Verslag Jaarvergadering Dorpsbelang 24 maart 2017
Aanwezig: Richard Westveer (voorzitter), Kirsten Dijk (secretaris), Johan Scholtens (penningmeester),
Jacco den Dekker, Henco Bouma, Meta Westenbrink, René ter Schure en Nelleke Verhage.
Ongeveer 75 leden van Dorpsbelang.
Klaas Jan Loosman (IGW), Henk Bakker (gemeente), Henk Suelman (College), Jan van Benthem
(oud-wijkagent), Sander te Vaarwerk (nieuwe wijkagent), CDA, Politieke Unie, VVD, CU-SGP, Marijke
Bleeker (buurtwerker), dorpsbelang Marknesse, dorpsbelang Bant, Monique den Dekker (de Klipper)
en vele verenigingen.
1. Opening: door Richard Westveer om 20.10 uur.
Richard heet alle mensen welkom. Ook dit jaar is er aan de aanwezigheidslijst af te zien dat we veel
verenigingen rijk zijn in het dorp.
Nieuwe wijkagent wordt voorgesteld.
Tulpenmozaïek wordt nogmaals geprezen; super gedaan!
2. Notulen jaarvergadering 18 maart 2016 worden goedgekeurd.
Goedgekeurd. Stuk CC wordt vervangen door 2016 in plaats van 2015.
3. Jaarverslag 2016: door Kirsten Dijk.
Begin 2016 zijn er gesprekken geweest omtrent de situatie van de basisscholen; gesprekken met
ouders, besturen en directeuren. Hoe dat nu er nu voor staat hoort u vanavond meer over.
In maart hebben we een prachtige opvoering gezien van The Passion in de katholieke kerk voor en
door Luttelgeestenaren. Knap dat dit in zo’n korte tijd zo’n succes kan worden.
In april 2016 zijn er gesprekken geweest met verschillende partijen rondom de verkoop van de
katholieke kerk. Tot op heden is de kerk niet verkocht. We hopen dat er nog een goede partij is die
zich aanbiedt om hier iets moois van te maken.
Eind april stond er bij de ingang van het dorp een prachtige tulpenmozaïek, waarmee we voor het
eerst de 1e prijs hebben gewonnen! Top gedaan! De Roadrunners van Luttelgeest worden elk jaar
een beetje beter; in 2016 zijn ze bij de 11-dorpenloop als 8e geëindigd, als snelste dorp. Op 7 mei
aanstaande is er weer steptocht, waarbij we weer gaan strijden voor een eerste plaats.
Ongeveer een jaar geleden hoorden we dat LevelOne het idee heeft om aan de Kuinderweg een
huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren. Daar zijn ze, in samenwerking met de gemeente
en de klankbordgroep nog steeds over in gesprek. In mei is het advies van de klankbordgroep over de
huisvesting van arbeidsmigranten aan de Kuinderweg aan de gemeente overgedragen. Er is akkoord
gegeven, met daarbij wel een aantal eisen en dringende adviezen over onder andere de
verkeersveiligheid. Op dit moment kan het ontwerpbestemmingsplan worden ingezien op de website
van de gemeente en Luttelgeest.
In mei is het eerste feestje van het Discoteam georganiseerd met het thema Hollywood. Het
afgelopen jaar zijn er een paar feestjes geweest voor kinderen van de basisschool; een groot succes!
Ook is in mei De Raad op bezoek geweest; waarbij we een rondje door het dorp lopen om te laten
zien wat er allemaal gaande is.
In juni is de buurtpreventieapp aangemaakt door Dorpsbelang. Wilt u lid worden? Geef het bij ons
aan! Johan zal hier straks nog meer over vertellen. In juni is ook een groep gevormd die bezig gaat
met het boerderijenboek; iets waar we ook erg druk mee zijn. Ook hierover wordt straks meer
verteld.
In de zomer is het altijd wat rustiger, ook wel eens lekker. In het najaar zijn er narcisbollen geplant bij
het Ridderspoor, die binnenkort waarschijnlijk uitkomen. De krokussen die vorig jaar geplant zijn
hebben we al mooi in bloei zien staan bij de Dierenweide en de Brink!
Als Dorpsbelang zijn we over de lange termijn aan het nadenken over een visie betreft gebouwen. Dit
is ook aan de orde geweest op de vergadering verenigingen in februari. Wat willen we in de toekomst,
hoe zouden we het graag zien in het dorp. Iets waar we onder andere samen met de verenigingen
over gaan nadenken.
Het eetkamerproject blijkt een groot succes; ze hebben de provinciale verkiezing van Kern met Pit

gewonnen! Morgen is de landelijke finale; we hopen natuurlijk dat ze winnen. Het gehele project De
Ontmoeting wordt straks besproken, maar we kunnen alvast zeggen dat we trots mogen zijn op alle
vrijwilligers die onderdeel zijn van dit succes.
