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1. Opening
Voorzitter geeft een korte uitleg van verloop van de avond. 2018 stond in het teken van het project
Mooi Wonen, herinrichting Geesteren, de jaarlijkse activiteiten en nieuwe initiatieven.
Deze thema’s komen direct terug in de dorpsvisie
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen ALV mei 2018 (zie www.geesterengld.nl)
Notulen van ALV 2018 worden vastgesteld zonder opmerkingen
4. Jaarverslag 2018 (zie www.geesterengld.nl)
Begint met een korte samenvatting van project mooi wonen Geesteren door Rianne Altena.
Het jaarverslag van 2018 wordt doorgenomen aan de hand van de hoogtepunten voor Geesteren.
Dorpssamenwerkingen:
Samen sterk staan in Geesteren. Dorpssamenwerking staat op de agenda van Geesterens Belang.
Belangrijk om samen het dorp leefbaar te houden. In 2019 staat in mei een jeugd verenigingendag in
de planning.
Dorpshuis samenwerking wordt sterker. Veel raakvlakken met Geesterens Belang en haar
activiteiten.
Veiligheid:
Whatsapp buurtpreventie tel 189 leden.
Rectificatie: uitrit Rotmansdiekske wordt niet verlegt. Een nieuwe verkeersdeskundige in dienst van
de gemeente is hier op teruggekomen. Kruising wordt in 2020 aangepakt. Dit betreft de
afrit/aansluiting met de Nettelhorsterweg. Werkgroep fietsverbinding neemt ook dit punt mee.
Molenweg krijgt nu als proef straatjuweeltjes om de verkeerssnelheid terug te dringen. Helaas was
bij de gemeente geen budget om het straatwerk zoals in de rest van het dorp aan te brengen op de
Molenweg. Bewonersgroep is al lang bezig met de gemeente om het verkeer veiliger te maken in
Geesteren. Zij stellen dat de draadmetingen niet correct zijn gedaan door gemeente. De achtergrond
van dit traject is ook dat er overlast is van zwaar verkeer (trillingen, schade aan huizen). Hopelijk
komt er door de afname van de snelheid door het plaatsen van de straatjuweeltjes op de Dorpsstraat
en Molenweg minder overlast door (zwaar) verkeer. Dit is echter een proef en wordt over 3
maanden geëvalueerd.
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Er zijn meer punten in Geesteren waar gevaarlijke situaties spelen. Is het mogelijk ook
snelheidsmetingen op de Oude Diepenheimseweg te houden. Op deze weg wordt ook erg hard
gereden. Er wordt aangegeven dat op de hoek Goarden / Keistraat erg hard gereden wordt.
Hoe zijn bestuurders van vrachtverkeer / bedrijven aan te spreken/bereiken die hard door Geesteren
rijden? Advies is om bedrijven hier rechtstreeks voor te benaderen.
Verkeer moet agrarische bedrijven wel kunnen bereiken. De bewonersgroep geeft aan dat het geen
doel is om verkeer te weren maar de snelheid en veiligheid staan voorop. Afremmen en optrekken
geeft ook overlast. Dit moet ook uit de evaluatie blijken.
Navigatiesystemen lijken voor een deel van de problemen te zorgen.
Graag meldingen doorgeven van (bijna) ongevallen etc. Hierdoor krijgt de gemeente inzicht in de
gevaarlijke situaties.
Gemeente:
Kerkklok blijft helaas een punt van aandacht
Herinrichting van het dorp is goed verlopen. Laatste restpunten zijn met gemeente besproken en
worden opgepakt door gemeente/aannemer. Hierbij horen ook de paden bij de retentievijver.
Zendmast van KPN. Bezwaren gemaakt op eerste locatie. Nu is het plan van de mast verplaatst naar
de Sprakelberg. Hier zijn 2 bezwaren over binnengekomen welke momenteel beoordeeld worden.
Mochten deze ongegrond worden verklaard, dan wordt de mast waarschijnlijk eind 2019 geplaatst.
Samenwerking kleine kernen Berkelland. In andere kernen spelen gelijke onderwerpen. Wonen is
hier het grootste thema. Verantwoordingsdebat georganiseerd om politiek te toetsen aan de
beloftes die gedaan zijn in het verkiezingsdebat.
Communicatie:
In 2019 wordt een nieuwe website ontwikkeld in samenwerking met het dorpshuis. Op deze site zal
de gezamenlijke dorpsagenda een prominente plek innemen.
Bezoek website minder dan voorgaande jaar. Mogelijke oorzaak is de uitroeping tot mooiste dorp
van Gelderland. Dit heeft veel mensen naar de website geleid.
Gebruik (social)media:
Met regelmaat wordt er een nieuwsbrief uitgedaan per mail. Oproep om emailadres door te geven
indien deze niet bekend is bij Geesterens Belang. Ook is het mogelijk om een tweede emailadres
door te geven voor de ontvangst van de nieuwsbrief.
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5. Financiën 2018
Gezonde financiële situatie
Opmerking: In de presentatie klopt het resultaat van de begroting niet. Optelling van de bedragen
klopt niet (dit is in het financieel verslag wel kloppend).
Kascontrole uitgevoerd. Arie Hulshof geeft aan dat financiën en administratie ervan er goed uitzien
Kascommissie voor 2019: Arie Hulshof, Jan Wiegers
6. Bestuur
Gerrit ter Haar neemt afscheid en wordt bedankt door voorzitter.
Gerard Heinemans en Jolanda Luimes- Arentsen wordt geïntroduceerd als nieuwe bestuursleden.
7. Rondvraag
Voor project Levend Landschap is de Japanse Duizendknoop in kaart gebracht: wat doet de
gemeente hiermee? Sloot en bermmengsel wordt gefermenteerd. Zo hoeft dit niet afgevoerd te
worden.
Zwerfafval is ook een probleem voor (her)gebruik van bermmaaisels. Samen het zwerfafval
aanpakken/opruimen is het devies.
Ook jeugd stimuleren om zwerfafval tegen te gaan. 3000 koeien door scherven etc.
gestorven/geëuthanaseerd. Aluminium is een groot probleem.
8. Sluiting
Na dit officiële gedeelte neemt het Oerdorp het woord. Er wordt een presentatie gegeven door twee
kunstenaars die een ontwerp presenteren voor het maken van een tafel op het kerkplein.
Het is een concept en de presentatie is bedoelt om mensen kennis te laten maken met dit idee en
een eerste aanzet tot verdere uitwerking.

