Verslag Jaarvergadering Dorpsbelang 18 maart 2016
Aanwezig: Richard Westveer (voorzitter), Kirsten Dijk (secretaris), Johan Scholtens (penningmeester),
Jacco den Dekker, Wendy Lassche, Gonny Schot, René ter Schure en Nelleke Verhage.
Ongeveer 65 leden van Dorpsbelang.
Klaas Jan Loosman (IGW), Henk Bakker (gemeente), Henk Suelman (College), Jan van Benthem
(oud-wijkagent), Willeke Schippers (nieuwe wijkagent)PvdA, CDA, Politieke Unie, VVD, Marijke
Bleeker (buurtwerker), dorpsbelang Marknesse en vele verenigingen.
1. Opening: door Richard Westveer om 20.10 uur.
Richard heet alle mensen welkom. Ook dit jaar is er aan de aanwezigheidslijst af te zien dat we veel
verenigingen rijk zijn in het dorp.
2. Notulen jaarvergadering 20 maart 2015 worden goedgekeurd. 8; gymnastiekvereniging ipv
atletiekvereniging.
3. Jaarverslag 2015: door Kirsten Dijk.
Ongeveer een jaar geleden hoorden we dat Level One het idee heeft om aan de Kuinderweg een
huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren. Daar zijn ze, in samenwerking met de gemeente en
de klankbordgroep nog steeds over in gesprek. Ik zal daar straks wat meer over vertellen.
In april 2015 is een eerste ontmoeting geweest voor de Ondernemersvereniging Luttelgeest. Elk dorp,
behalve Luttelgeest, had al een ondernemersvereniging. Mooi dat Luttelgeest daarbij kan aansluiten.
Inmiddels is het helemaal officieel en zijn er al 55 leden.
In mei is er door de basisschoolleerlingen het startsein gegeven voor de actie tegen hondenpoep; er
waren veel nepdrollen in elkaar geknutseld met vlaggetjes erin om zo aandacht te vragen om
hondendrollen op te ruimen en honden niet uit te laten bij speeltuinen, veldjes en rondom scholen.
e

Met de roadrunners is Luttelgeest bij de 11-dorpenloop 12 geworden, goed gedaan. Het stepteam
heeft niet gewonnen dit jaar, dat was even wennen… Dit jaar maar een nieuwe poging!
In juni hebben we de tweede klussendag van Luttelgeest gehad, waarin we onder andere een nieuw
dak op het schuurtje in de Dierenweide hebben gemaakt. Een mooie dag, waar veel vrijwilligers er
samen voor hebben gezorgd dat het dorp nog een beetje mooier wordt.
In september is het inschuifbord gerealiseerd; een mooi project van Dorpsbelang met subsidie van
Kern met Pit. Inmiddels wordt er erg goed gebruik van gemaakt!
In november hebben we krokusbollen geplant bij het grasperk in de Gerberastraat en de Lange Brink.
Over een paar weken zullen deze er heel mooi bij staan!
De ontmoeting vierde in november haar 1-jarig bestaan. Chapeau, wat een mooi succesvol project.
Elke week zijn er op donderdag ongeveer 25 mensen die bijeenkomen, en sinds kort kan men ook op
dinsdag aanschuiven in de Bosfluiter. Hier zullen we straks ook nog wat over vertellen.
In januari had Dorpsbelang een bijeenkomst over uitbreiding van het AZC; hierover heeft u vast wel
het één en ander gehoord. Ook dit zullen we uitgebreider vertellen bij de lopende zaken.
Oftewel; genoeg gebeurd en genoeg te bespreken in de vergadering. Fijne avond!
4. Financieel verslag: door Johan Scholtens.
Er zijn kascontroles uitgevoerd bij de dorpskrant, de dierenweide, MFC en de culturele commissie
door dorpsbelang.
De kascontrole bij dorpsbelang is gedaan door Petra Scholtens en Piet Koekoek en is akkoord
bevonden. Zag er keurig uit. Johan licht het verslag toe; er volgen geen vragen.
Volgend jaar wordt de kascontrole uitgevoerd door: Piet Koekoek en Chris van Vilsteren.
Verhoging contributie;

-

-

Waarom verhogen? Iedereen krijgt dorpskrant. Gedeelte van de uitgaven is inderdaad voor de
dorpskrant, maar dat is maar een klein gedeelte. Jaarlijks wordt wel gevraagd om lid te
worden van dorpsbelang.
Waarom zoveel geld in kas?

