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Jaarvergadering
Vrijdag 21 maart wordt de jaarvergadering gehouden in de Bosfluiter. U heeft de uitnodiging hiervoor
gekregen. Hieronder vindt u het verslag van de jaarvergadering van 2013.
Attentie: informatieavond over schaliegasboringen.
Het ministerie heeft plannen om naar schaliegas te boren. Hiervoor zijn verschillende mogelijke locaties in
Nederland aangewezen. Eén daarvan is de Noordoostpolder en specifieker zal er een eerste proefboring bij
de Kalenbergerweg in Luttelgeest of de Voorsterweg in Marknesse zijn. Onderzoeken naar wat de beste
locatie is, zijn nog in volle gang. Op 31 maart 2014 wordt er een informatieavond gehouden in de Chéz
Marknesse, deze wordt georganiseerd door de Gemeente, i.s.m. de Dorpsbelangen van Luttelgeest,
Marknesse en Kraggenburg. Aan de orde komen: Wat is schaliegas? Waarom wil Nederland schaliegas
winnen? Maar ook, wat zijn mogelijke risico’s/ gevaren? In de krant heeft u gezien dat onze Gemeenteraad
tegen Schaliegasboringen is.
Wij vinden het belangrijk dat mensen uit de Noordoostpolder en specifiek mensen uit dit gebied zich goed
laten voorlichten over schaliegas, de winsten en de mogelijke risico’s. We nodigen u daarom uit op de
informatieavond. Ook tijdens de jaarvergadering zullen we op dit onderwerp terugkomen.
Omdat we nog niet alle informatie hebben over de avond verwijzen we u voor meer informatie naar de
regionale kranten en www.luttelgeest.nl
Verslag Jaarvergadering Dorpsbelang 22 maart 2013
Aanwezig: Marian Uitdewilligen (voorzitter), Kirsten Dijk (secretaris), Henk Swillens (penningmeester), Piet
Koekoek, René ter Schure, Annelies van der Gaag , Henco Bouma, Ronald Gielleit en Gonny Schot.
Ongeveer 85 leden van Dorpsbelang.
Klaas Jan Loosman (IGW), Jan van Benthem (dorpsagent), PVDA, CDA, VVD, D66, Josien Westveer
(correspondent De Noordoostpolder), Henriet Dijk (correspondent Stentor),
dorpsbelang Marknesse.
1. Opening: door Marian Uitdewilligen om 20.10 uur.
Marian heet alle mensen welkom. Ook dit jaar is er aan de
aanwezigheidslijst af te zien dat we veel verenigingen rijk zijn in het dorp.
2. Notulen jaarvergadering 30 maart 2012 worden goedgekeurd.
3. Jaarverslag 2012: door Kirsten Dijk.
Na de jaarvergadering is het beste idee van Luttelgeest 2012 de
urnenmuur opgepakt. Inmiddels zijn er goede ideeën voor het plaatsen van
de muur.
In april zijn de nieuwe plantenbakken neergezet in het dorp met daarin
opnieuw geplante rozen. Bij de dorpsschoonmaak is 68 kilo afval
opgehaald, wat betekent dat Luttelgeest steeds schoner wordt!
De veiling voor het evenemententerrein in mei was een groot succes! Veel
dorpsbewoners hebben meegeholpen door middel van het aanbieden van kavels, of juist het kopen van de
kavels om zo het gebouw te realiseren.
e
Zoals gewoonlijk waren er sportieve activiteiten in het voorjaar; Luttelgeest werd 4 met de 11-dorpenloop en
e
2 met de steprace.
Tijdens dorpsfeest is er 24 uur lang met dorpsbewoners gemozaïekt om de Social Sofa af te krijgen. In
september is deze onthuld en op een leuke manier ingewijd.

Omdat de gemeente Noordoostpolder in 2012 70 jaar bestond zijn er per dorp een aantal ambtenaren
geweest om te komen klussen. Zo is het schuurtje bij de Dierenweide bijvoorbeeld opgeknapt. Ze vonden
deze dag zo leuk dat ze dit jaar weer komen!
In oktober is het nieuwe zaaltje van de Bosfluiter omgedoopt tot biljartzaal en officieel geopend,. Op deze
avond werd er door verschillende verenigingen enthousiast verteld over hun activiteiten.