Het blijkt goed te gaan met het dorp; niet alleen heeft Tonego een prachtige renovatie gedaan van de
kantine, maar ook de Bosfluiter is van plan om flink uit te breiden.
Oftewel, genoeg gebeurd en genoeg te bespreken in de vergadering! Fijne avond.
4. Financieel verslag: door Johan Scholtens.
Er zijn kascontroles uitgevoerd bij de dorpskrant, de dierenweide, MFC, autocross en de culturele
commissie door dorpsbelang.
De kascontrole bij dorpsbelang is gedaan door Piet Koekoek en Chris van Vilsteren en is akkoord
bevonden. Johan licht het verslag toe. Bestuurskosten, kosten zorg (€0,-) en potje The Passion
worden toegelicht.
Volgend jaar wordt de kascontrole uitgevoerd door: Chris van Vilsteren en Wilma Gaanderse.
5.Lopende zaken:
Zorg:
Nelleke vertelt over Kern met Pit.
Afgelopen jaar hebben we goed gedraaid met ons project: een leven lang wonen in Luttelgeest.
Op donderdagmorgen hebben we de Ontmoeting, we hebben vaak een volle zaal, de ene keer
drinken we koffie, doen we een spelletje of gaan biljarten. De andere keer hebben we een spreker of
laten we bijvoorbeeld een film zien. Ook de dinsdagmiddag wordt goed bezocht, die middag staat
meer in het teken van activiteiten: schilderen, boetseren, haken, klaverjassen, wandelen enz. maar
natuurlijk kan je daar ook komen om een kopje thee of koffie te drinken en mensen te ontmoeten. We
hebben gelukkig veel hulp van vrijwilligers die meedenken en meehelpen, zonder hen was het
onmogelijk om dit allemaal te realiseren. Dit jaar zijn we gestart met het Mama café, 1 keer per maand
op de laatste vrijdagmorgen in de maand. Dit is bedoelt voor jonge moeders of a.s. moeders die elkaar
willen ontmoeten. Ook hier worden sprekers uitgenodigd of activiteiten georganiseerd.
Hoe ver is het met het Digitaal dorpsplein? De gemeente heeft cofinanciering gegeven dus we
wachten nu op de Leadersubsidie en dan kunnen 6 dorpen van start.
Help wordt steeds meer gevonden door de Luttelgeestenaren, bijvoorbeeld een vraag of er iemand wil
rijden naar het ziekenhuis of een televisie resetten.
We hebben weer een aantal culturele zondagmiddagen gehad, bijvoorbeeld een middag met Eva
Vriend over haar nieuwe boek en een schilder workshop.
Dit jaar hebben we ook weer meegedaan met Kern met Pit, met “de Eetkamerfunctie in Luttelgeest
“en zijn we eerste geworden van Flevoland. Daarvoor hebben we een kookboekje gemaakt, waar veel
recepten instaan van de donderdagmorgen. Het is een erg leuk boekje geworden gemaakt door Mieke
Stegeman en Ryanne de Vries. Het boekje heeft meteen ook een pr functie. De boekjes zijn te koop
voor maar €5,- dus als u er nog geen heeft, kan dat nog altijd gekocht worden.
Omdat we eerste geworden zijn mogen we ook mee doen aan de landelijk finale, die is 25 maart in
Amersfoort. Jullie horen nog wel hoe dat is afgelopen. Afgelopen twee jaar zijn we financieel
ondersteund door het Oranje fonds. Maar we willen dit natuurlijk graag continueren, daarom zijn we
aan het kijken hoe we dit kunnen doen.
Marian Uitdewilligen vertelt over ‘een leven lang wonen in Luttelgeest’. Hoe ziet de toekomst eruit, de
Ontmoeting wil professioneler worden. Diensten aanbieden (schoonmaken, chauffeur, tuinman, etc.).
Op dit moment geen verantwoording aan iemand. In samenspraak met Dorpsbelang bedacht om een
andere organisatie te worden; dorpscoöperatie Luttelgeest. Hoe dit er precies gaat uitzien, hoort u
hopelijk eind juni.
Buurtpreventieapp: Johan Scholtens
Op dit moment 48 mensen lid van de buurtpreventieapp. Er zijn borden geplaatst aan het begin van
het dorp. Het lijkt preventief te werken. In de dorpskrant wordt nog vermeld hoe je je kunt aanmelden.
Boerderijenboek; Johan Scholtens
160 boerderijen; 1 pagina per boerderij. Wim van Gurp, Dirk Blijdorp en dorpsbelang zijn
initiatiefnemer. Per boerderij; interview met de bewoners en een oude en nieuwe foto. Hopen dit in
2018 klaar te hebben.

Basisscholen: Meta Westenbrink
Zoals al eerder gezegd is de rol van Dorpsbelang het behartigen van de belangen van de bewoners
van Luttelgeest. Vanuit die rol zijn wij ook betrokken bij de scholen in het dorp.
In het Dorpsontwikkelplan voor Luttelgeest staat op termijn samenwerking in één sterke dorpsschool
genoemd, voor het behoud van de leefbaarheid in het dorp.
