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De VPRO in Luttelgeest
‘Tussen droom en daad’ was de titel van het twee uur durende radioprogramma OVT van de VPRO. Het
werd opgenomen en uitgezonden op zondag 4 oktober vanaf de Lindeweg bij de familie Scholtens.
Onderwerp was de geschiedenis van de Noordoostpolder en van Luttelgeest. Het is een prachtige
uitzending geworden die nog terug te luisteren is via internet.
Steegjes
Wij kregen een opmerking over steegjes in Luttelgeest, op plaatsen zijn ze moeilijk begaanbaar of slecht
onderhouden. Bewoners hebben de plicht de steegjes bij hun woning te onderhouden. Wilt er daarom op
letten de steeg die bij uw huis hoort van onderhoud te voorzien? Dank u wel!
Kern met Pit
Luttelgeest heeft al een aantal keer succesvol meegedaan met het predicaat ‘Kern met Pit’. Op dit moment
loopt er weer een inschrijfronde. Heeft u een mooi project voor uw wijk of buurt? Lever hem in bij Kern met
Pit u verdient hiermee een bijdrage van € 1000,- voor uw project.
Op dit moment kunt via www.kernmetpit.nl uw stem uitbrengen op wat voor u het beste project in Flevoland
was uit 2014/2015.
AZC
De ontwikkelingen met de grote instroom van asielzoekers wordt in de gaten gehouden, met name wanneer
dit gevolgen heeft voor het asielzoekerscentrum Luttelgeest. Mochten we hier meer over horen, wordt ook u
natuurlijk op de hoogte gehouden. Ondertussen houden we een vinger aan de pols.
Buurtwerkers/Carrefour
Carrefour heeft een buurtwerkboekje samengesteld, welke is te bekijken via www.carrefour.nu/buurtwerk
Het boekje verteld over ontmoetingen in de dorpen en wijken, met burgers uit de Noordoostpolder.
Buurtwerkers zijn dagelijks in contact met de mensen in het dorp die een vraag hebben of iets voor een
ander willen of kunnen betekenen. De onderwerpen waar buurtwerkers mee bezig zijn verschillen, maar het
doel is altijd dat burgers weer mee kunnen doen in de maatschappij.
TTip
Er wordt door meerdere partijen actie gevoerd tegen schaliegas en het
ziet er naar uit dat er een verbod gaat komen voor het boren naar
schaliegas. Het handelsverdrag TTIP (Transatlantic Trade & Investment
Partnership) kan roet in het eten gooien. Dit is een vrijhandelsakkoord,
met het doel om zoveel mogelijk handelsbeperkingen weg te nemen.
Hiermee staan niet alleen het verbod op schaliegas, maar ook andere
standaarden zoals arbeidsvoorwaarden, duurzaamheid en veiligheid
onder druk. Dorpsbelang zal dit in de gaten houden en als er nieuws is,
hoort u dat van ons.
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