Een nieuw plan voor Kern met Pit is ingediend, namelijk tuindeuren voor in de biljartzaal om het nog
aantrekkelijker te maken. De voorgaande projecten voor Kern met Pit waren allen een groot succes, dus we
hopen dat we ook dit keer een leuke sponsoring krijgen!
Mercatus gaat bezuinigingen en hier is overleg over geweest in oktober met Dorpsbelang. Er is gesproken
over de toekomst van alle dorpen. In november is er een projectontwikkelaar langs gekomen om te vertellen
over een Nieuwbouwproject met rijtjeswoningen in de nieuwbouw; goedkope starterswoningen. Na de
informatieavond is het nog afwachten of er gebouwd gaat worden.
Tijdens het jaarlijkse uitje van Dorpsbelang is er een naamgenoot bijgekomen; Desiree dorpsbelang. Het
kalfje werd geboren tijdens een avond op het bedrijf van Wilfried Vergeer.
De opening van het evenemententerrein in december, precies zoals gepland! Een geslaagde opening,
waarbij de gemeente en provincie een praatje hielden. Het gebouw kan nu gebruikt worden voor de tennis,
als kleedkamers voor de dames van de voetbal en natuurlijk voor de evenementen die georganiseerd gaan
worden.
Als laatste het actuele onderwerp de herindeling van de provincies. In februari kwam de gemeente langs om
hier over te discussiëren. Er werd duidelijk dat voor de Luttelgeestenaren met name redenen belangrijk zijn
voor het kiezen van een provincie.
4. Financieel verslag: door Henk Swillens.
Er zijn kascontroles uitgevoerd bij de dorpskrant, de dierenweide en de culturele commissie door
dorpsbelang.
De kascontrole bij dorpsbelang is gedaan door Wilma Gaanderse en Bennie Scholtens en is akkoord
bevonden. Henk licht het verslag toe; er volgen geen vragen.
Volgend jaar wordt de kascontrole uitgevoerd door: Bennie Scholtens en Karolien van Tilburg.
Dirk Blijdorp bij de culturele commissie.
Wilma wil nog wat zeggen namens Kascontrole commissie. Alle mutaties lopen via de bank en alles is na te
zoeken. Er is een balans gemaakt over 2012 en januari 2013, wat niet gebruikelijk is. De balans van 2013
zal dus van 11 maanden zijn. 2014 zal weer normaal 12 maanden zijn.
Daarnaast de vraag (van Wilma) of bewoners van Luttelgeest wijzigingen willen doorgeven aan Henk.
5.Lopende zaken:
Vanaf 4 april: Kom in de Kas
20 april: 11-dorpenloop
5 mei: Steprace
Schouw:
Met de gemeente en IGW (Klaas Jan) is er een ronde door het dorp gelopen, langs probleempunten. Deze
worden aangedragen door dorpsbewoners en het bestuur van dorpsbelang.
Vorig jaar waren bijvoorbeeld de volgende punten ingediend: extra ingang van de speeltuin in de
Zonnebloemstraat ingediend, putdeksels, pad langs begraafplaats.
Probleempunten kunnen worden ingediend bij René ter Schure of bij dorpsbelang.
Het pad op de Blankenhammerweg wordt doorgetrokken en er gaat gewerkt worden aan de natte plekken op
de begraafplaats.
Polderzicht: door Marian Uitdewilligen
Buurtvereniging Polderzicht is een actieve club die wat wil bereiken; ze willen de buurt opknappen. Na veel
inspanning komt er een voetbalveldje en speeltoestellen. Marian moedigt dit aan; neem initiatieven, dan kan
er veel!
Even aankaarten; wat als je actief bent en wat wilt bereiken. Buurtvereniging wil wat aan de buurt doen en
opknappen. Er komt een veldje, speeltoestellen. Neem initiatieven, dan kan er heel veel!
Dorpsvisie: door Marian Uitdewilligen
In 2012 is de dorpsvisie geüpdate door Marianne van Tilburg en Wilfried Vergeer. Nu is er vanuit de
gemeente een vraag voor een dorpsvisie met een groot draagvlak. Marian geeft aan dat dorpsbelang daar
mee aan de slag gaat, en dat we nog twijfelen of het een groot traject wordt of dat we de huidige versie
wijzigen naar de eisen van de gemeente.