Verhoging is akkoord, van 8 naar 10 euro.
5.Lopende zaken:
Schouw: door Rene ter Schure
Samen met de gemeente willen we een schouw houden in april en mei 2016. Knelpunten op sociale
vlak; goede ideeën om buurt leefbaarder te maken, gevaarlijke situaties. Punten wat betreft openbare
orde kunnen we zelf melden bij de gemeente website. MOR melding; gemeente pakt dit dan op.
Dingen die meegenomen moeten worden in de schouw mogen gemeld worden bij bestuursleden.
Basisscholen: door Richard Westveer
Afgelopen jaar is er gekeken naar samenwerking of samenvoeging van de twee basisscholen tot 1
dorpsschool. Dorpsbelang is in gsprek gegaan met een groep ouders om samen te praten over hoe
goed kwalitatief onderwijs gewaarborgd moet worden. Het moet helder zijn hoe het dorp vindt hoe dit
eruit moet zien en wat de visie moet zijn.
Asielzoekerscentrum: door Wendy Lassche
Bij de inleiding is kort al wat verteld. Het AZC is de afgelopen tijd veel in het nieuws geweest.
Dorpsbelang is blij met de beslissing die college heeft genomen, geen uitbreiding van nog eens 400
extra asielzoekers. Er zitten momenteel 1400 asielzoekers, wat verloopt met relatief weinig incidenten
en dat willen we graag zo houden. Vanuit dorpsbelang ervaren we dat contacten op goede manier
verlopen. Dorpsbelang Kuinre, Bant, omwonenden, wijkagenten bij overleg eens in zes weken bijeen.
Verder op dit moment geen bijzondere ontwikkelingen.
Huisvesting arbeidsmigranten: door Kirsten Dijk
Level One wil graag een grootschalige huisvesting maken voor arbeidsmigranten aan de Kuinderweg.
Hiervoor is een bestemmingswijziging nodig. Er is een klankbordgroep opgezet, die zich gaan buigen
over een advies namens de buurt en het dorp. Waar sowieso rekening mee gehouden moet worden is
beveiliging en verkeersveiligheid.
Zorg: door Nelleke Verhage
Een project wat vorig jaar tijdens deze jaarvergadering werd gepresenteerd en net was opgestart, is
inmiddels uitgegroeid tot een project waar vele vrijwilligers en ambassadeurs bij zijn aangesloten en
een waar ‘begrip’ in Luttelgeest is geworden.
De donderdagochtenden worden goed bezocht, met gemiddeld 30 bezoekers. Om de twee weken kan
men gezamenlijk genieten van een warme maaltijd gekookt door de kookgroep. Sinds begin dit jaar is
de ontmoeting er ook op dinsdagmorgen. Werkgroep Help! Is ook onderdeel van de zorggroep. Help!
Verbind vraag en aanbod van dorpsbewoners aan elkaar. Dankzij het Oranje Fonds is er iets meer
financiele steun. Verder zijn we bezig met een digitaal dorpsplein. Wilt u meehelpen met de
ontmoeting, neem dan contact op met Nelleke Verhage of Wendy Lassche. Kom gerust ook eens
gezellig langs op dinsdag- of donderdagmorgen in de Bosfluiter.
Buurtpreventapp: door Johan Scholtens
Idee om dit op te starten; om veiligheid in het dorp te verhogen. Op deze manier wordt de kans op
inbraak verkleind. Wordt vanuit Dorpsbelang opgezet. Regels zullen tzt nog bekend gemaakt worden.
Zullen hier nog meer over horen door middel van de dorpskrant en website.
AED: door Gonny Schot
Nieuwe buitenkast om AED bij Van Driel; vanaf nu geen code meer. Door de kast te draaien opent hij
vanzelf. Hartslagnu bijeenkomst gehad; initiatief waar Luttelgeest al aan mee doet. Wordt via de
telefoon gealarmeerd als er iets aan de hand is. Tot nu toe 25 hulpverleners en 5 AED’s die zich
hebben aangemeld; dit moeten er meer worden! Meld je dus aan.
Wijkagenten
Afscheid van wijkagent Jan van Benthem. Bedankt voor alle jaren! Willeke Schippers is zijn

