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In april en mei zijn we vooral sportief bezig. Tenminste, zo lijkt het..
Bij de 11-dorpenloop behaalde het team een 4e plek. Bij de steptocht waren alleen de Tollebekersteppers nog sneller. De Kennedymars voerde op Koninginnedag door Luttelgeest en er werden in de
afgelopen tijd ook belangrijke voetbal- en volleybalwedstrijden gespeeld. En dan de vraag of dorpen
eigenlijk wel 'leefbaar' zijn...
Koninginnedag
Koninginnedag begon 's morgens met de aubade en het zingen van het Luttelgeester-volkslied. Daarna
kon er een zakcentje verdiend en uitgegeven worden op de vrijmarkt. 's Middags waren de tourtochten.
Als afsluiting van deze feestelijke dag was er een gezellige en lekkere barbecue bij de sportkantine.
Woonvisie
De gemeente stelt een nieuwe woonvisie op. De woningvoorraad moet namelijk passen bij de
veranderingen in de samenleving, zodat iedereen een woning kan vinden die past bij zijn of haar
wensen en omstandigheden.
Belangrijke reden voor een nieuwe visie is de veroudering van een groot deel van de eerste woningen
en gemeenschapsruimtes, zoals bijvoorbeeld schoolgebouwen. Ook de te verwachten geringe
bevolkingsgroei, vergrijzing en ontgroening spelen een rol, evenals veranderende leefstijlen en
woningwensen.
Hoe dit alles moet gebeuren? Te denken valt aan renovatie, sloop en herbouw, samenwerking/
samenwonen van bijvoorbeeld scholen, verenigingen, kerken enz. Dit alles met het doel de dorpen ook
in de toekomst leefbaar te houden.
Het is goed om nu vast te kijken waar we in de toekomst naar toe willen. De dorpsbelangen worden
dan ook betrokken bij het opstellen van de visie.
Urnenmuur
Tijdens de jaarvergadering werd de urnenmuur als 'beste idee' van 2012 gekozen. We informeren bij de
Gemeente wat de mogelijkheden zijn. We weten dat de Gemeente geen urnenmuren meer plaatst en
onderhoudt. Zou een urnenveld dan een optie zijn? Of een urnenmuur- of tuin realiseren in eigen
beheer en bekostiging? We houden u op de hoogte en proberen de meningen over een urnenmuur of
urnentuin te polsen.
Groene Brigade
De nieuwe plantenbakken zijn klaar en staan verspreid in het dorp. De hortensia's staan erin en zullen
deze zomer naar verwachting weer prachtig bloeien. Tijdens droogte hebben de planten af en toe een
emmertje water nodig. T.z.t. vragen wij hiervoor de medewerking van mensen die vlakbij een
plantenbak wonen.
De plantenbakken zijn zo gemaakt dat we er in de winter winterviooltjes in kunnen zetten. Zo hopen we
er vele jaren, zomer en winter plezier van te hebben!
In de Lange Brink worden de perken opnieuw beplant, omdat de rozen deze winter bevroren zijn.
Bospaden
Tijdens de dorpsschouw heeft u uw wensen aangegeven rondom de bospaden. En ja, op dit moment
worden verschillende bospaden opnieuw aangelegd. Vanaf de Oosterringweg naar de Dierenweide
komt zelfs een nieuw pad. Leuk, want dit nodigt fietsers uit even van het rechte pad of te gaan om in de
Dierenweide te kijken. Zo zien we dat een dorpsschouw echt effect heeft!

Tulpenmozaïek
Dit jaar is Luttelgeest niet in de top 3 geëindigd van 'mooiste mozaïek'. Die eer ging dit jaar naar Ens.
Ens kreeg dan ook meer dan 100 van de 412 stemmen. In de top 3 of niet, Luttelgeest heeft genoten
van het mozaïek. Vaak zaten er mensen bij het mozaïek of werd er een foto gemaakt.
Bedankt voor het stemmen en mozaïekcommissie en stekers: bedankt voor jullie inzet en
enthousiasme!

