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Jaarvergadering
Vrijdag 20 maart 2015 is de Jaarvergadering in de Bosfluiter, met dit jaar een bijzonder filmpje ! Binnenkort
ontvangt u de uitnodiging met de agenda. We hopen weer veel Luttelgeestenaren te zien!
Begraafplaats
De ligusterhaagjes zijn door de gemeente vervangen door taxusboompjes. Wij vinden het er netjes en
verzorgd uitzien.
Zorg
Het gaat ontzettend goed met de ontmoeting in de Bosfluiter op
donderdagochtend. Hoe en wat allemaal precies leest u verderop.
Glasvezel
Wilt u voordelig sneller internet? Snel internet blijft ook een speerpunt van
de OVG. Deze maand zal de OVG een projectplan schrijven voor de
gemeente waarin ze duidelijk maken dat we in de Noordoostpolder willen
gaan voor snel en draadloos internet in combinatie met glasvezelpunten.
Met deze techniek kan het merendeel van de ondernemers in het
buitengebied up- en downloadsnelheden bereiken van 20 tot 30 Mb. Heeft
u behoefte aan meer Mb's dan zijn er oplossingen op maat mogelijk.
Om bovenstaande plannen te realiseren, gaat de OVG
ondersteuning vragen bij de gemeente om te komen tot een netwerk voor
het buitengebied. Zowel bedrijven als particulieren kunnen straks
aansluiten. Het financieringsplan moet eerst rond zijn en daarom is het
projectplan belangrijk. In dit projectplan worden ook uitgangspunten genoemd, zoals welke
internetsnelheden nu gerealiseerd worden en wat de behoefte van ondernemers in het buitengebied is. Hier
is de input vanuit de particulieren en ondernemers voor nodig. De up- en downloadsnelheden zijn eenvoudig
te meten via www.internetsnelheid-testen.nl. Deze test duurt hooguit een paar minuten. Meet uw up- en
downloadsnelheden en laat dit weten aan dorpsbelang via dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com of geef dit
persoonlijk door aan één van ons. Door middel van deze gegevens kunnen er goede gesprekken aan
worden gegaan met de gemeente om sneller internet te realiseren!
Klussendag
De klussendag komt dichterbij… Houd zaterdag 13 juni vrij! En bedenk vast welke klussen er in het dorp
gedaan kunnen worden. U kunt de klussen vast doorgeven aan één van ons persoonlijk of via
dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com. Wij maken weer een lijst, zorgen in samenwerking met de Gemeente
en IGW voor gereedschap en materialen en hopen weer flink wat werk te verzetten!

