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“DE BOMEN WORDEN ALLEEN MAAR KAAL
ZODAT DE ZON ER BETER DOOR KAN SCHIJNEN”
Oktober…herfstmaand…al voelt het anders op dit moment. Het is dat de dagen korter worden, anders zouden
we niet geloven dat het voorlopig toch écht geen zomer meer wordt. Toen tijdens onze laatste vergadering
genoemd werd dat het einde van het jaar in zicht komt (lees: de contributie voor 2012 mag weer
geïnd/opgehaald worden) voelde dan ook even tegenstrijdig. Verderop meer informatie over de contributie.
Een korte bijdrage dit keer van Dorpsbelang; bij vragen/opmerkingen weet u ons te vinden!

Dorpenkeuring
Ook dat is een kunst op zich: wederom eindigde Luttelgeest in het onderste deel van de dorpenkeuring.
We hebben er niet veel aan toe te voegen, alleen dat we hopen dat het enthousiasme van de groene brigade
zijn vruchten afwerpt…en dan vooral voor onszelf…de dorpsbewoners!

Dorpsschouw – toelichting t.a.v. punt Ridderspoor
Van de gemeente ontvingen wij bericht dat er veel vragen binnenkomen over de uitwerking van het punt
boszoom Ridderspoor in de dorpsschouw:
1. Bos bij de volkstuinen en Ridderspoor
Bewoners verzoeken om het bos op de windkant bij de nieuwbouw aan te planten. Volgens beleid van
de gemeente ligt er een bossingel om ieder dorp. Zodra de nieuwbouwwijk is voltooid, wordt er een
bossingel aangelegd om het nieuwe gedeelte.
De gemeente heeft hier de term boszoom gebruikt en deze term is niet conform de plannen. Wat er
gerealiseerd is en nog verder zal worden, is een groenstrook (gras met bomen) met een voetpad. Dit betekent
geen dichte boszoom, maar een open groenstrook waarbij het uitzicht zal blijven!
We hopen dat dit veel vragen wegneemt.

Avond sociale structuurvisie
De gemeente wil kijken hoe het gesteld is met de sociale leefbaarheid en vitaliteit van de dorpen. Daarom
ontwikkelt ze de sociale structuurvisie. 12 september 2011 heeft de gemeente een avond georganiseerd
waarbij afgevaardigden van alle dorpsbelangen in de NOP zijn bij elkaar gekomen. Van alle dorpen zijn
dorpsscans gemaakt, veelal op basis van cijfers van CBS en GGD, dus statistisch vrij goed onderbouwd.
Per aandachtspunt kwam naar voren hoe een dorp zich verhoudt t.o.v. de andere dorpen. Deze keer is
duidelijk gekeken naar de verschillen tussen dorpen. ‘Aandachtspunten’ die voor Luttelgeest voorbij kwamen
waren: besteedbaar inkomen laag in de kern/hoog in buitengebied, minder vergrijzing, veel alleenstaanden,
goede gezondheid jeugd, minder tevreden over leefbaarheid en veiligheid en een bloeiend verenigingsleven.
De tweede helft van de avond is met de eigen afvaardiging uit het dorp bepaald waar je als dorp heen
wilt tot 2015 en tot 2025 om de sociale leefbaarheid en vitaliteit vast te houden of te verbeteren. We
konden onze ideeën goed kwijt deze avond, waarbij onze focus lag op het mogelijk opkomende
gebouwenprobleem (scholen/ kerken/ verenigingen).

Evenemententerrein
Onlangs is de gemeente akkoord gegaan met een extra garantie voor het evenemententerrein in Luttelgeest.
Dit is nodig aangezien de bijdrage vanuit Leader lager uitvalt dan dat we eerst verwacht hadden. Het duurt
allemaal nog even voordat het allemaal gerealiseerd is, maar de gemeente blijft ons steunen met het
realiseren van het evenemententerrein met een functioneel gebouw met podium. Allereerst wordt er voor de
voetbal een nieuw veld aangelegd, waarmee eind dit jaar of begin volgend jaar begonnen wordt. Hierna kan in
juni begonnen worden met de bouw van het multifunctionele gebouw. Om dit alles te bouwen zullen we het
komend jaar ook nog een beroep doen op u. Om de plannen te realiseren is nog wat geld nodig en hiervoor
worden activiteiten voor georganiseerd. Hier hoort de komende maanden meer over. Al met al duurt het dus
nog wel even voordat het allemaal klaar is maar we houden u de komende maanden op de hoogte van de
voortgang.
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Dierenweide
De dierenweide is aan een opknapbeurt toe. Onze beheerder Leo Vergeer gaat inventariseren wat er
allemaal gebeuren moet. Wanneer dit bekend is gaan we een zaterdag-klus-morgen plannen o.l.v.
Leo. Heeft u hier zin in dan mag u zich natuurlijk alvast bij ons melden.

Contributie 2012
Voor je het weet is het weer zover: het einde van het jaar is in zicht. Dit betekent dat de contributie
voor 2012 weer geïnd wordt. Indien u een machtiging heeft ingevuld en dit heeft zo’n 95% van de
leden gedaan, wordt het schrikbarende bedrag van €8,- van uw rekening afgeschreven.
Voor de mensen die geen machtiging hebben ingevuld, komen we eind van het jaar langs om de
contributie contant op te halen.
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