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Onderwerp Indeling Werkgroepen Dorpsvisie Geesteren GLD 

Periode Voor de periode 2014-2015 
Datum 3 april 2014 
Status Vastgesteld door Bestuur 

 

1. Achtergrond 
Tijdens de Ledenvergadering op 26 februari 2014 heeft het bestuur de ontwikkelde dorpsvisie 
samenvattend gepresenteerd met de hoofdthema’s en speerpunten. Vervolgens is een voorstel 
gedaan voor het instellen van een aantal werkgroepen met daarin een keuze voor speerpunten. De 
ledenvergadering is uitgenodigd te reageren op het bestuursvoorstel en met suggesties te komen. 
Tevens zijn de leden gevraagd zich aan te melden als lid voor één van de werkgroepen.  
 
Tijdens de ledenvergadering kwamen enkele discussiepunten en voorstellen naar voren die 
aanleiding geven voor het bestuur om de voorgestelde keuze voor onderwerpen en werkgroepen 
opnieuw tegen het licht te houden. Daarnaast is het aantal aanmelding voor werkgroepen nog 
beperkt gebleven. 
 
In deze notitie worden de thema’s en speerpunten, de voorgestelde indeling van werkgroepen nog 
een keer samengevat. Vervolgens wordt de discussie uit de ledenvergadering beschreven en ten 
slotte wordt een voorstel gedaan voor een aangepaste indeling van de werkgroepen. 
 
Deze notitie is besproken in de bestuursvergadering van 3 april 2014. De besluiten zijn in deze versie 
verwerkt. 

2. Samenvatting thema’s en speerpunten 
Hieronder een schematische samenvatting van de thema’s en speerpunten vanuit de Dorpsvisie. 
 

Thema 1. Leefbaarheid 
Centrale 
begrippen 

o Actief sociaal leven 
o Spil gevormd door vele verenigingen, organisaties, kerken, dorpshuis en school 
o Specifiek aandacht nodig voor jeugd en ouderen 
o Versterking samenwerking, ‘dorpsprogrammering’ 

Speerpunten 1) Sociale veiligheid, dorpszorg, langer zelfstandig wonen 
2) Versterken Dorpshuis als ontmoetingsplaats 
3) ‘Dorpshuiskamer’ en vrijwilligerspool 
4) Breedband internet en mobiel bellen 

(langer zelfstandig wonen, hulp op afstand) 
5) Oprichten Jongerenraad 
6) Betaalbare (starters)woningen, ook in leegstaande panden en boerderijen 
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Thema 2. Economie 
Centrale 
begrippen 

o Stimuleren lokale economie >>  
bevordert werkgelegenheid, bezetting gebouwen, verenigingsleven (sponsoring) 

o Indirect effect op minder krimp, behoud school 
o Naast agrarische bedrijven, toerisme en recreatie als belangrijke bedrijfstak 
o Belangen economie en landschap goed op elkaar afstemmen 
o Beperking eigen vaste lasten 

Speerpunten 1) Betaalbaar wonen 
2) Experimenteer ruimte in bestemmingsplan voor (startende ondernemers) 
3) Koppelen van recreatievormen aan bedrijvigheid (B&B, wandel-/fietsroutes, 

kunstroutes …) 
4) Energieplan Geesteren 

 

Thema 3. Mobiliteit 
Centrale 
begrippen 

o Afhankelijkheid van vervoersbewegingen verkleinen door (zorg)activiteiten terug te 
halen 

o Breedband internet en mobiel bellen 
o Vervoersmogelijkheden vergroten en delen 

Speerpunten 1) Zorgactiviteiten in het Dorpshuis 
2) Breedband internet en mobiel bellen 
3) Onderzoek naar behoefte aan vervoersmogelijkheden en delen van auto’s (buurtbus, 

theaterbus, dorps-deelauto) 

 

3. Voorgestelde indeling werkgroepen 
Voor de periode 2014-2015 is het onderstaande voorstel voor werkgroepen gepresenteerd in de 
Algemene Ledenvergadering februari 2014: 
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4. Discussie 
Tijdens de ledenvergadering kwamen de volgende discussiepunten naar voren: 
o De werkgroep zorg/wonen heeft een te breed doel. Deze zou je kunnen splitsen in a) dorpszorg 

en langer zelfstandig wonen (speerpunten 1 en 3 thema Leefbaarheid) en b) versterken 
samenwerking en dorpsprogrammering. 

o Er werd aandacht gevraagd voor het creatiever omgaan met bestaande bestemmingen. De (te) 
strikte rol van de gemeente werd hierbij genoemd. Denk aan omvormen van bestaande 
woningen of gebouwen naar zorgbestemming. Zie ook speerpunten bij ‘Economie’. 

o Aandacht voor jongeren krijgt onvoldoende aandacht. Hierover liepen de meningen uiteen. 
Suggestie werd gedaan om te gaan praten met verschillende groepen jongeren. 

o Het onderwerp duurzame energie werd gemist. Er zijn enkele belangstellenden die hierin actief 
willen zijn. 

o Buiten de vergadering om kwam het thema veiligheid aan de orde.  
 
