Nieuws van Dorpsbelang Luttelgeest
Maart 2015

Jaarvergadering
Vrijdag 20 maart 2015 wordt de jaarvergadering gehouden in de Bosfluiter. Alle leden van Dorpsbelang
hebben de uitnodiging hiervoor ontvangen of zullen deze nog in de bus ontvangen. Dit jaar met een filmpje
van Luttelgeest over de jaren ‘63/’64, gemaakt door Melle Klamer.
Onderstaand vindt u het uitgebreide verslag van de jaarvergadering van 2014.
Verslag Jaarvergadering Dorpsbelang 21 maart 2014
Aanwezig: Marian Uitdewilligen (voorzitter), Kirsten Dijk (secretaris), Henk Swillens (penningmeester), Piet
Koekoek, René ter Schure, Gonny Schot, Henco Bouma, Wendy Lassche en Jacco den Dekker.
Ongeveer 85 leden van Dorpsbelang.
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 2013 worden goedgekeurd.
3. Jaarverslag 2013: door Kirsten Dijk.
In april zijn de eerste gesprekken met de gemeente over de dorpsvisie geweest, waar van onze kant
duidelijk aan is gegeven dat we de huidige dorpsvisie graag willen gebruiken.
Begin mei hebben we onze titel weer heroverd met de steprace, na vorig jaar tweede te zijn geworden. Met
e
de 11-dorpenloop zijn we 5 geworden, ook een erg knappe prestatie. De vergadering in mei begonnen we
met een bezoek van de vrijwilligers van de website, waarna de poll weer terug is op de website en is
besloten een Twitteraccount van Dorpsbelang op te richten, waar een lid van Dorpsbelang regelmatig leuke
en informatieve berichten over het dorp Twittert.
De dorpsschouw heeft ook dit jaar weer veel punten opgeleverd die aangepakt zijn. Zie voor alle punten de
definitieve lijst op de website, waar op gezien kan worden wat er allemaal gedaan is!
Het bezoek van het Koningspaar was natuurlijk het hoogtepunt in juni. Door de mozaïekcommissie was
naar onze mening de mooiste kist in elkaar gezet en 10 bewoners uit Luttelgeest mochten mee om het
Koningspaar te ontmoeten. Vanaf juni zijn ook de gesprekken over Zorg in Luttelgeest begonnen, waarbij
gedacht werd over ouderen en maatschappelijke zorg. De gesprekken lopen nu nog steeds en de ideeën
worden steeds verder uitgedacht.
Erg leuk was een nieuwe activiteit dit jaar met dorpsfeest; de Highland Games; een gezellige dag voor
iedereen, met aansluitend natuurlijk een goed feest.
24 augustus was de eerste klussendag, wat een groot succes was! Veel fanatieke vrijwilligers die hebben
geholpen met een door bewoners opgegeven klus, waardoor we nu misschien wel nieuw leven hebben in
het oude Trefpunt? ;) Wij vonden het in ieder geval erg geslaagd en het lijkt ons leuk om dit eens in de twee
jaar te herhalen!
De opening van buurtvereniging Polderzicht was in september. Een voetbalveldje, speeltoestellen en een
insectenhotel zijn het resultaat van een aantal actieve vrijwilligers die graag de buurt een mooier aanzicht
willen geven.
Er zijn in november gesprekken geweest met een projectleider, die appartementen in het atelier wel ziet
zitten. Hier is ook een voorlichting over geweest in februari van dit jaar. Wij zijn erg benieuwd hoe dit verder
zal verlopen, misschien dat we dit kunnen combineren met zorg?
In februari zijn de Burgemeester en Wethouders op bezoek geweest en hebben een rondje in het dorp
gedaan. Een positieve avond, waar we de banden met de gemeente weer wat hebben versterkt.
Het overleg met Tonego, de Bosfluiter, de Culturele Commissie, de MFC en Dorpsbelang heeft goede
ideeën en oplossingen opgeleverd voor onder andere de muur richting de Amazonestraat.
