Nieuws van Dorpsbelang Luttelgeest
september 2016

De “dorpsschool”
15 april 2016 hebben we met elkaar gesproken over 1 school in Luttelgeest. Dat dit onderwerp leeft in het
dorp was duidelijk te merken in het proces naar deze avond toe, alsmede de opkomst van deze avond. Nog
belangrijker was de input van iedereen. Duidelijk werd dat er vele voordelen zitten aan het samengaan van
de beide scholen in een nieuwe dorpsschool, maar ook nadelen. Desondanks was Luttelgeest unaniem in
haar opdracht naar Dorpsbelang om deze wens duidelijk uit te spreken naar de schoolbesturen en de
gemeente. Inmiddels zijn we weer vooruit in de tijd. De zomervakantie is voorbij en het schooljaar begonnen.
Wat is er in de tussentijd gebeurd? Naar aanleiding van deze avond is er door een afvaardiging van
Dorpsbelang en een aantal betrokken ouders/dorpsbewoners een brief opgesteld. In deze brief hebben we
de wens van het dorp omschreven en dit onderbouwd met argumenten welke op deze avond naar voren zijn
gekomen. Ook nodigen we de beide bestuurders uit om in oktober 2016 samen te komen met Dorpsbelang
voor een gesprek over de voortgang hiervan. Deze brief is overhandigd aan de bestuurders van de beide
schoolstichtingen en de gemeente. Wij wachten nu het gesprek in oktober af waarna we u weer op de
hoogte stellen van de voortgang hiervan.
Groene Brigade
Een aantal jaren geleden is de Groene Brigade in Luttelgeest van start gegaan. De Groenbrigade bestaat uit
een groep dorpsgenoten die zich inzet voor het onderhouden van o.a. de bloembakken, diverse
perken, parken en groenstroken in het dorp. Fantastisch dat dit allemaal door dorpsgenoten gedaan
wordt! Een speciaal woord van dank voor Grimme Groencentrum, voor hun geweldige sponsoring aan dit
project. Vanaf deze plaats willen wij Marian Henselmans en Jorien Henselmans enorm bedanken voor hun
inzet voor de Groenbrigade. Zij hebben aangegeven te stoppen met de werkzaamheden hiervoor.
Binnenkort vindt er een overleg plaats tussen Dorpsbelang, de leden van de Groenbrigade en de
gemeente over de afstemming van werkzaamheden. Als er dorpsgenoten zijn die punten hebben op het
gebied van de groenvoorziening in Luttelgeest, dan horen we dat graag. Deze punten kunnen we dan
meenemen in het overleg.
Huisvesting arbeidsmigranten
Namens de klankbordgroep het volgende nieuws: Half mei is er een overleg
geweest tussen Level One en de klankborgroep met betrekking tot de
ontwikkeling van grootschalige arbeidsmigrantenhuisvesting aan de Kuinderweg
23 te Luttelgeest. Tijdens dit overleg is duidelijk naar voren gekomen dat het
exploitatie-technisch en beheersmatig alleen doorgang kan vinden indien er direct
ontwikkeld kan gaan worden voor 300 arbeidsmigranten. Het advies van de
klankbordgroep dat gegeven is aan de gemeente en Level One zal worden
verwerkt in de plannen. Mocht u hierover vragen of opmerkingen hebben, horen
we dat graag zo snel mogelijk. De klankbordgroep; Bram Bernhard, Marcel
Scholtens, Jan Peters, Carlo van de Berg en Kirsten Dijk.
Containers
De gemeente heeft aangegeven in september de derde en vierde container uit te
reiken in de dorpen. Welk afval in welke container gegooid mag worden, zal
worden gecommuniceerd door de gemeente.
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Opening Oude Haven Kuinre
De oude haven van Kuinre is met behulp van Buitenfonds van Staatsbosbeheer hersteld en opgeknapt. Op
11 september om 10:30 uur wordt deze geopend door Staatsbosbeheer, en wordt er aan belangstellende
verteld over de roemruchte geschiedenis van Kuinre, zijn haven en de burcht. Wilt u hierbij aanwezig zijn?
Meldt u aan via h.bergman@staatsbosbeheer.nl.

