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Een heel gelukkig nieuwjaar gewenst namens Dorpsbelang Luttelgeest!
Het secretariaat van Dorpsbelang (Kirsten Dijk) is verhuisd. Het nieuwe adres is Orchidee 9, 8315 BD
Luttelgeest.
Onderstaand de speech van de voorzitter tijdens de nieuwjaarsreceptie in de Bosfluiter.
65 jaar geleden werd een dorp gerealiseerd wat er niet had mogen zijn. Maar toen het er toch kwam moest
het klein blijven en geen voorzieningen hebben zodat het niet zou concurreren met de andere dorpen. Dit is
voor Luttelgeest nooit een issue geweest. Voorzieningen, of juist het gebrek daaraan, hebben niet in de weg
gestaan te realiseren wat het dorp nodig heeft.
In deze 65 jaar zijn er diverse voorzieningen gekomen en gegaan. De wereld om
ons heen is in de 65 jaar dat Luttelgeest bestaat veranderd. Luttelgeest past zich
aan aan deze veranderingen met haar eigen nuchtere en tikkeltje eigenwijze kijk
op zaken. De weinige voorzieningen hebben het dorp voorbereid op de toekomst.
Zo wordt de ontmoeting donderdagochtend druk bezocht door jong en oud. Een
initiatief vanuit het dorp zelf bewijst dat hier behoefte aan is. Niet alleen samen te
zijn, maar zorg te dragen voor elkaar.
Het rijke verenigingsleven draait op volle toeren. Dit alles op de kracht
vrijwilligers. Bij Almere staat een groot bord met de tekst het ‘kan in Almere’. Ik
durf te zeggen het ‘gebeurt in Luttelgeest’. 2015; een jaar dat door diverse
gebeurtenissen in de wereld om ons heen werd getekend. De wereld kreeg te
maken met terreurdaden welke angst met zich mee brengen, welke er zorg voor
dragen dat mensen huis en haard verlaten naar veiligere oorden. Ook in
Nederland werden en worden deze mensen opgevangen. Het Azc Luttelgeest
werd uitgebreid naar 1400 bewoners. Hoewel er op andere plekken discussie
ontstond vanuit angst, ben ik dankbaar voor het proces in Luttelgeest waar we
samen met de gemeente gesproken hebben over de mogelijkheden hiervan. Dit
heeft er toe geleid dat er samen met direct omwonenden, dorpsbelang Bant en
Kuinre gesproken is over lokale problemen en oplossingen. Niet geleid door
angst voor het onbekende.
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Luttelgeest een jong dorp waar iedereen zich welkom voelt of wil blijven. Zo zijn er alleen al in de nieuwbouw
21 kavels verkocht waarvan het gros al is bebouwd en opgeleverd. Dan spreken we nog niet over het
overige dorp. Kortom Luttelgeest groeit. Dat de wereld om ons heen veranderd is een feit. Luttelgeest groeit
mee. Maar wat mij betreft onveranderd mag blijven is de eenheid die ons dorp kent Onze koning zei het als
volgt; ‘Onze gezamenlijke kracht reikt verder en verbindt sterker dan we soms zelf denken. We kruipen niet
in onze schulp. Integendeel. Wat past, is trots zijn op onze vrije en open manier van leven. Op onze
overtuiging dat iedereen in ons Koninkrijk op voet van gelijkwaardigheid mee moet kunnen doen.’ Wat mij
betreft typisch Luttelgeest. Ik wens voor ons allen al het beste voor dit jaar.

