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Vlaggenier
Tot zijn overlijden in september heeft Joop Kuin jarenlang trouw het hijsen van de vlag in Luttelgeest verzorgt
op de daarvoor bestemde gelegenheden. Wij zijn op zoek gegaan naar iemand die deze taak van Joop voort
kan zetten en hebben die gevonden in de persoon van Rommert Kuiken. Rommert heeft ook een ruime
ervaring met vlaggen hijsen en we hebben er alle vertrouwen in dat de vlag weer net zo trouw gehesen zal
worden als we gewend waren.
Klachten KPN
In een vorige editie berichtten wij u over het slechte bereik van KPN in Luttelgeest en dat wij daarover een
brief zouden sturen naar de provider. Ook de politie leest de ‘Kijk op Luttelgeest’ en besloot actie te
ondernemen door bij KPN aan te geven onze oproep te steunen.
Jaarvergadering
Begin maart valt de uitnodiging voor de jaarvergadering op 21 maart bij u in de bus of wij brengen hem langs
en halen meteen de contributie voor 2013 op.
Burgemeester en Wethouders in Luttelgeest
18 februari mogen wij de Burgemeester en Wethouders verwelkomen in
Luttelgeest. We lopen eerst een ronde door het dorp om daarna over een
aantal onderwerpen van gedachten te wisselen.
Kern met Pit
Op 18 januari was een delegatie van Dorpsbelang in ‘t Voorhuys in
Emmeloord om het plan ‘De Urnenmuur’ te presenteren aan de jury van
Kern met Pit. Er waren 13 plannen ingediend en er mochten er 8 door. Na
nog wat uitleg over zelfredzaamheid van het dorp en de afspraken met de
gemeente kwam het verlossende woord; ‘Door!’ Als het in 2014
gerealiseerd wordt, betekent dit dat we € 1000,- in de knip hebben!
Inmiddels is er ook al subsidie toegezegd door de SBVK, dus we kunnen
van start!
Zorg in Luttelgeest
Dorpsbelang is samen met Emeline Kleber en Else Vlieland het project
‘Zorg in Luttelgeest’ gestart. De centrale vraag: wat is er nodig voor mensen die in Luttelgeest oud willen
worden? We zijn nu bezig met het onderzoek: waar is behoefte aan? Daarna gaan we kijken hoe we dat
kunnen realiseren. Uitgangspunt is dat (als we meer willen dan nu) dat alleen mogelijk is als we zelf de
handen uit de mouwen steken.
Bijeenkomst kerk
Op 30 januari waren er zo’n 15 belangstellenden in de Bosfluiter om de ideeën over de kerk op het plein te
aanschouwen. Nog niets concreets, maar het is wel duidelijk dat er een mooi stuk grond ligt waar op
gebouwd kan worden. Aan de kerk zit een zogenaamde ‘kluswoning’, deze ruimte zou plaats kunnen bieden
aan starterwoningen. In de kerk zouden mooie appartementen gemaakt kunnen worden. Veel ideeën en
mogelijkheden dus!
Op de website worden de schetsen gepubliceerd. Wij zien prachtige kansen voor dit leegstaande gebouw.
Mercatus
Soms ben je jaren met iets bezig en dan opeens komen er zaken in een stroomversnelling!
Al jaren is dorpsbelang Luttelgeest (en ook andere dorpen) in gesprek met Mercatus over de
woningtoewijzing. We vinden dat mensen die binding hebben met het dorp voor moeten gaan op mensen die
dat niet hebben bij de woningtoewijzing. Belangrijk voor de leefbaarheid vinden wij. Na nog wat publicitaire
druk van onze voorzitter is het gelukt! Mercatus heeft toegezegd de voorrang voor dorpsbewoners te gaan
onderzoeken en regelen!

