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AMSTERDAM- Eén op de vijf vergaderingen wordt door 42 procent van de Nederlandse
managers als onnodig ervaren. Dit blijkt uit onderzoek van Robert Half onder 5.000
managers in twintig landen. De irritaties op de werkvloer over vergaderingen lopen
sowieso hoog op. Zo vindt bijna de helft van de ondervraagden het irritant als een
collega een vergadering onvoldoende of niet heeft voorbereid. Meetings zouden hierdoor
onduidelijk, langdradig en uiteindelijk overbodig worden. Ook het ontstaan van discussies
tijdens de vergadering wordt door 41 procent als irritant ervaren. De essentie van de
bijeenkomst zou er teveel door verloren gaan.
Nee, dit gaat niet over een vergadering van dorpsbelang. Wederom is er door
dorpsbelang efficiënt vergaderd en was het bespreken van allerhande dorpszaken binnen
twee uur gedaan en met voldoening afgerond. Deze keer ook alleen (letterlijk)
‘dorpszaken’. Wegen, tuinen, straatverlichting en plaatsing van een AED in het dorp.
Enfin, u kunt dit hieronder zelf in detail doorlezen.

Tuinenkeuring
Evenals voorgaande jaren zijn de dorpen op twee data gekeurd (27 mei en 1
september). Aan de hand van een beoordelingslijst zijn op verschillende onderdelen
punten gegeven:
A: algemene indruk particuliere tuinen bij woningen
B: tuinen bij: scholen, kerken, dorps- en verenigingsgebouwen
C: gemeentelijke groenvoorziening/straatbeeld
D: overig zoals dorpsentree(s), centrum/plein, speeltuinen
E: Industrieterrein
F: Milieuvriendelijkheid: hierbij wordt gelet op zwerfvuil op straten/pleinen, in
singels/perken, speeltuinen. Ook wordt gecontroleerd op het spuiten met chemische
middelen o.a. bij particulieren, scholen, kerken en overige gebouwen. En natuurlijk wordt
ook het industrieterrein niet vergeten bij deze controle. Voor de drie best geklasseerde
dorpen zijn geldprijzen beschikbaar gesteld door de gemeente.
Bij de onderdelen A en B worden de behaalde punten verdubbeld, omdat dit de
onderdelen zijn waar het dorp/bewoners zelf veel bij kunnen dragen hoe het één en
ander er uitziet.
Ook aan onderdeel D kan een dorp zelf veel bijdragen, maar men is toch vaak wat meer
afhankelijk van derden (gemeente – provincie).Sommige dorpen zouden op dit punt
volgens de commissie een veel hogere score kunnen halen door wat zelfwerkzaamheid.
Bij onderdeel C valt het op dat er in bijna alle dorpen een betere beoordeling wordt
gegeven dan vorig jaar. Meer schoffelbeurten t.o.v. vorige jaren en ook het vakere
uitharken hebben duidelijk effect, maar laat nog steeds te wensen over. Het straatbeeld,
groen in de goot en tussen de straatstenen, wordt nog steeds met matig beoordeeld. Op
het maaiwerk viel dit jaar weinig aan te merken.
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Voor de titel mooiste (groen) en netste (milieu) polderdorp worden de punten van
alle categorieën bij elkaar geteld. Het winnende dorp ontvangt de wisselbeker.
Verslag beoordeling LUTTELGEEST
De algemene aanblik van de particuliere tuinen wordt beoordeeld van matig tot redelijk
in het oude dorp tot mooie tuinen in de nieuwbouw. Enkele tuinen in het oude dorp
worden als opslag gebruikt.
Bij het onderdeel scholen, kerken, dorps- en verenigingsgebouwen heeft de SOW kerk
een groot aandeel in de goede score voor Luttelgeest op dit onderdeel. School de Rank
wordt wat minder beoordeeld omdat het haar snoeiafval dumpt achter het hek. Voor de
overige scholen/gebouwen komt een redelijk tot goede beoordeling tot stand. Ook bij de
katholieke Kerk ziet het er allemaal netjes uit al wordt hier wel ietsje gespoten.
De gemeentelijke groenvoorziening kwam bij de eerste keuring uit op redelijk. Bij de
tweede keuring zag het er allemaal veel beter uit en kreeg Luttelgeest een dikke acht.
Dorpsentree en centrum/plein krijgt een redelijke beoordeling. De speeltuinen redelijk tot
goed.
Het industrieterrein geeft een trieste aanblik. Werd vorig jaar nog het cijfer vijf
toegekend, dit jaar is het een vier (mede door het verdwijnen van een bedrijf dat wat
positiefs toevoegde in voorgaande jaren en nu leeg staat).
Milieu: Op de hoek Kerkstraat/Oosterstraat wordt in de singel tuinafval aangetroffen.
School de Rank stort haar snoeiafval over het hek in de singel en bij de RK kerk is een
klein randje gespoten.
Totaalscore LUTTELGEEST


