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DE BILT – De zomer van 2009 was warm en zonnig, en gemiddeld over het hele land
genomen aan de droge kant. Het is volgens het KNMI de negende zomer op rij die
warmer is dan het langjarig gemiddelde. De gemiddelde temperatuur over de maanden
juni, juli en augustus kwam in De Bilt uit op 17,4 graden; 0.8 graad boven het langjarig
gemiddelde.
Nee, we hoeven niet te klagen wat de zomervakantie betreft. Over het algemeen hebben
wij – als we bovenstaand nieuwsbericht mogen geloven – een heerlijke, zonnige zomer
gehad! De ‘r’ zit inmiddels weer in de maand dus is het uit met de zomerpret.
Het vakantiegevoel zal voor velen nog een verre herinnering zijn en de dagelijkse
‘verplichtingen’ zijn weer begonnen. Zo ook de scholen. Over de scholen gesproken en de
welbekende vlaggen met ‘wij gaan weer naar school’: heeft u ze dit jaar zien hangen?
Wij heel, slechts heel (héél) even. Helaas is de inspanning om ze op te hangen en de
dorpsgenoten erop te wijzen dat er weer veel fietsende kinderen in het dorp rijden, voor
niets geweest. De vlaggen zijn namelijk waarschijnlijk in de nacht van zaterdag op
zondag (voordat maandag de scholen begonnen) ineens ‘verdwenen’. Dieptriest!
Heeft iemand iets gezien of gehoord of een vermoeden waar de vlaggen zijn, geef dit dan
door aan dorpsbelang. Volgend jaar willen wij graag voor de veiligheid van de kinderen
de vlaggen weer ophangen.

Lidmaatschap dorpsbelang
Zoals ieder jaar wordt de dorpskrant van september bij alle inwoners van Luttelgeest in
de bus gedaan. Vanaf oktober ontvangen alleen leden van dorpsbelang de dorpskrant.
Wilt u voortaan zeker zijn van de maandelijkse dorpskrant? Word dan lid!
Voor slechts € 8- per jaar per huishouden bent u al lid. Twee bladzijden verder staat een
machtingsformulier; deze kunt u invullen en inleveren bij één van de leden van
dorpsbelang. Ook is het mogelijk een mail te sturen naar dorpsbelang; dan komt één van
de bestuursleden langs met een machtingsformulier.

Een goede buur…
Het spreekwoord “een goede buur is beter dan een verre vriend” (en dus niet het
spreekwoord “het gras is altijd groener bij de buren”) wordt door het Oranje Fonds i.s.m.
DE letterlijk genomen: op zaterdag 26 september is het namelijk weer Burendag.
Georganiseerde buurtactiviteiten kunnen die dag financieel worden ondersteund door het
Oranje Fonds. Mochten buurtverenigingen belangstelling hebben, kijk dan eens op de site
van de Burendag: www.burendag.nl. Een idee voor een buurtactiviteit en een aanvraag
voor financiële ondersteuning kan ingediend worden via deze site.
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Verenigingsplatform: post voor de gemeente!
Half augustus is namens Tonego, de IJsbaanvereniging, de Culturele Commissie en
Dorpsbelang (een gezamenlijk platform) een brief naar de gemeente gestuurd. Hierin
wordt aangegeven wat de huidige (ruimtelijke) problemen zijn met betrekking tot sport
en recreatie en welke verbetervoorstellen het platform voor ogen heeft.
Aangegeven wordt wat de verwachtingen van het platform op sport- en recreatiegebied
zijn ten gevolge van veranderingen in Luttelgeest. Verwacht wordt dat het ledenaantal op
korte termijn flink zal stijgen vanwege: de gewijzigde status van het AZC (mensen zijn
langer woonachtig in Luttelgeest) en de sterk economische veranderingen, waardoor veel
mensen in en om het dorp zullen gaan wonen.
Het voorstel is als volgt:
 Uitbreiding van kleedruimten en uitbreiding/aanpassing van de tenniskantine (op
korte termijn)
 Uitbreiding van het aantal wedstrijd- en oefenvelden van respectievelijk 3 en 2
(voetbalcomplex compacter en kan als geheel afgesloten worden). Twee nieuwe
wedstrijdvelden zouden aangelegd kunnen worden achter het oefenveld en het
hoofdveld.
 Een beschikbaar terrein voor de Culturele Commissie (veld bij de Bosfluiter) met
een deel parkeerplekken om overlast voor de bewoners te beperken. Dit huidige
B-veld kan ook gebruikt worden als speelveld voor de jeugd en school en is
oefenveld voor Tonego.
Tot slot wordt in de brief vermeld dat het aanpassen en uitbreiden van voorzieningen
voor Luttelgeest belangrijk is, omdat ze een belangrijke rol vervullen voor de
leefbaarheid van het dorp. Het voorstel wordt breed gedragen door de verenigingen in
Luttelgeest en de wens wordt door het platform uitgesproken om in het najaar met de
gemeente de voorgestelde plannen te mogen bespreken zodat de Luttelgeester
gemeenschap ook dit jaar nog geïnformeerd kan worden over het standpunt van de
gemeente.

