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1. Opening 

 De voorzitter heet iedereen welkom en merkt op dat in zijn loopbaan als voorzitter de 
opkomst nog niet zo hoog is geweest. 
 
De voorzitter benoemt de omissie dat in de uitnodiging de mogelijkheid een 
tegenkandidaat in te brengen voor de functie van voorzitter voor het Geesterens 
Belang niet benoemd is.   
De mogelijk van het inbrengen van een tegenkandidaat wordt alsnog aan de 
aanwezigen voorgelegd, waarop niemand van de aanwezigen een tegenkandidaat wil 
inbrengen. 
 
De avond wordt ondersteund door een PowerPoint presentatie (zie bijlage 1). 
 

2. Afscheid bestuursleden 
De voorzitter neemt afscheid van Joke Reurslag. Zij is sinds 2001 lid van Geesterens 
Belang en heeft vanaf 2004 het secretariaat voor haar rekening genomen. De 
voorzitter spreekt haar toe en bedankt haar voor haar diensten. 
 
Leo Schaap neemt vanuit zijn toekomstige functie als voorzitter afscheid van Michel 
Everink die sinds 2003 lid is van Geesterens Belang en vanaf 2006 voorzitter is. Leo 
spreekt Michel toe en bedankt hem namens het bestuur voor zijn inzet. 
 
De aftredende bestuursleden ontvangen bloemen en een handgemaakte schaal met 
het wapen van Geesteren. 
 

3. Overdracht voorzittershamer 
De voorzittershamer wordt door de aftredende voorzitter, Michel Everink, overhandigd 
aan de aantredende voorzitter, Leo Schaap. 
 
De voorzitter introduceert zichzelf middels een kort verhaal over zijn werk en 
dagelijkse bezigheden. 
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4. Opfrissen dorpsvisie 
De in juli 2013 gepresenteerde dorpsvisie wordt kort opgefrist met behulp van de 
PowerPoint presentatie (zie bijlage 1).  
 

5. Keuze thema’s 
De voorzitter legt de door het bestuur gekozen thema’s, met de daarbij horende 
begrippen en speerpunten, uit aan de aanwezigen. 
De gekozen thema’s zijn:  

 Leefbaarheid 

 Economie 

 Mobiliteit 
 
Vervolgens worden de verschillende werkgroepen benoemd. De aanwezigen worden 
in  de gelegenheid gesteld om te reageren op de gekozen thema’s. 
 
De volgende onderwerpen worden genoemd door de aanwezigen: 

 Er wordt opgemerkt dat de werkgroep zorg/wonen erg veel speerpunten omvat 
en dat de speerpunten wellicht beter opgedeeld kunnen worden in 2 werkgroepen 

 Een mogelijke werkgroep kan Duurzame Engergie zijn 

 Herbestemming van leegstaande gebouwen verdienen aandacht. 
Brainstormavond? 

 Veiligheid in het dorp. Burgernet.nl van de politie wordt benoemd. 

 Mogelijkheid voor een jongerenraad. Er wordt opgemerkt dat er waarschijnlijk 
behoefte  is vanuit de jeugd van Geesteren aan mogelijkheden om elkaar te 
ontmoeten. Geesterens Belang kan de jeugd zelf raadplegen om deze behoefte 
te peilen.  
 In Neede wil Roy Nijman een jongerenraad voor Berkelland oprichten. 

 De website www.geesterengld.nl wordt door de aanwezigen nog niet vaak 
bezocht. Een aantal zaken worden aangedragen voor de website: 
 Bestuurshoek van Geesterens Belang met onder andere notulen, 

bestuursleden, statuten en openheid van het bestuur. 
 De agenda is nog niet erg vol. Proberen meer activiteiten in de agenda te 

vermelden. 
 
Zie bijlage 2 voor de opgave voor de werkgroepen.  
 
Gedurende de avond komen er enkele vragen vanuit de zaal: 
Vraag uit de zaal: - “Hoe ziet Geesterens Belang duurzame energie?” 
De voorzitter legt uit dat Geesterens Belang op termijn hier invulling aan kan geven 
door eventueel een werkgroep die kan bekijken wat de mogelijkheden hiervan zijn. 
 
 “Hoe zit het met de lokale economie, aangezien een grote werkgever, OVM, met zijn 
bedrijf vertrekt naar Borculo? Ligt hier een taak voor Geesterens Belang om te zorgen 
dat bedrijven in Geesteren blijven?” 
Een aanwezig bestuurslid van de OVM licht toe dat dit uit financieel oogpunt is, en dat 
Borculo veel meer kansen en mogelijkheden bied voor de OVM. Geesterens Belang 
had op deze keuze van OVM volgens het bestuurslid geen invloed kunnen hebben. 
De voorzitter geeft aan dat wanneer dergelijke signalen tijdig bij het Geesterens 
Belang terecht komen, het Geesterens Belang wel in gesprek kan gaan om de 
gevolgen voor Geesteren te bespreken.  

http://burgernet.nl/
http://www.geesterengld.nl/
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6. Rondvraag 

 De OVM vertrekt uit Geesteren en wil het dorp iets tastbaars schenken. De vraag 
aan de inwoners van Geesteren om hier eens over na te denken 

 De AED bij de voetbal hangt ver van de openbare weg, wat is hiervan de reden? 
 De aftredende voorzitter legt uit waarom de keuze voor de plek gemaakt is. 

Deze vraag kan mogelijk in een AED werkgroep meegenomen worden. 

 Waarom zijn de AED’s in Geesteren niet geregistreerd in het landelijke netwerk? 

 Er wordt opgemerkt dat de lokale politiek op tijd opgezocht moet worden als er 
dingen in het dorp spelen waarbij de lokale politiek een rol kan spelen. 

 
7. Presentatie Johan Rodenhuis  

Johan geeft een presentatie over het oprichten van een koor en het zingen in een 
koor. 
 

8.  Afsluiting 
De voorzitter sluit de avond af en dankt de aanwezigen en nodigt hen nogmaals uit 
zich op te geven voor een werkgroep. 
 
 
Bijlage 1: PowerPoint presentatie 
Bijlage 2: Opgaven werkgroepen 

 
Handtekening voorzitter / secretaris: 
 
 
 

Datum: 2014-03-03 
 

 

 
 
 


