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Welkom lieve Desiree Dorpsbelang!
In september hadden wij ons Dorpsbelang uitje bij de fam. Vergeer op het Melkveebedrijf. Na ontvangst
stond ons een verrassing te wachten; wij mochten bij de geboorte van een vaarskalf aanwezig zijn!
Nadat het kalf gezond ter wereld gekomen was, hebben wij haar de naam 'Desiree Dorpsbelang'
gegeven. Onlangs kregen wij het bericht dat moeder en dochter het goed maken.
Contributie
Binnenkort wordt de jaarlijkse contributie (€8,-) van uw rekening afgeschreven wanneer u gebruik
maakt van automatische incasso. Wanneer u geen machtiging heeft ingevuld komen we binnenkort bij
u langs om de contributie op te halen.
Leden van Dorpsbelang ontvangen onder andere 10 keer per jaar de 'Kijk op Luttelgeest'.
Nieuwe biljartzaal in de Bosfluiter
Vrijdagavond 26 oktober was er in de Bosfluiter een feestje i.v.m. het 25-jarig bestaan, de opknapbeurt
en de opening van de spiksplinternieuwe biljartzaal! Het was goed bezocht, gezellig, er waren veel
verenigingen die zich presenteerden en de bezoekers waren enthousiast over de vernieuwingen. Wist u
dat de nieuwe zaal ook te huur is voor uw eigen feestje of gelegenheid?
Winterviooltjes
De hortensia's in de houten plantenbakken zijn ingeruild voor winterviooltjes!
Een groep mensen van de Groene Brigade zetten de bakken met hortensia's bij Paul de Groot neer
om weer te overwinteren. De winterviolen werden ons aangeboden door Van Benthem Sierteelt uit
Marknesse, de potgrond werd beschikbaar gesteld door vaste plantenkwekerij Grimme.
Alle bedrijven, heel hartelijk dank!
Woonvisie
De gemeente is er verantwoordelijk voor dat inwoners goed kunnen wonen. Deze
verantwoordelijkheid richt zich onder andere op de bereikbaarheid en betaalbaarheid van
woningen. In 2012 werd een nieuw ontwerp Woonvisie voor Noordoostpolder gemaakt.
Reden voor een nieuwe Woonvisie is onder andere de verandering in
leefstijlen en woonwensen. Daarnaast verwacht de gemeente dat de
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Bomen uitdunnen
Binnenkort, misschien wel in deze Kijk op Luttelgeest, wordt u
geïnformeerd over het uitdunnen van bosranden in onder andere
Luttelgeest. Hier gaat de Gemeente binnenkort namelijk weer mee van
start.
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