Met een afvaardiging van Dorpsbelang, een extern bureau en natuurlijk de bewoners die geholpen hebben,
hebben we hard gewerkt om de dorpsvisie voor vandaag af te krijgen en dat is gelukt! Een aantal
tekeningen die bij de sessies over de identiteit van Luttelgeest zijn gemaakt kunt u zien in de PowerPoint of
op de website en Marian zal straks meer hierover vertellen.
De afgelopen paar weken is er een stroomversnelling geweest betreft schaliegas. Meer weten? Kom dan
naar de informatiebijeenkomst die waarschijnlijk in april zal plaatsvinden!

4. Financieel verslag: door Henk Swillens.
Er zijn door Dorpsbelang kascontroles uitgevoerd bij de dorpskrant, de dierenweide en de culturele
commissie.
De kascontrole bij Dorpsbelang is gedaan door Bennie Scholtens en Karolien van Tilburg en is akkoord
bevonden. Henk licht het verslag toe; er volgen geen vragen. Volgend jaar wordt de kascontrole bij
Dorpsbelang uitgevoerd door: Karolien van Tilburg en Petra Scholtens. De kascontrole bij de culturele
commissie wordt gedaan door Bouke Wielenga en een lid van Dorpsbelang.
5.Lopende zaken:
Schaliegas: door Gonny Schot
Er is binnenkort een gesprek met de gemeente, Dorpsbelang Marknesse en Kraggenburg over schaliegas.
De gemeente is tegen schaliegas. Wij willen een informatieavond met objectieve informatie over het hoe,
wat, waarom, risico’s, etc.; dit zal half april plaatsvinden.
-‐ Opmerking vanuit de zaal: doordat er alleen deskundigen waren op de informatieavond die in Chez
plaatsvond, is deze niet objectief meer, omdat deze al een kant gekozen hebben.
Na de informatieavond zal er een standpunt gevormd worden door Dorpsbelang.
AED: door Gonny Schot
We willen al een tijd een beter systeem voor de AED. Op dit moment is er een lijst met bevoegden in
Luttelgeest om de AED te bedienen, met telefoonnummers. Als er iemand nodig is wordt deze gebeld. Nu is
er een systeem met smartphones, maar de gemeente NOP was nog niet zo ver. Luttelgeest mag nu
meedoen aan een pilot van website Hartslagnu.nl. Dit werkt als volgt; er wordt 112 gebeld, de meldkamer
legt contact met mensen die gecertificeerd zijn (en aangemeld op deze website), geeft een melding aan de
persoon die het dichtst bij het slachtoffer is via de smartphone, met de plek van bestemming. Daarnaast
wordt er een melding gegeven aan een persoon welke het AED moet ophalen en brengen op de plek waar
het nodig is. Het is dus nodig om je aan te melden op de website. Je kunt hierop ook aangeven wanneer je
beschikbaar bent.
-‐ Opmerking vanuit de zaal; mensen moeten zichzelf aanmelden op de website, gebeurt dit wel door
genoeg mensen? Reactie; het moet inderdaad gedaan worden door de mensen zelf. Maar het wordt
laagdrempeliger, want je telefoonnummer wordt niet openbaar gemaakt, je krijgt zelf een oproep
vanuit het systeem. We willen graag dat bedrijven met AED’s zich ook aanmelden, zodat er zo snel
mogelijk hulp kan komen.
Groene brigade:
Groene brigade is een actieve groep die veel groen aanpakt in en om het dorp. Oproep; zijn er mensen die
af en toe willen helpen bij zo’n klus?! Geef dit door aan Gonny Schot.
Urnenmuur: door René ter Schure
In januari is er gesproken met de gemeente over vergunningen en is er een offerte opgevraagd bij een
bedrijf die urnenmuren maakt. We kunnen vertellen dat de urnenmuur afgelopen week is afgemaakt! Een
mooi project wat aan de hand van het beste idee van Luttelgeest bedacht is en zo snel gerealiseerd is.
Leendert wordt bedankt voor de medewerking.
