Nieuws van Dorpsbelang Luttelgeest
december 2013

Decembermaand
We zijn alweer aangekomen in de laatste maand van 2013. De Sint was weer in Luttelgeest, aanvankelijk
zonder Pieten, en is nu weer onderweg naar Spanje. Kerst staat voor de deur en ook de plannen voor oud
en nieuw worden weer gemaakt. De sportkantine van Tonego is open tijdens de jaarwisseling.
Op 4 januari is de nieuwjaarsreceptie in de Bosfluiter, wij hopen u te zien om 19.00 uur om te proosten op
het nieuwe jaar!
Dorpvisie 2013-2018
Zaterdag 2 november is een groep Luttelgeestenaren bezig geweest met de identiteit en waarden van het
dorp in een bijeenkomst. Dat heeft u vast wel gezien in de krant of beter nog op de website. Het resultaat
hiervan vindt u hieronder.
Kernkwaliteiten:
1. Plezierig wonen
2. Sterk verenigingsleven
3. Bedrijvige buitenwegen
4. Natuur in de omgeving
Kernwaarden:
1. Vertrouwd
2. Samen
3. Gelijkwaardig
4. Praktisch
5. Zelfstandig
6. Open
Zaterdag 30 november kwamen we weer bij elkaar en hebben we ons, verdeeld over drie groepen, gebogen
over de belangrijkste uitdagingen van het dorp.
Er was een groep die zich bezighield met wonen en woonomgeving: Waar heeft het dorp behoefte aan?
Ouderen, jongeren? Lege gebouwen? Wat zijn de projecten die nodig zijn voor het dorp inclusief de
buitenwegen?
De tweede groep hield zich bezig met de accommodaties en grote
gebouwen in het dorp: Hoe voorkomen we dat er niet samengewerkt wordt
en wat hebben we in de toekomst nodig?
De laatste groep hield zich bezig met zorg en welzijn. Wat is er nodig om
oud te kunnen worden in het dorp en hoe gaan we dat organiseren?
Omdat al deze onderwerpen met het elkaar te maken hebben gaat dit leiden
tot een actieplan. Dat actieplan gaan we presenteren op de
nieuwjaarsbijeenkomst 4 januari in de Bosfluiter. Dat gaat dus wel een heel
bijzondere speech worden van dorpsbelang! Reden te meer dus om te
komen op 4 januari.

Kern met Pit: Urnenmuur
In de laatste vergadering van Dorpsbelang kwam de urnenmuur weer op de
agenda. René ter Schure is nu zover dat we het beste idee van Luttelgeest
in 2012 kunnen gaan realiseren in 2014! De plannen zijn klaar, we kunnen
van start! Maar ja, het geld…. Vandaar dat we weer een ‘Kern met Pit’ de
deur uit hebben. We hopen door deelname aan deze wedstrijd van de
Nederlands Heidemaatschappij de eerste €1000,- te kunnen financieren.
We gaan natuurlijk weer zelf aan het werk, wij hebben er zin in! Hiernaast
alvast een eerste impressie.
Peuterspeelzaal
Na de kerstvakantie zal er in Luttelgeest 2 ochtenden peuterspeelzaal zijn, i.p.v. 3 ochtenden zoals voorheen
het geval was. Dit vanwege bezuinigingen binnen de organisatie én het afnemende aantal peuters dat
de peuterspeelzaal bezoekt in Luttelgeest. Vanuit Dorpsbelang hebben we navraag gedaan bij de directie
van Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder naar de voortgang van de Peuterspeelzaal in Luttelgeest.
Op dit moment kan de Peuterspeelzaal voorlopig gewoon 2 ochtenden blijven draaien in Luttelgeest. Het is
echter wel heel belangrijk dat peuters z.s.m. opgegeven worden zodat de organisatie zicht krijgt op het
aantal kinderen in de toekomst. Omdat Dorpsbelang Luttelgeest het Peuterspeelzaalwerk in het dorp erg
belangrijk vindt, willen wij u vragen kinderen al vroeg of z.s.m. op te geven via www.psz-nop.nl of tel.
618700.
Bezoek Burgemeester en Wethouders
In de vorige dorpskrant hadden wij vermeld dat het college van Burgemeester en Wethouders in Luttelgeest
op bezoek zou komen. Dit bezoek is helaas uitgesteld vanwege een andere afspraak die het college had. Ze
zullen een ander moment plannen om bij ons op bezoek te komen. Wij houden u op de hoogte.
Tot slot:
Wensen wij u een sfeervolle decembermaand, een goede jaarwisseling en wij hopen u te zien op 4 januari in
de Bosfluiter!