Poolse folder: door Marian Uitdewilligen
Dit heeft in de dorpskrant gestaan. Vorig jaar is er een nieuwe folder gemaakt voor nieuwe bewoners van
Luttelgeest. Er is nu ook een Engelse, Duitse en Poolse (net klaar) variant.
Ketenbeleid: door Marian Uitdewilligen
Dit is een langlopend punt, waar ook vorig jaar al over is gesproken. Wij zijn als Luttelgeest fan van keten en
vinden dat belangrijk als sociale binding in het dorp; het is het sociale opleidingsinstituut van het dorp. Een
aantal punten over de keten zijn de brandveiligheid, beleid, alcoholgebruik. Er is drie jaar geleden een
geslaagde avond geweest met de jongerenketen uit Luttelgeest. Er zijn toen foto’s ingestuurd die de
brandweer heeft beoordeeld. Het beleid over jongerenketen op dit moment is dat de gemeente de waarde
van de keten inziet, waardoor een gedoogsituatie is ontstaan. Ze maken zich wel zorgen over
brandveiligheid en het alcoholgebruik. Jongeren19Nu gaan de keten bezoeken en kijken of er animo is voor
een avond brandveiligheid; ook wel stempel ketenkeur genoemd.
Schaliegas: door Marian Uitdewilligen
We hebben onlangs een bijeenkomst gehad betreft het schaliegas. Het is (als dorpsbelang) moeilijk om er
een mening over te vormen. Het onderzoek is nog niet compleet en we weten daarom niet of het veilig
genoeg is om schaliegas te boren. We pleiten daarom voor onafhankelijk onderzoek en zullen moeten
afwachten.
Paddentrek: door Marian Uitdewilligen
Bij de Oosterringweg zal er een net komen te staan voor de paddentrek. Marian vraagt of er vrijwilligers in de
zaal zijn die willen helpen bij het overzetten van de padden; er zijn drie vrijwilligers.
Urnenmuur: door Marian Uitdewilligen
De urnenmuur is het ‘Beste idee van Luttelgeest’ 2012. Er zijn een aantal urnenmuren in de polder, die de
gemeente niet financieel steunt. Met de zelfwerkzaamheid en subsidies kan de gemeente wel helpen. Er
wordt een foto laten zien met de plannen, wat past bij het dorp en de begraafplaats. Deze muur heeft 10
nissen. We zullen het dorp op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Vraag uit de zaal; waar komt de urnenmuur te staan?
Naast het gebouwtje wat op de begraafplaats staat, op het Zuiden.
Wanneer is hij vol? Op dit moment zijn er plannen voor 10 nissen, maar wanneer de muur vol is, kan er altijd
bij gebouwd worden. Dorpsbelang gaat dit niet beheren, dit doet de gemeente. Dus er zal ook gehuurd
worden van de gemeente.
Men vindt de begraafplaats lelijk geworden doordat veel groen is weggehaald. Piet Koekoek geeft aan dat
de begraafplaatsen onderhoudsarm zijn geworden en dat we hopen dat in de zomer weer zijn plek terug
gaat vinden,
Hint: alle ballen verzamelen.
Hint: heeft de katjes op het droge.
Evenemententerrein: door Marian Uitdewilligen
Het gebouw bij het evenemententerrein is klaar, het gras om het gebouw heen moet nog gezaaid worden.
De afronding qua financiën moet nog; subsidies moeten nog ontvangen worden. De bouw viel, helaas, wat
duurder uit dan begroot, maar op de aankleding wou men niet bezuinigen. Het gat kon gelukkig gedicht
worden met het extra geld dat de veiling heeft opgeleverd.
Vraag uit zaal; gaat die grijze muur nog geverfd worden?
Verven is lastig, omdat de verf niet zal hechten. Er zijn bomen en laaggroeiende beplanting geplant, zodat
het wat zal breken.
Komt in overleg terug volgend jaar.
Vergadering verenigingen: door Marian Uitdewilligen
Een idee is om eens in de twee jaar een vergadering te houden met alle verenigingen in het dorp. Er kunnen
gemeenschappelijke vragen en initiatieven besproken worden.
De dorpsvisie kan met de verenigingen worden besproken, waarbij er een gemeenschappelijke visie
gevormd kan worden.
Hint: een visje uitgooien.

