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Jaarvergadering
Ongeveer 80 mensen waren aanwezig tijdens de jaarvergadering op vrijdag 21 maart. Marian en Piet namen
afscheid en er werden kort een aantal onderwerpen besproken, zoals schaliegas, de urnenmuur, het
dorpsontwikkelingsplan en harslagnu.nl. Een aantal onderwerpen vindt u hieronder verder uitgewerkt.
Een verraste Marijke van Vilsteren werd Luttelgeestenaar van het jaar 2014.
Ook dit jaar hebben er weer bestuurswisselingen plaatsgevonden; Richard Westveer als nieuwe voorzitter
en Nelleke Verhage, van harte welkom!
Even voorstellen Richard
Omdat Richard niet voor iedereen bekend is, stelt hij zich hieronder even in het kort voor.
In januari van dit jaar werd ik verrast door een telefoontje van Marian met het verzoek om deel te nemen in
het bestuur van Dorpsbelang. De grootste verrassing was echter dat ik gevraagd werd als voorzitter. Dit had
ik als ‘jonge Luttelgeestenaar’ niet verwacht. Ik woon per slot van rekening nog maar vier jaar (met heel veel
plezier) in Luttelgeest. In deze jaren heb ik nog niet de gelegenheid gehad iedereen te leren kennen in ons
dorp. Vandaar dat ik mij middels deze weg wil voorstellen aan allen die ik nog niet ken en hoop dit in de
toekomst op een persoonlijkere manier te kunnen doen.
Ik ben Richard Westveer, 34 jaar oud en getrouwd met Josien. Samen hebben wij twee jongens; Jared van
7 en Sven van 3. In het dagelijks leven werk ik als wijkagent in Lelystad. Daarnaast geef ik cursussen voor
het verbeteren van de ademhaling en geef ik trainingen voor het gebruik van essentiële oliën. In mijn vrije tijd
mag ik graag sporten, motorrijden en tijd doorbrengen met mijn jongens. Op zondags ga ik graag naar de
kerk. Als voorzitter kom ik in een gespreid bedje. Door het team van Dorpsbelang is samen met de vorige
dorpsvoorzitter en u gewerkt aan de dorpsvisie. Ik zie het dan ook als een voorrecht om deel uit te maken
van dit team en de punten in onze visie te verwezenlijken. Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan hoor
ik het graag. Mv. gr. Richard Westveer
11 dorpenloop
Zaterdag 5 april vond onder goede weersomstandigheden de 11-dorpenloop weer plaats.
De eerste afstand die werd afgelegd was van Emmeloord naar Luttelgeest. De langste afstand, wat duidelijk
zichtbaar was aan de lopers die binnen kwamen. Sommige waren echt over hun grenzen heen gegaan,
maar door de trots op de vele gezichten te zien, wel met fantastische snelle tijden.
De bos tulpen die elke loper aangeboden kreeg over de finish vanuit dorpsbelang, werd hartelijk in ontvangst
genomen.
Vanuit de organisatie kregen we de complimenten voor het warme ontvangst in Luttelgeest; daar gaan we
volgend jaar uiteraard weer voor!
De prachtige tulpen zijn aangeboden door VaVi Tulips; nogmaals dank hiervoor!
Hartslagnu.nl AED
Al enige tijd hangt er een defibrillator (AED) bij van Driel. Een lijst met mensen heeft de code en is
gecertificeerd de AED te bedienen. Er is een alternatief voor het systeem met de lijst en dit loopt via
www.hartslagnu.nl. Alleen, de Noordoostpolder deed nog niet mee aan dit alarmeringssysteem. Op dit
moment draait er een pilot waar Luttelgeest samen met Tollebeek aan mee mag doen.
Het werkt als volgt; het eerste wat u doet wanneer er ergens een reanimatie nodig is, is 112 bellen. U geeft
door dat het om reanimatie gaat. Op dat moment wordt ‘hartslagnu’ geactiveerd. 15 mensen die het dichtst
bij de defibrillator zijn krijgen een sms (incl. code en locatie AED en locatie slachtoffer) met de melding dat ze
de AED moeten halen en naar het slachtoffer moeten gaan. 15 andere mensen die binnen een straal van
een kilometer van het slachtoffer zijn krijgen de melding dat ze direct naar het slachtoffer moeten gaan, incl.
de locatie van het slachtoffer.

Wat hebben we ervoor nodig dat dit systeem slaagt? Wij willen vragen of
alle mensen met een certificaat zich willen aanmelden op
www.hartslagnu.nl. U kunt precies aangeven op welke momenten u
beschikbaar bent. Veel BHV’ers hebben een certificaat. Denk ook aan uw
medewerkers met BHV.
Heeft u een defibrillator? Meld hem aan op www.hartslagnu.nl. Het kan zijn
dat uw AED zich dichter bij een slachtoffer bevindt. U kunt aangeven op
welke momenten de defibrillator beschikbaar is.
Bij deze ‘Kijk op Luttelgeest’ vindt u een folder van harslagnu.nl
Schaliegas
Op 15 april was er een avond over schaliegas in Chéz Marknesse om 19:30
uur. We kregen deze avond veel informatie over wat schaliegas is en
waarom de Gemeente tegen schaliegaswinning in dit gebied is. U zult er
ongetwijfeld nog veel van horen.
Steptocht
Op zondag 4 mei is weer de ó zo gezellige steptocht door de 11 dorpen. Kom Luttelgeest ook aanmoedigen,
rond 14:00 uur zal de Koninginnenrit eindigen in Luttelgeest! Ook dit jaar zal het Luttelgeester stepteam alles
op alles zetten om weer de beker mee naar huis te mogen nemen (vorig jaar mochten we de wisselbeker
houden!), maar we hopen vooral dat zij, en alle toeschouwers, een erg gezellige dag mogen hebben.
Tulpenmozaïek
De dames zijn alweer druk in de weer. Het ontwerp met het thema ‘Dierentuin’ lag al klaar van vorig jaar. We
zijn overtuigd dat het weer een prachtig kunstwerk zal zijn, dat tijdens het Tulpenfestival bij de ingang van
Luttelgeest zal staan te pronken.
Urnenmuur
Zoals al vermeld op de jaarvergadering van dorpsbelang is de bouw van de urnenmuur voltooid, het eerste
actiepunt van de Dorpsvisie kunnen we afstrepen. Wel moeten de puntjes nog op de i worden gezet. Zo
moet er nog wat grind om de muur worden aangelegd zodat ook de vloer netjes is afgewerkt. De urnenmuur
bevat 10 nissen waar max. 2 urnen of max. 4 as bussen in kunnen. Iedere nis wordt afgedekt met een
granieten afdektegel waar een tekst in gegraveerd kan worden. Uitgifte van de nissen wordt gedaan door de
gemeente.

