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We kijken terug op een goede jaarvergadering, waarin vele onderwerpen de revue zijn
gepasseerd. Het boerderijenboek, de basisscholen, (zorg)coöperatie Luttelgeest en de Klussendag
zijn hier enkele voorbeelden van. We hebben afscheid genomen van bestuurslid René ter Schure;
bedankt voor je inzet en enthousiasme de afgelopen jaren! Sjoerd Baars willen we van harte
welkom heten als vervanger van René.
Basisscholen
Een jaar geleden kwamen we als dorp bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen over het
samenvoegen van de beide scholen in één dorpsschool. Aan het eind van deze avond kreeg
Dorpsbelang de opdracht in gesprek te gaan met de beide besturen om de wens van een
dorpsschool kenbaar te maken. Dit heeft geresulteerd in meerdere gesprekken met de beide
bestuurders van de stichtingen. De kans is groot dat u het nieuws al heeft gehoord in de media of
op de ouderavond: de twee scholen van Luttelgeest gaan samen in een nieuw te vormen
dorpsschool. Het doel is dit te realiseren in het schooljaar 2018/2019 (ofwel augustus 2018).
De situatie in Luttelgeest is uniek in de polder, omdat er naast de wens ook noodzaak is om het nu
te doen. De noodzaak in deze is dat één van de beide scholen steeds kleiner wordt als het gaat
om leerlingenaantal. Daar wij als dorp de beide scholen in hun kracht samen willen laten komen is
dit nu het moment. Komend schooljaar zal er hard gewerkt worden aan de inhoud van deze
school; lees lesmethodes, maar ook identiteit en vele andere zaken moeten uitgewerkt worden.
Dorpsbelang heeft haar taak in deze uitgevoerd en is daar waar nodig beschikbaar. Het proces
voor de totstandkoming van deze nieuw te vormen school ligt bij de scholen en natuurlijk de
ouders. Zij nemen in deze het voortouw.
Al met al kijken wij terug op een geslaagd proces waarin scholen, bestuurders, ouders en
dorpsgenoten samen komen. Wij willen u via deze weg danken voor uw inzet en kijk uit naar wat
komen zal.
Vergadering verenigingen
Op 15 februari hebben we een goede vergadering gehad met vele
verenigingen. Activiteiten, samenwerkingen en ideeën werden gedeeld
met elkaar.
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Groene Brigade
Van bollenplanten op de koude, regenachtige dagen in november naar
een prachtig geel lint van narcissen aan de Ridderspoor. Samen met de
krokussen de kleur weer terug in het dorp na de donkere winterdagen.
Ook in de houten bloembakken die overal in het dorp staan zijn de
narcissen opgekomen. Als de narcissen uitgebloeid zijn zullen we deze
bakken weer aanvullen met nieuwe planten, waar dat nodig is. Op het
dorpsplein zijn de rozen in de perken vervangen door nieuwe struiken.
Ook in de Ruiterstraat proberen we dit jaar nog bezig te gaan met de
planten in de bloembakken in/op de straat. Zo zijn we volop bezig om ons
dorp 'bloeiend' te houden. Met dank aan alle vrijwilligers van de
groengroep hiervoor. Als u het leuk vindt om te helpen, aanmelden kan bij Dorpsbelang via
dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com.

Buurtpreventieapp
Beste dorpsbewoners,
Zoals op de dorpsbelang jaarvergadering aangegeven, krijgt u hierbij informatie over de
buurtpreventie app en hoe u zich kunt aanmelden.
We zijn ongeveer ¾ jaar geleden van start gegaan en hebben nu 46 deelnemers op de
buurtpreventie app, maar we willen uiteraard meer; want hoe meer deelnemers hoe effectiever de
app zal werken.
Waarom een buurtpreventie app?
Uit onderzoek is gebleken dat diefstal in je buurt of dorp met 40% afneemt en dat het preventief
werkt.
Huisregels
1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
2. Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in Nederland en België.
3. WhatsApp is een burgerinitiatief. - De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij
112 gedaan wordt.
4. Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting - S = Signaleer - A = Alarmeer 112 - A =
App om je waarneming bekend te maken aan anderen. - R = Reageer, door bijvoorbeeld
naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. De bedoeling is dat we van de
verdachte persoon zijn plannen verstoren. Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder
risico's, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.
5. Laat door middel van een Whats-App bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is!
Voorkom een regen van 112-meldingen.
6. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
7. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon
vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.
8. Het versturen van foto's van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van
een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is.
Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed
beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
9. Gebruik deze Whats-App groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling
contact/privéberichten.
Aanvullende deelnemersvoorwaarden:
 1: het lid van de groep woont in de wijk van de groep.
 2: het niet houden aan de afspraken (kan) leiden tot verwijdering uit de groep.
 3: in alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslissen de leden van de
regiegroep in samenspraak met de politie en gemeente.
Aanmelden
Als dorpsbewoner kan je je aanmelden voor deze buurtpreventie-app door je naam, adres
en telefoonnummer te mailen naar buurtprevdblgeest@gmail.com.