6. Het beste idee van Luttelgeest door Henco Bouma.
Klussendag! Zaterdag 26 augustus van 9 tot 16 uur. Op de nieuwjaarsvergadering aan het begin van het jaar
kwam dit idee naar voren, met Kraggenburg als voorbeeld.
Er mogen klussen aangedragen worden door bewoners uit Luttelgeest. De klus moet voor algemeen belang
zijn voor Luttelgeest en op 1 dag uitvoerbaar zijn. Aan het eind van de dag wordt er een Amerikaanse
barbecue georganiseerd, bij Social Sofa. Vrijwilligers en klussen kunnen aangemeld worden bij dorpsbelang.
Men mag zich ook als vereniging of team opgeven. Voorbeelden vanuit Dorpsbelang: Bosfluiter,
Dierenweide, tuintjes oudere mensen.
7. Bestuurswisseling
Annelies van der Gaag en Ronald Gielleit zijn aftredend en niet herkiesbaar. Gonny Schot is aftredend en
herkiesbaar. Gonny wordt herkozen.
We dragen Wendy Lassche – van Gurp en Jacco den Dekker voor als nieuwe kandidaten. Er zijn geen
tegenkandidaten binnengekomen. Ze worden met applaus door de zaal welkom geheten als nieuwe
bestuursleden. Annelies en Ronald nemen afscheid.
Annelies: Als nieuwkomer in het dorp gelijk in dorpsbelang. Wilde wat gaan betekenen voor het dorp, naast
dat de werkzaamheden in de kas. Heeft veel meegemaakt; EH bacterie, ziekte in de familie, haar ouders
verloren, ziek kleinkind, bouw nieuwe kas, te veel om op te noemen. Het is Eerst revue. Ik wil wat gaan
betekenen voor het dorp, naast de kas. EH bacterie, ziekte familie, ouders verloren, ziek klein kind, bouw
nieuwe kas; te veel om op te noemen. Nu is het genoeg en is het tijd voor rust. Annelies was actief lid,
contactpersoon bij Nieuwland en deed alle presentjes. We zijn er blij met haar bijdrage en wensen je het
allerbeste!
Ronald: Heeft 5 jaar in dorpsbelang gezeten. Omdat er volgend jaar bij 4 leden de termijn verloopt, is
besloten dat Ronald een jaar eerder stopt. Ronald is altijd aanwezig, en heeft altijd keurig klaar wat hij moest
doen. Brengt een eigen mening in, waar hij ook niet van afweek. Is rustig, met goede argumenten. Was
binnen dorpsbelang contactpersoon voor de culturele commissie en het AZC en hield zich bezig met het
evenemententerrein. Is inmiddels vader geworden en heeft nadat hij zijn baan kwijt was een eigen bedrijf
opgezet. Daar heeft dorpsbelang overigens nooit iets van gemerkt, je was er gewoon. Is nu klaar voor een
nieuwe uitdaging en we zien Ronald vast terug in andere commissies van verenigingen in Luttelgeest
Annelies en Ronald worden bedankt en ontvangen een bos bloemen en een presentje.
8. Rondvraag
-

-

-

Betreft schouw; lantaarnpalen op pad tussen nieuwbouw en Tonego. Dit is al eerder aangekaart,
maar de gemeente geeft aan dat in een bos mogen geen lantaarnpalen staan, dus dit zal er niet
komen.
Paaltjes op bospaden om afval storten te voorkomen.
Positie tov Schaliegas; Dorpsbelang neemt geen positie is, omdat we de gevolgen niet weten.
Uit de zaal komen verschillende opmerkingen; Luttelgeest is energieputje van de NOP, is een keer
genoeg, in het Zuidwesten van Nederland veel meer schaliegas te winnen. Dorpsbelang geeft aan
dat er nog te weinig bekend is om een (positief/negatief) standpunt in te nemen. Zijn de risico’s te
groot, zullen we niet voor zijn. Zolang niet duidelijk onderzocht is dat het verantwoord kan gebeuren
zijn wij niet voor. Vanuit de zaal wordt er aangegeven dat we misschien toch een standpunt in
moeten nemen, omdat we anders overruled zullen worden door de regering.
Er komt een informatieavond betreft schaliegas, waar de voordelen en nadelen besproken zullen
worden.
Vraag uit de zaal; stel dat Luttelgeest tegen is, is dit dan ook van invloed? Formeel gezien niet, als
de overheid schaliegas wil boren, kunnen wij dat niet tegen houden. Het zal wel informele invloed
hebben als iedereen tegen is.
