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Jaarvergadering
Ongeveer 90 mensen waren aanwezig tijdens de jaarvergadering, een mooie opkomst! Henk Swillens nam
afscheid, we hebben hem bedankt voor zijn enorme inzet en daadkracht. Johan Scholtens is nieuw in het
bestuur gekomen, welkom! Hetty den Dekker werd Luttelgeestenaar van het jaar. Ze was er stil van.
Na de vergadering werd er gebruik gemaakt van de bar, al met al weer een goed en gezellig samenzijn.
De conceptnotulen staan op de website.
Huisvesting arbeidsmigranten
Level One Uitzendbureau heeft het voornemen om aan de Kuinderweg 23 een arbeidsmigrantenopvang te
realiseren. In eerste instantie voor 150 personen, met de bedoeling deze uit te breiden naar 300 personen in
de toekomst. Het College van Bestuur heeft ingestemd met het principeverzoek, wat betekent dat Level One
een bestemmingsplan mag voorbereiden. Er is na een kleinschalige informatieavond een klankbordgroep
opgericht om Luttelgeest een stem te geven en advies uit te laten brengen over de plannen, welke wordt
meegenomen door de gemeente bij de besluitvorming. De klankbordgroep bestaat uit Carlo van den Berg,
Bram Bernard, Jan Peters, Marcel Scholtens en Kirsten Dijk (vanuit dorpsbelang). Mocht u vragen,
opmerkingen of punten hebben waarmee wij rekening moeten houden bij het opstellen van het advies, kunt
u één van deze personen aanschieten of mailen naar dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com.
11 dorpenloop
Zaterdag 18 april is er weer een 11-dorpenloop. Heel veel mensen rennen van en naar Luttelgeest en
Dorpsbelang zal zorgen voor een leuke attentie voor de hardlopers.
Steptocht
U ziet er misschien hier en daar al weer één steppen, de steptocht komt er weer aan! De Luttelgeestersteppers zijn hier en daar al weer wat aan het oefenen. Deze wedstrijd is op 3 mei aanstaande. Alvast heel
veel succes!
Tulpenmozaïek
Tijdens de jaarvergadering bedankten we Marja Rijnvis, Harmke van Heugten, Tea Geerts en Karin Tuiten
voor hun inzet en tijd. Een tulpenmozaïek in elkaar zetten is nog al wat: een ontwerp maken, uitvergroten,
potgrond en tulpen regelen, zorgen dat de tulpen gestoken worden, mozaïek op de plek zetten… Deze
dames hebben er jaren voor gezorgd dat het mozaïek er op tijd kwam te staan. Geweldig!
Gelukkig wordt hun taak overgenomen door een nieuw team waar we ook weer hoge verwachtingen van
hebben: Ingrid Cordes, Ja’eli van Beveren en Suzanne Vergeer. Heel veel succes!
Ondernemersvereniging
Op de jaarvergadering heeft Henco verteld over de opzet van de ondernemersvereniging. Op 10 april
hebben de ondernemers ondertussen hun eerste bijeenkomst gehad.
AZC Open dag
Zaterdag 20 juni is er een open dag op het AZC. Het valt tijdens het dorpsfeest,
maar we hopen toch dat veel Luttelgeestenaren een kijkje komen nemen. Het is
zeer de moeite waard!
Klussendag
Tijdens de jaarvergadering hebben we ook een oproep gedaan; Zaterdag 13 juni
is het klussendag!
Twee jaar geleden hebben we heel veel mooie klussen gedaan: o.a. Groene
Kruisgebouw en het leegstaande Trefpunt opgeknapt. Heggen gesnoeid, borden
schoongemaakt, basketbalveld schoongemaakt,… Het was leuk om samen te
werken, gaf energie en een heel goed gevoel. Dit jaar gaan we er weer vol
tegenaan. Mooi voor het dorpsfeest uit!
Weet u welke klussen we dit jaar kunnen doen (of zeker moeten herhalen) of wilt
u zich aanmelden? Stuur een mail naar dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com, bel
één van ons of schiet ons even aan.