vervangster; 48 jaar, 29 jaar bij de politie. Sinds vorig jaar wijkagent in NOP.
7. Bestuurswisseling
We nemen afscheid van Gonny; Meta Westenbrink is de vervangende kandidaat.
Richard doet een bedankwoordje voor Gonny. Gonny bedankt Dorpsbelang, houdt een kort praatje.
Welkom; Meta!
8. Luttelgeestenaar van het Jaar
Was duidelijk, iedereen wist het al na de hints; Emmy van der Stoel is Luttelgeestenaar van het jaar!
Praatje Nelleke: Emmy heeft zich op verschillende manieren ingezet voor het dorp. Actief kerklid van
de Schakel, bestuur buurtvereniging, Zonnebloem, mantelzorger. Door mensen als Emmy houden we
Luttelgeest leefbaar.
Nelleke speld het Luttelgeester speldje op bij Emmy.
9. Rondvraag
- Eric Vergeer; hoe komt de mening van dorpsbelang over AZC-uitbreiding tot stand? Is dit de mening
van het hele dorp? Komt voort uit avond in Orchideeënhoeve. Zal dit standpunt altijd zo blijven? We
zullen altijd in gesprek blijven gaan hierover, ook in de toekomst. Op dit moment wenselijk dat het niet
uitgebreid gaat worden. Belangrijk dat we alle dorpsbewoners blijven vertegenwoordigen.
- Stan Vereecken: Rozenstraat en Ridderspoor in toekomst ook open houden? Nemen we mee met de
schouw.
- Johan Uitdewilligen: avond basisscholen; waarom zou ik komen als ik geen relatie heb tot de
scholen? Met name ouders en toekomstige ouders zijn uitgenodigd. Maar mocht het zover komen,
willen we iedereen de gelegenheid geven om zijn mening hierover te geven en zijn stem te laten
horen.
Pauze
10. Culturele Commissie (CC)
Opening door Klaas Bakker
Klaas stelt de leden van de CC voor welke nu bestaat uit Ian Hale, Edith Droog, Arieke Omta, Jan
Pieter Tilma, Astrid van de Ouweland, Erik Boeve en Eline de Vries.
Klaas bedankt de leden die afscheid hebben genomen; Froniek Tesselaar en Theo Hebben.
Jaarverslag 2014 door Klaas Bakker
Op 26 april mochten we voor de eerste keer Koningsdag vieren. Deze werd zoals gewoonlijk ´s
morgens begonnen met het zingen van het Wilhelmus, de vlag hijsen en onder begeleiding van
Melodia het dorpslied zingen. Aansluitend volgend de rommelmarkt waar Melodia nog enkele
nummers ten gehore bracht. Ook hadden we een primeur, een optreden van de jeugdige leden van
Vondel. Hun voorstelling ging over een prinses die onder de mensen wilde zijn. Ik wil namens de CC
beide verenigingen nogmaals bedanken voor hun inzet. `s Middags was er door de CC het vertrouwde
volleybaltoernooi georganiseerd, alleen nu in samenwerking met en bij de Bosfluiter. We kijken terug
op een zeer geslaagde dag van sporten, eten en een drankje in een zonovergoten Luttelgeest @ de
Bosfluiter. Zeker voor herhaling vatbaar, maar daar later meer over.
Het dorpsfeest was dit jaar van woensdag 18 juni tot en met zondag 22 juni. Dit jaar was er sinds
lange tijd weer een kermis die al op woensdagmiddag voor de basisschoolkinderen open was. Op
donderdagmiddag de playbackshow voor de jeugd van de basisscholen, waar erg enthousiast aan
werd deelgenomen. De winnaars mochten ´s avonds optreden bij de grote playbackers. Deze werd
uiteindelijk gewonnen door ´Chop my money´. Op vrijdag was het weer vroeg dag. In de ochtend het
60+ uitje en de peuters in de tent. Beide activiteiten werden ook dit jaar weer goed bezocht. ´s Avonds
was er de braderie voor ondernemend Luttelgeest. 15 kraampjes van verenigingen en ondernemers
die zorgden voor een gezellige sfeer op deze markt. Tegelijkertijd was er natuurlijk ook de
Luttelgeester dorpsloop, die door de opstelling van de kermis werd gedwongen een ander parcours te
lopen, gelukkig op het laatst nog gelukt. Ook deze avond weer een spetterende kinderdisco in de tent
waar vele kinderen op af kwamen. Vanaf 20:30 uur ging de tent dicht omdat de tent moest worden
verbouwd voor een waar casino. Voor ons als CC een spannende aangelegenheid. Ik kan u vertellen
het heeft alles overtroffen van wat we gedacht hadden. Er waren veel mensen, jong en oud, die een

