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Klussendag ambtenaren
Ook de ambtenaren zijn in de weer geweest in Luttelgeest. Voor hun
hadden we nog een klein klusje bewaard: het schilderen van het gebouw
bij de weegbrug. De oude weegbrug is ‘cultureel erfgoed’, dus voor
ambtenaren ook wel interessant om eens goed te bekijken.
Tijdens de klus kwamen de ambtenaren een oude telegraaf van 10-101969 tegen. Dit kreeg veel aandacht op internet (Twitter), want hoe
actueel is deze oude krant?
Twitter
Ook Dorpsbelang heeft een twitter-account aangemaakt. We proberen
hier het een en ander op te posten, maar blijven natuurlijk ook gebruik
maken van de andere media: de Kijk op Luttelgeest en
www.luttelgeest.com
U kunt ons volgen op Twitter via @db_luttelgeest.
Burendag
In het weekend van 20, 21 en 22 september konden buurten weer meedoen aan Burendag. Dit jaar deden
Polderzicht, de korte Lindeweg en het AZC mee aan de Burendag. Het Oranjefonds probeert met burendag
buren dichter bij elkaar te brengen. Door aan een aantal eenvoudige criteria te voldoen kan een buurt €
500,- subsidie aanvragen voor een leuk buurtfeest, dit bedrag kan gebruikt worden voor bijv. een feesttent
(korte Lindeweg), Social Sofa (AZC) en een Speelveld (Polderzicht). Wij kunnen u dit initiatief van harte
aanbevelen voor uw buurt!
Dorpsvisie
In de vorige dorpskrant hebben we gesproken over de dorpsvisie die vernieuwd gaat worden in
samenwerking met de gemeente en een adviesbureau; Adviesgroep Kars. Binnenkort gaan de sessies
beginnen die uiteindelijk gaan leiden tot een dorpsvisie waar de gemeente, Mercatus en zeker de bewoners
van Luttelgeest achter staan. De definitieve planning voor alle sessies is nog niet helemaal rond. Wel zeker
is dat we op zaterdag 2 november met een groep Luttelgeestenaren een ID-sessie gaan doen, om op deze
manier de identiteit van Luttelgeest te ontdekken. Met de Nieuwjaarsborrel willen we dan graag de
vernieuwde Dorpsvisie met het dorp delen. U zult regelmatig op de hoogte worden gehouden van de
ontwikkelingen!
Schaliegas
De laatste weken is er heel wat te doen geweest over schaliegas. Tweede
kamerleden hebben de locaties bezocht, bijeenkomsten zijn gehouden etc.
Inmiddels is bekend geworden dat besluitvorming uitgesteld is dus de eerste
anderhalf jaar is het weer rustig.
Tijdens de jaarvergadering hebben we beloofd nog een informatieavond te
organiseren. Met dorpsbelang Marknesse hadden we al afgesproken dat
samen te doen.
Toen we hoorden dat de Gemeente hier ook al mee bezig was wilden we daar
dan weer bij aansluiten. Maar nu eerst maar even niet; we wachten de
ontwikkelingen af.
Contributie
Binnenkort wordt de contributie voor het jaar 2014 weer geïnd. Bij de leden
die geen machtiging hebben afgegeven komen wij langs de deur.
Zorg in Luttelgeest
Een aantal jaren geleden zijn we met een paar enthousiaste dorpsgenoten

bezig geweest om een boodschappenservice voor ouderen te organiseren. Dat is ons ook gelukt maar toen
hadden we geen klanten. We zijn dan ook behoorlijk zelfredzaam in Luttelgeest blijkbaar. Toch laat het ons
niet los en we hebben dan ook opnieuw de koppen bij elkaar gestoken.
De werkgroep heeft de volgende vragen: Wat heb je nodig om je hele leven in Luttelgeest te kunnen blijven
wonen? Waarom gaan mensen in Luttelgeest wonen of blijven ze er wonen als ze ouder worden of waarom
kiezen ze voor een grotere plaats?
Wat zouden we kunnen doen om meer mensen in Luttelgeest te kunnen houden?
Kunnen we iets in Luttelgeest organiseren of creëren om dit beter mogelijk te maken?
Dorpsbelang doet dit samen met Emeline Kleber en Else Vlieland. Heeft u ideeën of wilt u meedenken?
Meldt u even!

