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Dorpskrant voor iedereen!
Jaarlijks krijgen alle adressen in september de ‘Kijk op Luttelgeest’, daarna wordt de dorpskrant verspreid
onder de leden. Hier komt met ingang van deze maand verandering in. Wij vinden het namelijk belangrijk dat
zoveel mogelijk mensen zich betrokken voelen bij ons dorp. Door de dorpskrant altijd aan alle huishoudens
aan te bieden zijn er meer mensen op de hoogte van wat er gebeurt in en voor het dorp. Dit is ook prettig
voor de verenigingen, clubs, bedrijven en andere mensen die iets organiseren. Voor adverteerders betekent
het dat hun advertentie nog meer gezien wordt.
Dorpsbelang onderhoudt contacten met ondermeer Gemeente, Politie, de Woningbouw, Carrefour,
plaatselijke verenigingen met als doel de leefbaarheid in ons dorp. We proberen belangrijke zaken ons dorp
binnen te halen zoals onlangs nog de Urnenmuur, maar ook de Dierenweide wordt ondersteund door
Dorpsbelang. Het bestuur bestaat uit 9 personen. Wij vergaderen maandelijks en bespreken verschillende
onderwerpen waarvan we u op de hoogte houden via de website en de dorpskrant. We zijn onder andere
bereikbaar via de mail: dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com. Ook kunt u leden bellen of aanspreken. De
contributie voor Dorpsbelang bedraagt per jaar € 8,-. Bent u nog geen lid? Knip de machtiging uit die u op
de volgende pagina vindt, vul uw gegevens in en lever hem in bij één van ons. U steunt met uw contributie
de belangen van Luttelgeest.
Autocross
Na een jaar gemist te hebben was de autocross er dit jaar weer bij! Alle drie de klassen zaten vol! De cross
vond op 31 augustus plaats aan de Weteringweg op de mooie harde Kleibaan van de Fam. Groen. Vanwege
de bekerwedstrijden van voetbal vond de cross dit jaar voor het eerst plaats op zondag, wat goed is
bevallen. De eerste rijders druppelden letterlijk om 8:30 binnen. Na een bui van 15 mm begon de zon te
schijnen en is daarna de hele dag bij ons gebleven, top dus!
Vanaf de eerste manche tot aan de finale is alles vlekkeloos verlopen. Ook de toekomstige crossers hadden
het prima naar hun zin in het springkussen en de mini quad baan!
Uiteindelijk ging Joan Scholtens er met de eerste prijs van door in de polderklasse, Equipe Smits/Blijdorp in
de recreatieklasse en Luuk Boons in de jeugd klasse. Esther te Brake was de beste dame van de dag.
De Cross Commissie bedankt alle 90 deelnemers, 500 bezoekers, Fam. Groen en niet te vergeten alle
vrijwilligers!!
Namens de voorzitter, Chiel Blok
Van Driel
In juli heeft de firma van Driel zijn 50 jarig bestaan gevierd. Van harte gefeliciteerd met dit prachtige jubileum!
Schaliegas, wat moeten we ermee?
De avond over schaliegas op 2 juli werd goed bezocht en ook de pers wist ons dorp te vinden. Wij hebben
als Dorpsbelang kenbaar gemaakt dat wij tegen het winnen van schaliegas zijn. Natuurlijk hebben wij onze
zienswijze bij het Ministerie ingediend. Maar, dat is er maar één… Wij hopen dat vele van u ook persoonlijk
een zienswijze hebben ingediend. Want, alleen met het standpunt van Dorpsbelang redden we het niet!
Wordt vervolgd…
Basketbalveld Kamplaan
Aan de Kamplaan ligt een verhard basketbalveld. Wij hebben het voornemen dit veld te verplaatsen naar het
evenemententerrein. Rondom het evenemententerrein ligt nu nog gras. Door een deel te verharden wordt
het makkelijker om het terrein op meer momenten te gebruiken, denk bijvoorbeeld aan de rommelmarkt
tijdens Koningsdag. Gras is ’s morgens vochtig. Door het basketbalveld te verplaatsen hebben we meer
activiteiten op één plek en we hebben meteen een groot plein verhard.

Heeft u bezwaar of op- of aanmerkingen? Dan gaan we hierover graag met u
in gesprek. We horen het graag voor 1 oktober. Wanneer we geen reacties
krijgen gaan we ervan uit dat het voor iedereen akkoord is.
Aanpassen begraafplaats
De gemeente gaat dit najaar de begraafplaats aanpassen.
Zo zullen alle ligusterhagen op de begraafplaats, deze staan tussen de graven,
worden gerooid en vervangen worden door taxushagen.
Het voordeel van taxus is dat deze groen blijven in de winter en dat ze niet zo
snel groeien waardoor er maar 1 keer per jaar hoeft te worden gesnoeid i.p.v
3 keer per jaar bij liguster.
Ook zal er aan de zuidkant van de begraafplaats, de Oosterringweg-kant, een
nieuwe haag worden aangeplant van veldesdoorn. Hiervoor zal er eerst een
strook van ongeveer 3 meter met struiken gerooid worden.
Daarna zullen de zwarte stukken worden in gezaaid met gras.
Dorpsbelang zal deze werkzaamheden
in de gaten houden, heeft u klachten
meld het dan aan ons.

Klussendag
In 2015 komt er weer een klussendag!
De datum wordt zo snel mogelijk
bekend gemaakt.

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:
Deze machtiging kunt u uitknippen en inleveren bij één van ons
(secretaris: Kerkstraat 10)

