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Noteert u alvast in uw agenda; de jaarvergadering van Dorpsbelang is op 24 maart! Binnenkort ontvangen
de leden van Dorpsbelang de uitnodiging in de brievenbus.
Klussendag
Dit jaar wordt er weer een klussendag gehouden en wel op zaterdag 1 juli. Op deze dag willen we met
vrijwilligers uit het dorp allerlei klussen aanpakken. Weet u nou een mooie klus, of wilt u meehelpen om deze
klussen uit te voeren, dan horen we dat graag! Geef u op via dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com of geef
uw ideeën of hulp door aan één van de leden van Dorpsbelang.
e

De Ontmoeting 1 !
De Ontmoeting is eerste geworden in de provinciale verkiezingen van Kern met Pit met het project de
Eetkamer. Super, gefeliciteerd! Prachtig project. Op naar de Landelijke verkiezingen. Vanuit dit project is er
een kookboek gemaakt, welke voor €5,- gekocht kan worden. Interesse? Laat het weten aan Nelleke
Verhage of Wendy Lassche.
Schaliegas
U heeft een tijd niks gehoord van Tegengas, een groep strijd tegen schaliegas. Tegengas gaat in beroep
tegen het oordeel van de rechter in de zaak Cuadrilla. Minister Kamp mocht de vergunning voor
proefboringen niet weigeren van de rechtbank. EZ, Tegengas en vier andere partijen uit de Noordoostpolder
gaan daar samen in tegen beroep. Verder is er een zienswijze ingediend. Mocht er weer nieuws zijn
betreffende schaliegas, hoort u daar meer over!
Glasvezel
Eind januari is FiberFlevo gestart met de aanleg van het 500 kilometer lange glasvezelnetwerk in het
buitengebied en Urk. Het netwerk is een open netwerk; meerdere providers mogen hun glasvezeldiensten
aanbieden. Wel mogen het eerste jaar alleen abonnementen bij Solcon worden afgesloten. Medio 2018
hoopt men dat de werkzaamheden zijn afgerond.
Basisscholen
We willen jullie een korte update geven over de voortgang van de vorming van een dorpsschool.
In april heeft Dorpsbelang de opdracht gekregen om gesprekken te voeren over de vorming van een
dorpsschool. Hiertoe is er een brief met alle voors- en tegens verzonden naar de beide stichtingen, waarna
de brief bij beide bestuurders van de stichtingen mondeling is toegelicht. In december 2016 werd door de
bestuurders bekend gemaakt dat de beide stichtingen het onderzoek hebben opgepakt van de
samenvoeging van de beide stichtingen tot één stichting. Een proces wat in de toekomst een oplossing kan
bieden voor de problematiek rondom de kleine scholen in de kernen. Dit is een proces wat dient te
geschiedden in alle zorgvuldigheid. De vorming van een stichting kan maar een keer gebeuren. Dit is dan
ook een proces van ongeveer 3 jaar. De Zorgvuldigheid van het samenvoegen van de stichtingen geldt
natuurlijk ook voor het samenvoegen van onze scholen tot een dorpsschool. De opdracht vanuit het dorp is
dit te doen terwijl de beide scholen in hun kracht staan. Echter hebben wij hier geen
jaren voor gezien de ontwikkelingen van de scholen in het dorp. De unieke positie
van Luttelgeest met betrekking tot de scholen is bekend bij de bestuurders. Ook zien
zij de urgentie als het gaat om de scholen in het dorp. Op dit moment wordt er door
beide bestuurders gekeken naar de mogelijkheden om tegemoet te komen aan de
wensen van Luttelgeest en is er gevraagd om vertrouwen in de aanpak van deze
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kwestie. Hetgeen dorpsbelang en de oudergeleding ook heeft. In april gaan wij
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wederom in gesprek en zullen wij u verder op de hoogte houden.
Schouw
In december is de jaarlijkse schouw geweest. Tijdens deze schouw is door een
afvaardiging van dorpsbelang en gemeente een ronde gedaan door Luttelgeest. Bij
de gemeente is aandacht gevraagd voor een aantal punten in het dorp, o.a. voor
onveilige verkeerssituaties, het onderhoud van enkele bestaande groenstroken en de
netheid van leegstaande woningen/gebouwen. De gemeente gaat de mogelijkheden
voor het aanpakken hiervan bekijken en terugkoppelen naar dorpsbelang.

Johan Scholtens
Penningmeester
Kirsten Dijk
Secretaris
René ter Schure
Henco Bouma
Jacco den Dekker
Wendy Lassche
Nelleke Verhage
Meta Westenbrink