Zorg in Luttelgeest: door Wendy Lassche
Eind 2013 is er een oriënterend gesprek geweest met Emelien Kleber, Else Vlieland, Marian Uitdewilligen en
Wendy Lassche. De gemeente was positief over de plannen. In een gesprek met de verenigingen en begin
2014 is getracht duidelijk te krijgen wat nodig is om te kunnen en willen wonen in Luttelgeest. Ook met
individuele bewoners is gesproken. Hieruit zijn een aantal ideeën naar voren gekomen; koffieavond met
leestafel, thema-avond met workshop, informatiepunt over zorg en een talentenbank. De talentenbank houdt
in dat wanneer er behoefte is om elkaar te vinden als men elkaar nodig heeft dit op deze manier kan,
bijvoorbeeld bij het grasmaaien, ramen wassen, helpen computer aansluiten, boodschappen doen, etc. De
talentenbank zal mensen aan elkaar koppelen om zo de hulpvraag op te lossen.
De projectgroep zorg wil het voor mensen mogelijk maken om in Luttelgeest te wonen.
AZC: door Wendy Lassche
Elke zes weken komt er een groep bijeen in het AZC die bestaat uit de wijkagent, contactpersoon politie
Flevoland, gemeente NOP, manager AZC en afgevaardigde Dorpsbelang. Op deze avond worden de
ontwikkelingen besproken. De nieuwbouw, die capaciteit gaat leveren voor 1000 bewoners, wordt rond juni
opgeleverd. De domeinschuur wordt teruggebracht naar de originele staat. De Oosterringweg zal worden
aangepakt om het veiliger te maken; er zal een fietspad komen aan de kant van het AZC en er zal een
drempel voor de ingang komen.

Toewijzingsbeleid Mercatus: door Marian Uitdewilligen
Er zijn veel vragen geweest over het toewijzingsbeleid van Mercatus. Als je een huurhuis wilt via Mercatus,
e
moet je je inschrijven en gaan reageren op huizen die jij geschikt vindt. De looptijd gaat pas in vanaf de 1
keer dat je reageert. Als Dorpsbelang zouden we graag zien dat het toewijzingsbeleid aan wordt gepast;
mensen die gebonden zijn aan het dorp krijgen voorrang. Mercatus gaat proberen dit aan te passen.
6. Dorpsvisie door Marian Uitdewilligen
Vanuit Dorpsbelang zijn we een tijd bezig geweest met de dorpsvisie, die van de gemeente gemaakt moest
worden. We kunnen vertellen dat deze nu af is.
Omdat Luttelgeest al een DOP had, die recent was gemaakt, wilden we hier niet teveel werk van maken. Het
was een leuk proces naar de huidige dorpsvisie. De tekeningen die in de PowerPoint te zien zijn, zijn
gemaakt tijdens een identiteitssessie met een aantal Luttelgeestenaren. Uit deze sessie blijkt dat
Luttelgeestenaren praktisch zijn, doen en niet te veel zeuren, vertrouwd dorp.
In de dorpsvisie staan 25 actiepunten voor de komende jaren. Een aantal worden toegelicht.
- Aanpak corporatiehuurwoningen; We zouden graag zien dat er wat aan renovatie gedaan wordt in
de kern van het dorp, nieuwe huizen in het ‘oude’ dorp.
- Urnenmuur is af!
- Visie maatschappelijke accommodaties; hebben we het hele dorp bij nodig. We moeten een
bestemming hebben voor de leegstaande gebouwen, in overleg met het dorp een langetermijnvisie
ontwikkelen.
- Behoud peuterspeelzaal; de peuterspeelzaal staat onder druk, met financiële problemen. Wij vinden
het van belang dat hij blijft, want een peuterspeelzaal is onmisbaar. Mocht de geprofessionaliseerde
peuterspeelzaal weg gaan, doen we het zelf.
- Activiteiten voor (arbeids)migranten; we zijn blij met migranten die blijven, zich willen vestigen. Als ze
deel van het dorp worden, kunnen ze ook een toevoeging zijn voor het dorp.
