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“WINTERDEPRESSIE,
TEL EENS SNEEUWKLOKJES IN PLAATS VAN SCHAAPJES”
Blue Monday ligt achter ons. Blue Monday? Ja, dat is derde maandag van januari. De feestdagen zijn
geweest, de goede voornemens zijn al weer vergeten, de ochtenden blijven donker en er is weinig zon.
Maar gelukkig…daar is de Groene Brigade die alvast wat voorwerk doet voor het voorjaar: de bollen zijn
gepland in de bloembakken. Nog even aftellen, maar dan zien we ze weer verschijnen!
Een korte bijdrage dit keer. Niet dat we last hebben van een winterdepressie…er is gewoon weinig onder de
(voorjaars?)zon.

Post van de gemeente…
De afgelopen maand hebben we veel post van de gemeente gehad. Niet geheel onverwacht heeft dit veel te
maken met de bezuinigingen binnen de gemeente. De onderwerpen en inhoud in het kort:
· Onderhoud begraafplaats
Het onderhoudsgeld ten behoeve van de begraafplaatsen mag niet verder stijgen. Het groenonderhoud legt
voor bijna 60% beslag op het totaal aan kosten. Zowel de inrichting van de begraafplaatsen met veel
heestervakken en hagen als het onderhoudsniveau zijn debet aan deze hoge onderhoudslasten. In het najaar
heeft de gemeente het Groenbeleidsplan 2010-2014 aangenomen. Hierin staat onder andere dat het
onderhoudsniveau veranderd/omlaag gaat. Dit betekent in praktijk dat de
heestervakken en hagen worden verwijderd die geen functie hebben of overbodig zijn.
Hagen tussen de graven worden niet verwijderd, ook de bossingel rondom de
begraafplaats wordt niet verwijderd of aangepast. De gemeente sluit niet uit dat er in
Het bestuur van
de toekomst meer maatregelen moeten worden getroffen om het onderhoudsgeld voor
Vereniging Dorpsbelang:
begraafplaatsen in de hand te houden.
- Marian Uitdewilligen
· Speelplaatsenbeleid
voorzitter
In het voorjaar van 2010 is, samen met de dorpsbelangen en wijkplatforms, het
- Marianne van Tilburg
speelplaatsenbeleid geëvalueerd. Vanuit Dorpsbelang Luttelgeest zijn wij ook bij deze
secretaris
avond aanwezig geweest; dit heeft u eerder in de dorpskrant kunnen lezen. Tijdens de
- Liesbeth Zonderland
avond is onder andere afgesproken dat bij het ontwikkelen van nieuw beleid ook de
penningmeester
dorpsbelangen en wijkplatforms betrokken worden. Er bestaat een kans dat ook het
-Henk Swillens
speelplaatsenbeleid getroffen wordt door de bezuinigingen. Vandaar dat besloten is
-Petra van Driel
- Ronald Gielleit
om het nieuwe beleid pas te gaan ontwikkelen als meer duidelijk is over de financiën.
- Piet Koekoek
Het onderhoud blijft (gelukkig) wel verzorgd maar er worden geen speelplaatsen meer
- Gonny Schot
gewijzigd zolang er nog geen nieuw beleid ligt.
- Wilfried Vergeer

Kern met Pit
De verfraaiing van de Blankenhammerweg is door dorpsbelang als project ingediend
bij de leefbaarheidwedstrijd Kern met Pit. Deze wedstrijd wordt in iedere provincie
gehouden. Dit zal resulteren in een aanmoedigingsprijs van €500,- of een predikaat van €1000,-. De uitreiking
hiervan vindt in het voorjaar van 2011 plaats. Daarnaast zijn er nog 10 landelijke prijzen te winnen; dit wordt
ook tijdens de uitreiking bekend gemaakt.

Statuten
Dorpsbelang Luttelgeest is vanaf 2011 weer bij de tijd: er worden namelijk nieuwe statuten opgesteld!
De vorige statuten bleken verlopen te zijn. De nieuwe statuten komen vóór de jaarvergadering op de website
te staan (in de dorpskrant lukt waarschijnlijk niet meer). Tijdens de jaarvergadering vragen wij goedkeuring
aan de leden voor deze nieuwe statuten.

Jaarvergadering
Om te noteren: vrijdag 25 maart vindt in ‘De Uitdaging’ de jaarvergadering plaats. In maart ontvangt u hiervoor
nog een uitnodiging met meer details.
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