: komt Tonego dan niet in de problemen? Tonego gaat
praten met buurtdorpen, waarschijnlijk wordt tijdelijk uitgeweken naar Blankenham;
- Komt het ontwerp op de site te staan? Ja, Leo Baars regelt dit.
Veiling
Leadergeld en geld van de gemeente maken een groot deel van het plan mogelijk. Er is nog een tekort van
ongeveer €30.000. Een veilingcommissie is samengesteld: hierin zitten twee personen uit het
stichtingsbestuur en nog zes dorpsgenoten. De veiling vindt 12 mei plaats bij Van Driel in de nieuwe schuur.
De komende weken komt men huis aan huis langs om kavels op te halen. Begin mei worden de ingediende
spullen opgehaald en zijn dan in de schuur bij Van Driel te bezichtigen.
9. Bestuurwisseling

Wilfried Vergeer en Marianne van Tilburg zijn aftredend en niet herkiesbaar. Henk Swillens is aftredend en
herkiesbaar. Henk wordt herkozen.
We dragen Kirsten Dijk en Henco Bouma voor als nieuwe kandidaten. Er zijn geen tegenkandidaten
binnengekomen. Ze worden met applaus door de zaal welkom geheten als nieuwe bestuursleden. Wilfried
en Marianne nemen afscheid.
Marianne heeft 6 jaar in dorpsbelang gezeten en was de laatste jaren secretaris. Marianne was accuraat,
had de zaken op orde en hield overzicht. Na de vergadering zaten de notulen bij thuiskomst al in de mail.
Qua gezondheid zat het niet altijd mee, toch was ze er bijna altijd. En lukte het een keer niet, dan was ze er
de volgende keer weer bij. Opvallend was Marianne’s positiviteit en energie. Samen met Wilfried heeft ze
zich met het dorpsontwikkelingsplan bezig gehouden.
Wilfried heeft ook 6 jaar in dorpsbelang gezeten. Wilfried was het geweten van dorpsbelang. Hij stelde die
vragen die ons weer aan het denken zette en kwam terug op al eerder behandelde punten (‘ja maar, kan het
ook niet zo?’) Hij benaderde zaken vanuit verschillende perspectieven. Dit was erg waardevol voor het
bestuur; zulke personen heb je nodig. Wilfried had veel goede ideeën en heeft zich met heel veel zaken
bezig gehouden. Een aantal voorbeelden: het dorpsontwikkelingsplan, de mooiste wandeling en het
organiseren van de ondernemersbeurs. Wilfried was betrokken bij het ketenbeleid en het organiseren van
een avond over brandveiligheid.
Beide bestuursleden worden bedankt en ontvangen een bos bloemen en dinerbon.
Wilfried en Marianne bedanken Luttelgeest. Wilfried bedankt 3 mensen die ervoor “gezorgd” hebben dat hij
de keuze heeft gemaakt om in dorpsbelang te stappen.
Marianne geeft aan dat terugkijkend je iedereen dorpsbelang aan zou raden: kwakkelend dorpsbelang
instappen en er een stuk gezonder weer uitkomen!
Beiden hebben het als een leuke tijd ervaren met een enthousiast en betrokken bestuur.
10. Luttelgeestenaar van het Jaar
Marian heeft al een paar cryptische omschrijvingen gegeven.
De laatste is: Hoe spreek je dat nu eigenlijk uit?
De titel van Luttelgeestenaar van het jaar gaat naar: Jan Piet Thibaudier.
Jan Piet is een onzichtbare vrijwilliger. Met andere woorden: Jan Piet doet ‘achter de schermen’ veel
vrijwilligerswerk. Hij bezoekt zieke dorpsgenoten en ouderen, is actief binnen de kerk, is verkeersregelaar,
neemt deel aan een kledingactie en is actief bij verzorgingshuis Wittesteijn. En zo zijn er vast nog meer
zaken te noemen die wij niet weten.
Jan Piet bedankt Luttelgeest voor deze titel en geeft aan dat hij vrijwilligerswerk doen vanuit zijn opvoeding
heeft meegekregen. Samen kom je dan tot goede dingen, zo ook Luttelgeest. Hij krijgt de speld opgespeld
en ontvangt een bos bloemen.
11. Culturele Commissie (CC)
Opening door Marcel Scholtens
Marcel stelt de leden van de CC voor.
Jaarverslag door Tea Geerts
Het jaarverslag wordt geïllustreerd met foto’s op de PowerPoint.
De eerste activiteit in 2011 was Koninginnedag. Dit jaar op de straat voor de Uitdaging. Een gezellige drukte
met de muzikale klanken van Melodia. ’s Middags was er de zeskamp op het voetbalveld. Het weer was
goed, er was veel publiek en er werd fanatiek door de teams gestreden. Dorpsfeest 16 tot 18 juni.
Donderdag beginnen we `s middags met de kinderplaybackshow. Het was een volle middag met
afwisselende optredens. `s Avonds hadden we een overvolle tent met “Ik hou van Luttelgeest”.
Veel enthousiaste teams en veel publiek wat deze avond tot een groot succes maakte.
Vrijdagochtend beginnen we met de peuters. Zij hebben een gezellige ochtend gehad.
De ouderen zijn deze ochtend naar Urk geweest voor de ginkiestocht en hebben op Urk nog lang nagezeten.
De avond beginnen we met de dorpsloop waar weer veel belangstelling voor was. De kinderen konden naar
de disco in de feesttent en buiten was er voor de liefhebbers ringsteken. De avond werd afgesloten met een
disco. Zaterdag was er de auto en caravancross. Alles was weer goed georganiseerd door de
crosscommissie. Zaterdagavond ging in een volle feest tent een ieder genieten van de gezellige feestband
Puskin. Zondag sluiten we af met een oecumenische viering.
In november komen Sinterklaas en zijn zwarte pieten onder muzikale begeleiding van Melodia weer aan bij