- Podium als permanent speel en ontmoetingsplek; nu het MFC er staat, de muur begroeid gaat
worden, willen we ook dat er meer activiteiten gaan plaatsvinden in en rondom het MFC om dit een
mooie ontmoetingsplek te laten worden.
- Nieuw bestemmingsplan buitengebied; de structuurvisie is vastgesteld, een kader wat er zou kunnen
in het buitengebied. Dit moet geconcretiseerd worden in het bestemmingsplan. We moeten erop
letten dat dit plan is zoals wij het zouden willen. We hebben geen bedrijventerrein, wel jonge
ondernemers. Willen liever gezinnen aan de Oosterringweg dan Polen, maar wel liever Polen dan
leegstand.
De dorpsvisie komt op website; lees hem door! Iedereen wordt bedankt die heeft meegewerkt.
7. Bestuurswisseling
René ter Schure is aftredend en herkiesbaar. René wordt herkozen. Piet Koekoek en Marian Uitdewilligen
zijn aftredend en niet herkiesbaar. We dragen Nelleke Verhage en Richard Westveer voor als nieuwe
kandidaten. Er zijn geen tegenkandidaten binnengekomen. Ze worden welkom geheten als nieuwe
bestuursleden.
We nemen afscheid van Piet, Marian bedankt Piet voor de fijne samenwerking de afgelopen zes jaar.
Richard Westveer zal Marian vervangen als voorzitter; Marian stelt Richard kort voor en heet hem welkom bij
Dorpsbelang. De voorzittershamer wordt overhandigd aan Richard. Richard bedankt voor de eer en stelt
zichzelf voor.
We nemen afscheid van Marian. Gonny spreekt een woord van dank uit richting Marian
Ook Klaas Jan Loosman (IGW) bedankt Marian voor de fijne samenwerking.
Piet en Marian worden bedankt en ontvangen een bos bloemen en een presentje.
Marian bedankt Dorpsbelang voor de afgelopen jaren en de Luttelgeestenaren voor al het vrijwilligerswerk
wat het dorp zo sterk maakt.
9. Luttelgeestenaar van het Jaar
Het is altijd lastig om een Luttelgeestenaar van het jaar te vinden, want er zijn veel die het verdienen.
De titel van Luttelgeestenaar van het jaar gaat dit jaar naar: Marijke van Vilsteren
De naam is veel voorgedragen en we hoefden niet te twijfelen.
Marijke is leerkracht van een basisschool, doet veel voor de buurtvereniging, is fanatiek met Sproet, de
Zwartlappen, Vondel, de kerk, helpt degenen die buiten de samenleving staan met de taal en achterstand.
Je hebt jarenlang je eigen camping Boerenpret gehad, waar veel kinderen in het dorp een nachtje konden
slapen.
Marijke bedankt Luttelgeest. Ze krijgt de speld opgespeld en ontvangt een bos bloemen.

8. Rondvraag
-‐ Troeschka vraagt wat de tekeningen betekenen die gemaakt zijn bij de dorpsvisie. De tekeningen
zijn gemaakt door professionele tekenaars. Iedereen moest bijvoorbeeld aangeven hoe Luttelgeest
als camping eruit zou zien, of waar jij je thuis voelt.
-‐ Stef geeft aan dat er voor de stepcommissie nog verkeersregelaars nodig zijn. 10-15 personen die
een certificaat moeten halen en zo kunnen helpen bij evenementen.
-‐ Marloes geeft aan dat in andere dorpen gevreesd wordt voor de speeltuinen. Wat verdwijnt er bij
ons? Marian geeft aan dat de speeltuin in de Oosterstraat zal verdwijnen en dat we de speeltuin in
de Dierenweide gaan ‘legaliseren’.
Pauze
10. Culturele Commissie (CC)
Opening door Klaas Bakker
Klaas neemt de agenda door en bedankt een aantal mensen voor de jaren dat zij in de Culturele Commissie
hebben gezeten. Thea Geerts, Arjan Vaandrager en Marcel Scholtens. De huidige samenstelling van de
Culturele Commissie is als volgt; Klaas Bakker (voorzitter), Ian Hale (vice-voorzitter), Edith Droog
(secretaris), Arieke Omta (penningmeester), Jan Pieter Tilma, Theo Hebben, Astrid van de Ouweland en
Froniek Schaafsma.
