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Geen wolf… maar wél….
Tja, dachten we een primeur te hebben, was het tóch een grap. De wolf van Luttelgeest is gewoon
neergelegd, als grap. En er is zelfs een wolvenkeutel in het bos gelegd om het hele verhaal nog meer kracht
bij te zetten. Ons hebben ze er niet mee; Luttelgeest is hiermee wel weer op de kaart gezet!
Geen wolf dus, maar er wordt wel geklust in het Trefpunt! Op dit moment wordt ons voormalige dorpshuis
klaargemaakt voor Bio-Danza, een natuurlijke, ontspannen manier van dansen.
Huurwoningen in Luttelgeest
We horen regelmatig dat er mensen zijn die willen huren in Luttelgeest, maar geen geschikte woning kunnen
vinden. Al eerder hebben we via de Kijk op Luttelgeest belangstellenden gevraagd contact met ons op te
nemen. Voor ons is het namelijk heel belangrijk te weten wat de wensen en gedachten zijn van deze
mensen. Alleen op die manier kunnen wij een goede gesprekspartner zijn voor Gemeente, Mercatus en
eventuele andere partijen, om eventueel nieuwe initiatieven van de grond te krijgen.
DorpsOntwikkingsPlan
Vijftien Luttelgeestenaren en een aantal externen waaronder Wouter Ruifrok (Gemeente), Argina Rotink
(Zorggroep Oude en Nieuwe Land) en Nicoline v.d. Belt (Carrefour) hebben onder leiding van Kars Advies
zich gebogen over de identiteit van Luttelgeest. Dit in het kader van de dorpsvisie die we i.s.m. met deze
partijen opstellen.
Het doel van deze bijeenkomst is om de eigenheid van Luttelgeest, de identiteit, naar boven te halen; waar
staan de bewoners voor, wat onderscheidt Luttelgeest van de andere dorpen in de Noordoostpolder?
We werkten in drie groepen. Aan de hand van een aantal vragen wordt een beeld neergezet van hoe de
deelnemers tegen hun leven in Luttelgeest aankijken. Dit beeld wordt dan door twee tekenaars concreet
gemaakt in een tekening.
Vraag 1: ‘Wat betekent thuis voor jou persoonlijk?’
De vraag wordt door iedereen persoonlijk beantwoord en daarna door
de tekenaars omgezet in een ‘pakkend’ beeld. In de groepen wordt
gediscussieerd over wat thuis is; is het bijvoorbeeld een huis of zijn
het vooral de mensen die het thuis maken? Het volgende kwam uit de
verschillende groepen naar voren:
Er mogen zijn, geborgenheid in huis en omgeving, omzien naar
elkaar. Een dak boven je hoofd is heel belangrijk, daarnaast heb je
vrienden nodig en mensen om je heen en die zijn hier in Luttelgeest.
Thuis is een basis, waar je je op je gemak voelt, Luttelgeest is een gemeenschap van mensen, gemoedelijk,
met een glimlach ontvangen, hartelijkheid, rust, ruimte, landschap, helpen is vanzelfsprekend.
De deur staat open, maar kan ook dicht; er mag ook ‘nee’ gezegd
worden.
Vraag 2: ‘Luttelgeest als camping’.
Stel je Luttelgeest voor als camping, wat voor soort camping is dat
dan?
Dit was een erg leuke vraag waar lekker over gefilosofeerd werd.
Hoewel alle groepen wat anders hadden was de gemene deler wel dat
het een familiecamping was met ruime staanplaatsen en ruimte voor
trekkerstentjes. Er is een sportveld en een kantine waar veel
georganiseerd wordt door de campingbewoners. Meedoen mag maar hoeft niet. Er zijn weinig

voorzieningen, daarvoor ga je de camping af.
Vraag 3: ‘Wat is de plek van Luttelgeest in de familie Noordoostpolder?’
Hoewel andere dorpen Luttelgeest niet zo aantrekkelijk vinden om in te wonen
vinden we dat zelf wel! Luttelgeest is klein maar stoer en redt zich goed zelf
was het algemene beeld.
We hebben een leuke ochtend gehad met zinnige gesprekken. Onze beelden
zijn vertaald in prachtige tekeningen. Bent u nieuwsgierig? Ze zijn te vinden op
de website van Luttelgeest. 30 november gaan we door en gaan we de
belangrijkste items voor de toekomst benoemen.
Voor vragen en opmerkingen: Kirsten Dijk, Henco Bouma en Marian
Uitdewilligen zijn de aanspreekpunten van Dorpsbelang.

Bankje Noordoostpolder
In het jubileumjaar van de Noordoostpolder is elk dorp een bank beloofd. Ieder dorp mocht aangeven waar
het mocht staan. Wij hebben hiervoor de Volkstuin aangedragen, deze wens kwam namelijk ook tijdens ‘Het
beste idee van Luttelgeest’ een aantal jaren geleden tijdens de jaarvergadering.
Het heeft even geduurd, maar sinds een aantal maanden staat het bankje bij de
Volkstuin! We hopen dat menig hobbyboer daar energie en inspiratie op kan
doen!
College van Burgemeester en Wethouders
Maandag 25 november komt het college van Burgemeesters en Wethouders bij
ons op bezoek. Na een rondleiding in het dorp, zullen er, onder het genot van
een kopje koffie/thee, verscheidene zaken besproken worden.
KPN
Vanwege klachten over de mobiele KPN-verbinding in het dorp Espel, heeft de
Espeler Zakenclub een brief naar KPN gestuurd om haar beklag te doen. In
Luttelgeest hebben we ook last van slechte verbinding via deze provider.
Daarom is er ook vanuit Dorpsbelang Luttelgeest een brief naar de KPN gegaan,
in de hoop op een betere verbinding. Mocht blijken dat naast Espel en
Luttelgeest meerdere dorpen hier last van hebben, zal er ook vanuit OVG een
brief worden gestuurd naar KPN, in de hoop dat KPN hier wat mee gaat doen!