Er ontstaan gevaarlijke situaties met de Orchideenwinkel en de Orchideenhoeve, doordat er geen
duidelijkheid is. Ze hebben geprobeerd zo goed mogelijk aan te geven welk bedrijf ze zijn.

9. Luttelgeestenaar van het Jaar
De titel van Luttelgeestenaar van het jaar gaat naar: Leo Baars!
De naam is veel voorgedragen en we hoefden niet te twijfelen.
Leo is erg actief in Luttelgeest en in de hele Noordoostpolder. Een aantal voorbeelden; LTO, Rabobank,
e
Tonego, klipper, leadergelden, tuinman Phoenix, evenemententerrein, polderzicht, buitendag 2 paasdag
Kuinrebos. Een indrukwekkende lijst. Leo is een voortrekker, vaak voorzitter en maakt makkelijk contact.
Steekt graag de handen uit de mouwen.
Leo bedankt Luttelgeest. Hij krijgt de speld opgespeld en ontvangt een bos bloemen.
Pauze
10. Culturele Commissie (CC)
Opening door Marcel Scholtens
Marcel stelt de leden van de CC voor.
Jaarverslag door Tea Geerts
De eerste activiteit in 2012 was Koninginnedag. Dit jaar weer op het plein. Een gezellige drukte met de
muzikale klanken van Melodia. ’s Middags waren er diverse tourtochten georganiseerd voor de
fietsers,motors auto’s en wandelaars, waar veel dorpsgenoten aan deelnamen. De dag werd afgesloten met
een gezellige BBQ bij de tonego kantine.
Dorpsfeest 14 tot 17 juni. Donderdag beginnen we `s middags met een vossenjacht voor de
basisschoolkinderen. Groep 8 kinderen waren verspreid door het dorp als de vossen. De groepen gingen
letters verzamelen bij de vossen en hier een woord van vormen. `s avonds is er de grote Luttelgeester
showbizz quiz met diverse spel onderdelen uit tv programma’s, zoals doet ie het of niet met filmpjes van
dorpsbewoners. Een band die verschillende song teksten in gestudeerd heeft. waar diverse groepen aan
mee deden. Vrijdagochtend beginnen we met de peuters. Zij hebben een gezellige ochtend met spelletjes in
en rond de tent. De ouderen zijn deze ochtend naar Schokland geweest waar zij een rondleiding hebben
gehad. De avond beginnen we met de dorpsloop waar weer veel belangstelling voor was. De kinderen
konden naar de disco in de feest tent en buiten was er voor de liefhebbers ringsteken met paard en wagen.
De avond word afgesloten met de coverband Jericho Pie. Vanaf 9 uur ‘s avonds wordt er gestart met de 24uurs plak Aktie van de social sofa iedereen mag helpen met steentjes plakken. De hele nacht is er veel
belangstelling. Zaterdag was er de auto cross aan de Uiterdijkenweg alles weer goed georganiseerd door
de crosscommissie. Zaterdagavond ging in de tent een ieder genieten van de gezellige feestband Bleutrain.
Zondag sluiten we af met een oecumenische viering. In november komen Sinterklaas en zijn zwarte pieten
onder muzikale begeleiding van Melodia weer aan bij de Bosfluiter. Sinterklaas arriveert met zijn golfkar in
Luttelgeest.
De bovenbouw gaat een film kijken in de bosfluiter, de onderbouw gaat naar de gymzaal met sinterklaas en
zijn pieten. In december word de kerstboom vol lichtjes bij het plein neer gezet.
Financieel verslag door Arieke Omta
Het financieel verslag wordt kort toegelicht en hier zijn geen vragen over. Kascontrole is gedaan door: Albert
Posthumus. Volgend jaar verzorgt Dirk Blijdorp met een lid van Dorpsbelang de kascontrole.
Jaarprogramma 2013 door Marcel
Koninginnedag: vrijmarkt op het plein en ’s middags zijn er diverse toertochten. Aan het eind van de
dag is er een barbecue bij de kantine;
e
Dorpsfeest: 3 week van juni. Zaterdag Highland Games, geen
autocross dit jaar.
Sinterklaas
13. Rondvraag & sluiting
Voor de rondvraag zijn geen vragen.