In 2015 heeft een groep ouders van beide scholen zich bij Dorpsbelang gemeld om aandacht te
vragen voor het toekomstperspectief van beide scholen in ons dorp. Redenen daarvoor waren vooral
het verschil in leerlingaantal op de scholen en de huisvesting. Tevens is daarbij de wens uitgesproken
om te onderzoeken of er draagvlak is voor de vorming van één dorpsschool in Luttelgeest.
Dit heeft ertoe geleid dat er op 15 april 2016 een avond is georganiseerd om de meningen onder de
dorpsbewoners te peilen over de totstandkoming van één dorpsschool. De ruim 80 aanwezigen
hebben in groepen gediscussieerd over o.a. de meerwaarde op onderwijsniveau, meerwaarde voor de
dorpsgemeenschap en de identiteit van de dorpsschool. Na een open discussie heeft Dorpsbelang het
fiat gekregen van de aanwezigen om de plannen verder uit te werken en onder de aandacht te
brengen van de beide betrokken stichtingen AVES, SCPO en de gemeente. In juli is er een eerste
brief met de bevindingen naar de beide stichtingen en de gemeente gestuurd met het verzoek om het
overlegtraject op te starten.
Intussen hebben de stichtingen AVES en SCPO aangekondigd onderzoek te gaan doen naar
bestuurlijke samenwerking.
In gesprekken die gevoerd zijn door dorpsbelang en ouders met de stichtingsdirecteuren is benadrukt
dat de situatie specifiek in Luttelgeest om spoedige actie vraagt. Op dit moment lopen de
leerlingaantallen steeds verder uiteen. De beide directeuren zijn zich bewust van de situatie in
Luttelgeest en zijn in overleg met hun raden van toezicht om een besluit hierin te nemen.
Hierover worden we begin april verder geïnformeerd. Deze informatie zal dan ook met de inwoners
van Luttelgeest worden gedeeld in de Kijk op Luttelgeest.
Vraag vanuit de zaal:
Hoe is de situatie in de andere dorpen? Luttelgeest is onderaan begonnen met wens van ouders bij
stichtingen neer te leggen. Andere dorpen gaan hier nu ook mee starten.
Dorpsbelang Bant vult aan dat zij ook in gesprek zijn met de stichtingen. Daarnaast hebben zij een
werkgroep opgericht om zich hiermee bezig te houden.
Begraafplaats: René ter Schure
Groepje opgestart om de begraafplaats netjes te onderhouden. Groep wordt begeleidt door Jan Piet
Thibaudier en Henk Boeve. Op deze manier worden er verschillende boompjes en heggen geplaatst
om de begraafplaats mooi te houden.
Groene Brigade: René ter Schure
Dinsdagavond 4 april komen zij even bij elkaar om wat door te nemen. Kleine groep, vrijwilligers zijn
welkom!
Klussendag: Henco Bouma
Klussendag gehad in 2013 en 2015. Dit jaar 8 juli klussendag. Klussen aandragen en meehelpen!
7. Bestuurswisseling
We nemen afscheid van René; Sjoerd Baars is de vervangende kandidaat.
Richard doet een bedankwoordje voor René. René bedankt Dorpsbelang, houdt een kort praatje.
Welkom; Sjoerd!
8. Luttelgeestenaar van het Jaar
Het was duidelijk, we hebben dit jaar een stel; Dirk & Stien is Luttelgeestenaar van het jaar!
Praatje Richard: 25 jaar lang Koster geweest van de kerk. De deuren stonden altijd open, niet alleen
op zondag. Achter de schermen, heel hard gewerkt. De tuin van de kerk is altijd bijgehouden door
Dirk, meerdere 1e prijzen hiervoor ontvangen.
Nelleke speldt het Luttelgeester speldje op bij Stien.

9. Rondvraag
Geen vragen vanuit de zaal.
Pauze
10. Culturele Commissie (CC)
Opening
Jaarverslag 2016
Alle activiteiten die dit jaar georganiseerd zijn waren we enthousiast over, we gaan ze bij langs;
Koningsdag, Dorpsfeest met expeditie Luttelgeest, Sinterklaas.
Financieel verslag
Jaarprogramma 2017
 Koninginnedag: vrijmarkt op het plein (uiteindelijk in de katholieke kerk) met de Zwartlappen
& MFO, optocht versierde fietsen, toertochten en BBQ bij de Bosfluiter.
 Dorpsfeest: 3e week van juni van 15 tot en met 18 juni met het thema Holland.
Donderdagavond Hollandse avond, vrijdagavond braderie, Heel Luttelgeest bakt, de
Dorpsloop, kinderdisco en karaokeavond, zaterdag activiteit Mix-ML i.s.m. de Strandhoeve,
met de band ‘Once’. Zondag wordt er afgesloten met een oekumenische kerkdienst in de
tent.
 Sinterklaas
13. Rondvraag & sluiting
Voor de rondvraag zijn geen vragen.