Overwegingen: 
o Als bestuur moeten we zoveel mogelijk recht doen aan de reacties vanuit de ledenvergadering. 
o De aandacht moet niet alleen uitgaan naar de oudere generaties maar ook naar de jongere 

generaties. 
o We kunnen niet alles tegelijk, dus moeten we kiezen.  Balans tussen ambitie en haalbaarheid. 
o We moeten zorgen dat er bemensing komt voor de werkgroepen. Geen bemensing = geen 

werkgroep = geen activiteit. 
o We sluiten zoveel mogelijk aan bij initiatieven en motivatie van de leden. 
o De werkgroep AED kan als onderdeel worden gezien van ‘zorg en wonen’. 
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5. Aangepast voorstel 
Het bestuur heeft besloten de onderstaande indeling van werkgroepen te hanteren of een 
vooronderzoek te doen naar de belangstelling voor een thema. Deze indeling geldt voor de periode 
2014-2015. Zoals in het concept huishoudelijk reglement is beschreven, bestaat een werkgroep uit 
tenminste één bestuurslid. 
 

Werkgroep Thema Speerpunten Bestuursleden Opmerkingen 
Zorg en wonen Leefbaarheid  Dorpszorg 

 Langer zelfstandig 
wonen 

 Vrijwilligerspool 

Anet Bannink 
Anouk Tragter 

AED is als onderwerp 
hieronder gebracht.  
 
Aangemeld als 
werkgroeplid: 
H. de Groot 
Michel Everink (AED)  

Dorps-
samenwerking 

Leefbaarheid  Versterken 
samenwerking 
verenigingen etc. 

 Dorpsprogrammer
ing 

 Dorpshuis als 
ontmoetingsplaats 

Leo Schaap 
Rick Lubberdink 

Er worden eerst 
gesprekken gevoerd 
met andere 
verenigingen en 
belanghebbenden. 

Internet Leefbaarheid  
Mobiliteit 

 Breedband 
internet 

 Mobiel bellen 

 Website GB als 
virtueel dorpsplein 

Rick Lubberdink 
Gerrit ter Haar 

Behalve werkgroep-
leden wordt ook 
gezocht naar een 
webmaster. 

Duurzame 
energie 

Economie  Energieplan 
Geesteren 

Gerbert Krukerink Met belangstellenden 
doel en mogelijke 
aanpak bespreken. 
 
Aangemeld als 
werkgroeplid: 
Albert Koeleman 
Jaap Jonk 

Veiligheid Leefbaarheid  Sociale veiligheid Leo Schaap Nog te onderzoeken. 
Benaderen enkele 
potentieel 
geinteresseerden. 

Jongeren(raad) Leefbaarheid 
Economie 

 Oprichten 
Jongerenraad 

 Betaalbaar wonen 

Anouk Tragter 
Gerrit ter Haar 

Nog geen werkgroep, 
maar eerst 
vooronderzoek. 
 
Aangemeld als 
werkgroeplid: 
Rianne Altena 

Kerstmarkt Leefbaarheid   Gea Hietland 
Rene Klein Willink 

 

Paasvuur Leefbaarheid   Rene Klein Willink 
Gerrit ter Haar 

 

Intocht Sint Leefbaarheid   Gea Hietland 
Anouk Tragter 
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6. Hoe verder 
1) Bemensing werkgroepen en benaderen potentiele werkgroepleden (Aktie: betreffende 

bestuursleden). 
2) Opstellen ‘standaard’ plan van aanpak als hulpmiddel voor de werkgroepen (Aktie: voorzitter & 

secretaris). 
3) Vaststelling plannen van aanpak door bestuur. 
4) Publicatie op website (indeling en doel werkgroepen, samenstelling, plannen van aanpak). (Aktie: 

secretaris). 
5) Presentatie tussenstand tijdens ledenvergadering. (Aktie: Bestuur) 


