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Intocht
En daar kwam Sinterklaas in z’n huis Luttelgeest binnen gereden, wat een geluk dat hij tóch kwam! Ook op
de basisscholen is Sint weer op bezoek geweest. Nu Sinterklaas achter de rug is kijken we uit naar de
andere feesten in december. De Culturele Commissie zal voor u weer een kerstboom mét verlichting regelen
in de Lange Brink. In het nieuwe jaar hopen wij u te treffen tijdens de nieuwjaarsreceptie op 2 januari 2016
tijdens de nieuwjaarsreceptie.
Jaarvergadering en ‘het beste idee van Luttelgeest’
In 2016 staat de jaarvergadering gepland op 18 maart. Bij voldoende deelname zal één van de onderdelen
‘Het beste idee van Luttelgeest’ zijn. Drie jaar geleden hebben we dat ook gedaan tijdens de
jaarvergadering. Toen waren de meeste stemmen voor de urnenmuur op de begraafplaats, dat idee is
ondertussen gerealiseerd.
Heeft u een idee voor Luttelgeest, dan mag u dat natuurlijk altijd aan ons kenbaar maken, maar om het leuk
te lanceren kunt u uw idee aandragen voor ‘het beste idee voor Luttelgeest’. Het moet aan een aantal
voorwoorden voldoen:
- Het moet voor 1 februari ingestuurd worden.
- Het moet realistisch zijn, financieel haalbaar en uitvoerbaar zijn.
- U bent bereid te helpen om het idee te realiseren.
- Het idee moet buiten de vergadering om ook breed gedragen worden.
Voorjaarsbolletjes
U heeft het in de krant wel gezien, het was namelijk ‘voorpaginanieuws’; op 21 november heeft de Groene
Brigade bollen geplant aan de Gerberastraat, de Lange Brink en de Brinkweg in grasperken. Het ging om
een paars krokusmengsel. Samen met Henk Bakker (gemeente) en Klaas Jan Loosman (IGW) en de juiste
machine was het karweitje snel gedaan. Bedankt iedereen die geholpen heeft!
Schouw
In april 2016 willen we weer een schouw houden in Luttelgeest. De schouw is bedoeld
voor ideeën, vraagstukken of knelpunten in de openbare ruimte of op het sociale vlak.
Bijvoorbeeld een lelijke plek in de buurt die bewoners op willen knappen, een
gevaarlijke verkeersituatie, mensen die vereenzamen, etc. Punten betreft de openbare
orde worden niet meegenomen in de schouw, deze kunt u doorgeven via een MORmelding (Melding Openbare Ruimte) op de website van de gemeente Noordoostpolder
of via 0527-633911. Voorbeelden van MOR-meldingen zijn; groen wordt op deze plek
niet goed onderhouden, bestrating is verzakt, lantaarnpaal doet het niet, etc.
Heeft u schouwpunten? Mail deze naar dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com, of geef
het door aan 1 van de dorpsbelangleden. Over de precieze datum van de schouw
zullen we u op de hoogte houden.
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Glasvezel
Zoals u misschien wel heeft gelezen in de krant, is er een beslissing genomen betreft
snel internet. De gemeente NOP gaat zich 100% inzetten om glasvezel te realiseren
voor de buitengebieden. Voor de tussenliggende periode is niet gekozen voor
draadloos internet
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