Nieuws van Dorpsbelang Luttelgeest
september 2017

Het is alweer september... De vakantie is voorbij en wat hebben we genoten! Maar nu weer aan
het werk, want er komt weer van alles voorbij de komende tijd. Allereerst wil de nieuwe wijkagent
zichzelf even kort voorstellen. Verder blikken we even kort terug op de Klussendag die plaatsvond
in juli.
Even voorstellen….
Sinds enkele maanden ben ik de nieuwe wijkagent van Luttelgeest. Bant, Creil en Rutten zijn de
andere dorpen in ‘mijn wijk’. Vanaf 2004 ben ik werkzaam bij de politie. Dit werd vooraf gegaan
door enkele jaren bij defensie en in de gehandicaptenzorg.
De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest in de incidentenafhandeling. Tegelijkertijd was ik,
samen met enkele collega’s, verantwoordelijk voor de aanpak van de hennepteelt in de
Noordoostpolder en op Urk. De laatste tijd ben ik me steeds meer gaan richten op het ‘wijkwerk’ en
ben ik voor een periode werkzaam geweest in de wijken Revelsant en de Zuidert in Emmeloord.
Dit beviel mij dusdanig goed, dat ik onlangs heb gesolliciteerd voor de functie van wijkagent voor
de noordelijke dorpen van de Noordoostpolder en het asielzoekerscentrum.
Ik heb er veel zin in om in de wijk aan het werk te gaan. Mijn doel is om dit op een zichtbare en
benaderbare manier te doen. Als wijkagent ben ik de schakel tussen de wijk en de
politieorganisatie. Mijn werk speelt zich deels op straat en deels achter de schermen af. Hierin
werk ik samen met een heel team van collega’s van de basiseenheid Dronten, Noordoostpolder en
Urk.
Ik ben voor u een eerste aanspreekpunt als het gaat om openbare orde, criminaliteit in de wijk,
structurele problemen en wijk gerelateerde vragen. Ik onderhoud hiervoor contact met partners
zoals de gemeente, welzijnsorganisaties, winkeliers en buurt- en bewonersorganisaties. Want
veiligheid is iets waar we met z’n allen verantwoordelijk voor zijn.
Op www.politie.nl, onder het kopje ‘mijn buurt’, vindt u alle informatie over uw wijk. Ik ben te
bereiken via het telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief). Als ik niet aanwezig ben, kunt u een
bericht voor mij achterlaten. Onder de naam @wijkag_vaarwerk ben ik te volgen via Twitter.
Bel voor spoedgevallen altijd met 112.
Sander te Vaarwerk
Klussendag
Op 8 juli jl. vond de 3e editie van de klussendag
Richard Westveer
plaats. Ook dit jaar weer een groot succes want
Voorzitter
we hebben weer de nodige klussen kunnen klaren.
Johan Scholtens
Samen met Tonego hebben we gezorgd voor een
Penningmeester
pad van het A-veld naar het B-veld, het
Kirsten Dijk
basketbalveld is onkruidvrij gemaakt (wat een
Secretaris
klus!), het Groene Kruisgebouw ziet er weer netjes
Sjoerd Baars
uit, evenals de Dierenweide. Een aantal mooie
Henco Bouma
klussen, waar veel vrijwilligers aan hebben
Jacco den Dekker
bijgedragen. Vanuit de Rabobank waren er
Wendy Lassche
vrijwilligers aanwezig, super! Ook IGW was weer
Nelleke Verhage
van de partij en daarnaast hebben ze zoals elke
Meta Westenbrink
editie de klusmaterialen gesponsord. Als afsluiter
een lekkere lunch, daar doen we het voor. Alle
vrijwilligers hartstikke bedankt en hopelijk tot een volgende editie!