Milieudorp: 1e prijs (waardebon van €125,- waarvan besloten is deze te besteden
aan het groenproject bij de Blankenhammerweg)



Overige onderdelen: 9e plaats



Groenste dorp (totaalscore): een 4e plaats.

De prijsuitreiking heeft inmiddels plaatsgevonden. Voor de prijswinnaars van de
particuliere tuinen: nog van harte gefeliciteerd met jullie prijzen.
Tot slot: Dorpsbelang heeft helaas verzuimd om bij de uitreiking van de tuinenprijzen
aanwezig te zijn. Een slechte beurt en niet netjes! Volgend jaar beteren wij ons leven en
zullen er zeker leden van dorpsbelang aanwezig zijn op deze avond.

Wegenonderhoud
Berichten wij u in juni nog dat wegenonderhoud plaats zou vinden aan de
Luttelgeesterweg; dit gaat dit jaar niet meer gebeuren.
Zo snel als er borden stonden dat er werkzaamheden plaats zouden gaan vinden, zo snel
waren de borden ook weer verdwenen. De herstelwerkzaamheden aan de
Luttelgeesterweg vinden volgens de gemeente nu in 2010 plaats (weken onbekend).

Schijn ‘n lichtje op mij…
In het najaar vinden werkzaamheden aan de Openbare Verlichting in de dorpen plaats.
Luttelgeest is van 9 tot 20 november aan de beurt. Het volgende wordt gedaan:


Bestaande (spaar)lampen worden vervangen, en verlichtingsarmaturen worden
schoongemaakt.



Verouderde armaturen die geel licht geven, worden vervangen voor armaturen
met spaarlampen waar wit licht vanaf komt. Daarnaast zijn de nieuwe armaturen
voorzien van een dimmer die ervoor zorgt dat de het verbruik tussen 23.00 en
7.00 uur met 50% wordt verminderd.
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AED
U heeft er wellicht al iets over gelezen in de Noordoostpolder maar de
plaatsing van een AED zijn nu duidelijk.
IGW (Integraal Gebiedsgericht Werken) bekijkt met de
dorpsbelangen wat de meest aangewezen plek voor een AED is in
het dorp. Daarbij wordt gedacht aan een plek die centraal in het
dorp ligt omdat daar doorgaans de meeste mensen komen. De AED
wordt in een gebouw geplaatst, waar relatief veel mensen komen
en dat zolang mogelijk per dag open is. Voor een AED geplaatst
gaat worden is het belangrijk om afspraken te maken over de
scholing van vrijwilligers en de inzet van vrijwilligers bij grotere
evenementen. Dit is een taak van dorpsbelang.
De concrete planning tot plaatsing is als volgt:
1. Vanaf week 41 (5 oktober) neemt IGW contact met dorpsbelang
op over een centrale plek en de vrijwilligersinfrastructuur.
2. De bevestigingslocaties zijn eind week 45 (uiterlijk 6 november)
bekend.
3. Plaatsing vindt zo spoedig mogelijk daarna plaats.

Kadervergadering

plannen m.b.t.

Het bestuur van
Vereniging
Dorpsbelang:
- Marian Uitdewilligen
voorzitter
- Sandra Verbeek
secretaris
- Liesbeth Zonderland
penningmeester
- Ronald Gielleit
- Piet Koekoek
- Henk Swillens
- Petra van Driel
- Wilfried Vergeer
- Marianne van Tilburg

Zoals beloofd zouden we u op de hoogte houden over de
kadervergadering. Afgelopen vergadering is besloten deze uit te
stellen tot januari 2010. Dit past beter i.v.m. het volle
najaarsschema (qua bestuurswerk maar ook privé) van bestuursleden van dorpsbelang.
En we doen liever iets goed voorbereid, dan half….we hopen dat u dit met ons eens bent.
We willen u namelijk graag een interessante en nuttige avond bieden!
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