Jaarverslag door Klaas Bakker
Op 30 april 2013 mochten we voor de laatste keer Koninginnedag vieren. Deze werd zoals gewoonlijk ’s
morgens begonnen met het zingen van het Wilhelmus, vlaghijsen en het Dorpslied voorafgaande aan de
Luttelgeester rommelmarkt, die ondanks het aftreden van onze koningin toch goed werd bezocht. ’s Middags
was er door de CC het oude vertrouwde volleybaltoernooi georganiseerd op het terrein van het MFC, waar
de mensen tevens konden kijken naar de inhuldiging van koning Willem Alexander. Dit geslaagde
evenement werd afgesloten met een bbq op het podium van het MFC.
Het dorpsfeest was dit jaar van donderdag 13 juni tot en met zaterdag 15 juni. Op donderdagmiddag 13 juni
was er een playbackshow voor de jeugd van de basisscholen, waar erg enthousiast aan werd deelgenomen.
’s Avonds was het de beurt aan de ‘jonge ouderen’ om hun talenten te tonen. Deze avond werd afgesloten
met gezellige muziek op de achtergrond welke werd verzorgd door Lema sound.
Op de vrijdag was het alweer vroeg dag, want de peuters uit Luttelgeest mochten de tent gaan bezetten om
te knutselen en lol te maken. ’s Middags was er een braderie die druk werd bezocht door ons allen. Tevens
konden kinderen nog met de Strandhoeve een klimactiviteit doen. Al met al een zeer geslaagde dag die
werd afgesloten in de tent met dj Marc Bakker voor de jeugd tot in de late uurtjes.
Zaterdag stond in het teken van de ‘Highland Games’ welke georganiseerd werd door de CC. Absoluut een
geslaagd evenement, ook dankzij het fantastische weer. Veel enthousiaste deelnemers en toeschouwers
kwamen er op af. Onder begeleiding van twee doedelzakspelers werd de strijd gestreden tegen elkaar en de
elementen. ’s Avonds werden de prijzen uitgereikt en werd er feest gevierd onder begeleiding van de band
‘Bambam’. Zondag werd er een Oecumenische dienst gehouden in de tent.
Ook Sinterklaas kwam dit jaar weer aan, al leek het erop dat hij dit jaar alleen was gekomen, dus zonder
pieten. Met een gezamenlijke zoekactie met de kinderen werden de pieten alsnog gevonden in de
slaapkamer van Leon en Edith en bovenin de Hervormde kerk. Hierna werd koers gezet naar het gymlokaal
waar de kinderen bij Sinterklaas en zijn pieten konden zijn. De oudere jeugd konden genieten van een leuke
film in de Bosfluiter.
Financieel verslag door Arieke Omta
Het financieel verslag wordt kort toegelicht en hier zijn geen vragen over. Kascontrole is gedaan door: Dirk
Blijdorp. Volgend jaar verzorgt Bouke Wielenga met een lid van Dorpsbelang de kascontrole.
Jaarprogramma 2014 door Ian Hale
Ian geeft een uitgebreide uitleg over de volgende activiteiten.
 Koninginnedag
e
 Dorpsfeest: 3 week van juni.
 Sinterklaas
Vrijwilliger
Wij als CC hebben gemeend om drie mensen in het zonnetje te moeten
zetten in verband met de plezierige bijdrage die zij het afgelopen jaar
hebben geleverd. We bedachten dat het wel leuk zou zijn om die mensen
een VIP tasje aan te bieden voor het komende dorpsfeest, als dank voor
hun bijdrage het afgelopen jaar. Daarom wil ik graag naar voren roepen;

-

Peter van Driel
Leendert Tuinhof
Hendrikus Huisjes

13. Rondvraag & sluiting
Voor de rondvraag zijn geen vragen.