de Bosfluiter. In december werd de kerstboom vol lichtjes bij het plein neergezet. Door storm wordt de boom
omgeblazen en opgeruimd.
Financieel verslag door Arieke Omta
Het financieel verslag wordt kort toegelicht en hier zijn geen vragen over. Kascontrole is gedaan door: Piet
Koekoek en Jan Peters. Volgend jaar verzorgt Albert Posthumus met een lid van Dorpsbelang de
kascontrole.
Jaarprogramma 2012 door Marcel
 Koninginnedag: vrijmarkt op het plein en ’s middags zijn er diverse toertochten. Aan het eind van de
dag is er een barbecue bij de kantine;
 Dorpsfeest: 3e week van juni. Donderdagavond: familiespelshow.
Het bestuur van
Hier kunnen teams van maximaal 6 personen aan deelnemen.
Vereniging Dorpsbelang
Voor de vrijdag- en zaterdagavond zijn bands vastgelegd;
 Sinterklaas
Marian Uitdewilligen
 In december wil de CC een kerstmarkt organiseren. Vraag vanuit
Voorzitter
de zaal of het een idee is om de scholen hierbij te betrekken?
Kirsten Dijk
Marcel geeft aan dat de CC de kerstmarkt op zaterdagmiddag wil
Secretaris
Henk Swillens
organiseren.
12. Autocross door Jeffrey Scholtens
De autocrosscommissie geeft een toelichting op de nieuwe opzet van de
cross. Het deelnemersaantal nam de laatste jaren af; een reden om de
opzet te veranderen. Er zijn geen caravans meer en er wordt verschil
aangebracht in recreatie- en wedstrijdrijders. Nieuw is ook het duorijden:
samen met één auto deelnemen.
De commissie zoekt nog autocrossland.

Penningmeester
Henco Bouma
Annelies van der Gaag
Ronald Gielleit
Piet Koekoek
Gonny Schot
René ter Schure

13. Rondvraag & sluiting
Voor de rondvraag zijn geen vragen.
Wegens omstandigheden komt het Piratenkoor de Vliegende Hollander helaas niet optreden.

