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Dorpenkeuring
De dorpenkeuring is weer geweest. Tweemaal is er door de dorpen heen gelopen door de jury om te kijken
hoe de dorpen er bij liggen. Met name de eerste keer, in mei, komt Luttelgeest goed uit de bus. De entree,
het centrum, de sportaccommodatie, de scholen zien er netjes verzorgd uit en met name de PKN kerk krijgt
een dikke 10+! Het maaiwerk en de perken zien er uitstekend uit en de tuinen van dorpsbewoners zien er
over het algemeen ook goed uit. Het industrieterrein blijft een minpuntje.
De tweede ronde in juli is er veel tuinafval geconstateerd (coniferen) en de perken waren minder, waardoor
we uiteindelijk op de 6e plaats zijn geëindigd. We klimmen in de lijst, dus een prima prestatie!
Mercatus
Het blijft een moeilijk punt. Om ons heen horen we nog steeds dat het moeilijk is om in het dorp naar keuze
(bijvoorbeeld Luttelgeest) een woning via Mercatus te huren. Om voor een woning in aanmerking te komen
is het belangrijk dat je al lang ingeschreven bent en dus bovenaan de lijst staat. Hoe kom je daar? Door je
vlot in te schrijven én te reageren op een woning. Pas na het reageren gaat je wachttijd in en ga je meetellen
in de lijst!
Burendag
In het weekend van 26, 27 en 28 september kon er weer Burendag gevierd worden. Een landelijk initiatief
van het Oranjefonds en Douwe Egberts om buren weer meer bij elkaar te krijgen. Door aan een aantal
voorwaarden te voldoen kun je een subsidie krijgen van € 500,- voor je buurtfeest. Ook dit jaar deden er
weer een aantal buurten mee. Volgend jaar is de Burendag in het weekend van 26 september. Vanaf eind
mei 2015 is er informatie te vinden op www.burendag.nl. (aspirant) Buurtverenigingen. Zet het vast in de
agenda, zeer de moeite waard!
Grondprijsverlaging
Sinds 1 juli 2013 geldt voor kavels in Luttelgeest een lagere grondprijs. Die
verlaging van 10% is ingezet om het kopen van een kavel in de dorpen extra
aantrekkelijk te maken. In eerste instantie zou de verlaging voor 1 jaar zijn. De
maatregel is nu verlengd tot het einde van 2014. Het blijft dus nog even extra
aantrekkelijk om een kavel in één van de dorpen te kopen!
Zorg in Luttelgeest
De werkgroep die gaat over zorg in Luttelgeest is goed bezig. ‘Zorg’ verandert
in Nederland, in onze gemeente. En Luttelgeest verandert mee! Hieronder
vindt u meer informatie over waar de werkgroep mee bezig is.
MOR melding
Als er een stoeptegel scheef ligt, een straatlantaarn niet brandt of er ligt
ergens afval waar het niet hoort, kunnen burgers dit direct doorgeven aan de
gemeente. Via de website (http://www.noordoostpolder.nl/E_Loket/E_Formulieren/Melding_doorgeven)
kan er een Melding Openbare Orde (MOR) gedaan worden en wordt de melding zo snel mogelijk
afgehandeld en wordt u hiervan op de hoogte gehouden. Een gemakkelijke en snelle manier om alles in en
rondom Luttelgeest netjes te houden!