DOP - ouderen
Zoals u in de vorige dorpskrant heeft kunnen lezen heeft een gesprek plaatsgevonden
tussen Dorpsbelang, Emeline Kleber, de ouderencontactdames van Carrefour en een
afvaardiging van oudere dorpsbewoners. Een korte samenvatting (puntsgewijs) van dit
gesprek vindt u hier:
 Wonen: het tuinonderhoud is lastig; de tuinonderhoudsdienst van Mercatus blijkt
een onvoldoende oplossing (qua uren).
 Voorzieningen: de sociale functie van een winkel wordt gemist, al is het fijn dat
voor urgente gevallen de boodschappen thuis gebracht worden door de familie
Ebink. Verder wordt een pinautomaat in het dorp gemist. Met betrekking tot
vervoer zijn er geen problemen.
 (welzijns)activiteiten: iedereen is tevreden over het aanbod van activiteiten in
Luttelgeest (soos, gymactiviteit en andere uitstapjes). Wel kan het zijn dat er
mensen zijn in het dorp die nog andere wensen voor activiteiten hebben. De
eerder door de gemeente aan de ouderen toegezegde jeu de boulesbaan is er nog
niet!
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 Voorlichting en advies: van de ouderenconsulent in het Kruisgebouw (1 keer per
maand) wordt nauwelijks gebruik gemaakt. Pas als er iets
ernstigs is, heeft men vragen hoe iets geregeld moet worden
maar dan gaat dit meestal via de huisarts en/of thuiszorg. Het
zou makkelijker zijn dat de consulente aanwezig is bij
Het bestuur van
activiteiten; dit verlaagd de drempel tot het vragen van
Vereniging
advies.
Dorpsbelang:
 Zorg: geen knelpunten; als men zorg nodig heeft, wordt dit
geregeld.
Naar aanleiding van dit gesprek, wordt actie ondernomen om punten
te verbeteren. In het najaar vindt opnieuw een gesprek plaats met
bovengenoemde partijen (waaronder een afvaardiging van (oudere)
dorpsbewoners) met als doel om tot concrete aanbevelingen en
plannen te komen. We houden u op de hoogte!

Kadervergadering

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

De voorbereidingen voor de Kadervergadering zijn gestart. Een
datum is echter nog niet bekend. Zodra wij deze weten, informeren
we u via de dorpskrant en de website van Luttelgeest.

-------------------------------------------------------------------------------------

MACHTIGING
Ondergetekende verleent hierbij tot
wederopzegging machtiging aan
Dorpsbelang Luttelgeest om van
zijn/haar onder genoemde rekening het
jaarlijkse lidmaatschap (€8,- per
huishouden) af te schrijven.
Naam: ……………………………………………………
Adres: ……………………………………………………
Postcode: ………………………………………………
Plaats: ……………………………………………………
Rekeningnummer:…………………………………

Datum: …………………………………………………
Handtekening:

D.m.v. het sturen van een mail naar
Dorpsbelang Luttelgeest, kunt u de
machtiging te allen tijde intrekken.
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