gokje kwamen wagen. Zaterdag was de organisatie vroeg op om alles in het gareel te krijgen voor de
Highland Games. Bij dit grootse evenement werd er weer door vele teams deelgenomen, die hun
krachten en uithoudingsvermogen met elkaar gingen meten, met als eindspel de gladde stormbaan.
Uiteindelijk was ´ het Vuurtje´ aan het eind van de dag de winnaar. Na dit schouwspel werd er even
wat gedronken door een ieder bij de buitenbar en uiteindelijk met vereende krachten werd de boel
opgeruimd. Tijdens dit opruimen stond de Hamburgerbakster uit Marknesse te praten en vol
verwondering het schouwspel van het opruimen te aanschouwen. ´Dit zou je in ons dorp niet zien, met
elkaar de boel weer aan kant maken´. Ik denk een groot compliment voor onze gemeenschap van hoe
we dit doen. De zaterdag werd door vele dorpsgenoten afgesloten in de tent met muziek van ´Full
House´. Zeer geslaagde avond waar ook onze winnaars van de playbackshow nog een acte de
preseance gaven. Zondags werd er een Oecumenische dienst gehouden in de tent.
Ook Sinterklaas kwam dit jaar weer aan, al leek het er in het begin niet op. Sinterklaas was namelijk
nergens te vinden. Dan maar gaan zoeken samen met onze burgemeester en DJ Piet door de straten
van Luttelgeest, waar hij gelukkig werd gevonden boven in de toren van de katholieke kerk.
Vandaaruit ging de reis naar het gymlokaal waar de jongste kinderen met Sinterklaas en zijn Pieten
het feestje verder vierden. De wat oudere kinderen konden een film gaan kijken in de Bosfluiter.
Een geslaagd jaar volgens ons! Ik wil namens de CC ook iedereen bedanken die ons een helpende
hand hebben gestoken.
Financieel verslag door Arieke Omta
Het financieel verslag wordt kort toegelicht en hier zijn geen vragen over. Kascontrole is gedaan door:
Bouke Wielenga en Jacco den Dekker. Volgend jaar verzorgt Marlou den Dekker met een lid van
Dorpsbelang de kascontrole.
Jaarprogramma 2015 door Erik Boeve
 Koninginnedag: vrijmarkt op het plein
e
 Dorpsfeest: 3 week van juni van 17 tot en met 21 juni. Vrijdag casinoavond, zaterdag
beddenrace met een hele leuke band in de avond.
 Sinterklaas
Vrijwilliger van het jaar
Wij als CC hebben weer gemeend iemand in het zonnetje te moeten zetten in verband met de
bijdrage die hij de afgelopen jaren heeft geleverd. We bedachten dat het wel leuk zou zijn om een VIPtasje aan te bieden voor het komende dorpsfeest, als dank voor jou bijdrage het afgelopen jaar.
Dit jaar zijn de vrijwilligers van het jaar:
- Jan van Heugten
- Bennie Scholtens
13. Rondvraag & sluiting
Voor de rondvraag zijn geen vragen.

