Dorpsvisie Geesteren

Geesteren op de kaart

1. achtergrond en doelstelling “Dorpsvisie 2025”:
Geesterens Belang wil met deze ”Dorpsvisie 2025” op een eigen en door dorpsbewoners herkenbare
manier richting geven aan de verdere ontwikkeling en leefbaarheid van Geesteren. Er liggen kansen
vanuit het open karakter van het dorp en de zorgzaamheid naar elkaar (noaberschap). Tegelijkertijd
zijn er uitdagingen naar de toekomst toe vanwege krimp (minder mensen), een terugtrekkende
overheid en in het dorp zelf zijn er tot op heden weinig echte gezamenlijk initiatieven opgepakt. Qua
overheid wordt een ontwikkeling naar faciliterende overheid zichtbaar, zij vraagt meer
zelfredzaamheid van de bevolking en de (lokale) overheid heeft minder financiële mogelijkheden.
Om hier effectief mee om te gaan heeft Geesterens Belang zelf initiatief genomen om tot een visie
en plan te komen onder de naam “Dorpsvisie 2025”.
Centraal in Geesteren draait het om “Binding & Verbinding”. Uit diverse gesprekken en
bijeenkomsten met inwoners van Geesteren blijkt dat veel ingrediënten aanwezig zijn om tot een
mooie toekomst te komen, echter op bepaalde onderdelen mag meer worden stil gestaan bij wat er
al is en vanuit daar mag meer worden samengewerkt en plannen worden uitgevoerd om de
leefbaarheid in de breedste zin voor de (nabije) toekomst uit te bouwen. Dat is ook de reden om aan
de “Dorpsvisie 2025” de subtitel “Binding en Verbinding” toe te voegen.
In de diverse gesprekken en bijeenkomsten met inwoners van Geesteren is geluisterd naar de
wensen en ideeën van de inwoners. Dit allemaal observerend zijn er een aantal thema’s te
herkennen. Het bestuur van Geesterens Belang hecht er aan om in een aantal thema’s de “Dorpsvisie
2025” te beschrijven en vanuit deze thema’s tot plannen te komen. Zowel op korte als langere
termijn. Zo kan er ook een evenwichtige wijze aandacht naar de volle breedte van de wensen en
ideeën en kan er een stevig fundament onder de “Dorpsvisie 2025” worden gelegd. De dorpsvisie
schetst de contouren. Veel zaken moeten vanzelfsprekend nog geconcretiseerd worden. Op de
jaarvergadering/ algemene ledenvergadering in het najaar zullen steeds de verschillende
onderwerpen voor de korte termijn (1 a 2 jaar) vastgesteld worden.
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2. visie Geesteren in 2025:
Geesteren is in 2025 een dorp waar het goed wonen, werken en verblijven is! Hierbij is aandacht
voor elkaar als individu en als groep, ruimte voor economische ontwikkelingen en aandacht voor de
omgeving. Aandacht naar elkaar wordt ingevuld door “noaberschap” en intensieve samenwerking
tussen verenigingen, stichtingen en dergelijke. Er is ruimte voor economische ontwikkelingen bij
agrarische ondernemingen en de recreatie sector, hetgeen zorgt voor lokale werkgelegenheid. Qua
omgeving is er aandacht voor behoud van het essenlandschap en ook voor het meer duurzaam
opwekken van energie en het hierdoor minder afhankelijke worden van fossiele brandstoffen.
Integratie, samenwerking en gebruik van innovatieve ontwikkelingen zijn hierbij belangrijk.

3. vertaling visie Geesteren in 2025 naar 3 thema’s:
1. Leefbaarheid
2. Economie
3. Mobiliteit
3.1 Leefbaarheid:
Geesteren beschikt over een actief sociaal leven. De vele verenigingen, organisaties en stichtingen
vormen hier de spil in, alsmede de kerken, het Dorpshuis en de school. Aandacht gaat uit naar elkaar
en specifiek naar de jeugd en de ouderen. In het kader van leefbaarheid is het van belang dat dit
sociale leven en de verschillende partijen in deze elkaar goed weten te vinden. Het lijkt wijs om op dit
punt meer naar samenwerking te gaan kijken en te komen tot een soort dorpsprogrammering van
activiteiten. Dit vanuit het oogpunt elkaar voort te helpen, gebruik te maken van accommodaties en
netwerken, al ware het alleen al om de kosten en exploitatie van gebouwen en energie te
verminderen.
Sociale veiligheid kan gezien worden in de sfeer van ”voor elkaar zorgen” en “zorg hebben voor
elkaar”, het zogenaamde noaberschap. Dorpszorg in combinatie met een vrijwilligerspool en vormen
van dagbesteding of vermaak in een soort “dorpshuiskamer” kan een denkrichting zijn. Zie hier ook
weer de sociale component in terugkomen om de leefbaarheid (langer in eigen dorp kunnen wonen)
te stimuleren.
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Het Dorpshuis is, naast de school, de fysieke en centrale plaats om elkaar te ontmoeten. Daarom
mogen hier meer activiteiten worden georganiseerd. Gedacht kan worden aan gezamenlijk koken,
kerstactiviteiten, thuiszorg, een videozuil om contact met bijvoorbeeld de bank te leggen, in de
wintermaanden fysio, etc. Een dorpscontactpersoon kan hier een goed rol in vervullen, alsmede ook
bij de dorpsprogrammering.
Wanneer ouderen langer zelfstandig kunnen wonen in hun eigen omgeving, kan het Dorpshuis ook
voor hen een ideale ontmoetingsplaats zijn in de vorm van de al genoemde “dorpshuiskamer”.
Voorwaarde is dan tevens dat Geesteren (dorp en buitengebied) over voldoende breedband internet
en mobiele bellen/internetten voorziet om dit langer zelfstandig wonen te ondersteunen in vormen
van domotica (hulpautomatisering in huis, bijvoorbeeld met bewegingssensoren) en hulp op afstand.
Door slim samen te werken tussen verenigingen in Geesteren ontstaat er meer verbinding en neemt
de druk op vrijwilligers af. Mogelijk kunnen verenigingen, organisaties en stichtingen meer samen
werken om met minder “bestuurders” een gelijke hoeveelheid werk te kunnen blijven verrichten.
Ook kan een soort vrijwilligerspool gaan ontstaan waarbij vraag en aanbod bij elkaar gebracht
worden via de website van Geesteren.
Speciale aandacht mogen ook de jongeren krijgen. Wellicht kan een op te richten jongerenraad,
mogelijk onder de vlag van Geesterens Belang, deze groep “een gezicht” geven.
Tot slot zijn betaalbare (starters) woningen een vereiste. Naast kleinschalige nieuwbouw kan ook
worden gekeken naar woningen creëren in leegstaande panden of boerderijen, al dan niet in
samenwerking met een woningbouwvereniging.
3.2 Economie:
Werkgelegenheid is een punt van aandacht in de volle breedte van Nederland, zo ook in Geesteren.
Het stimuleren van de lokale economie en werkgelegenheid is goed voor het dorp en haar inwoners.
Voor het dorp, omdat werkgelegenheid en bedrijvigheid zorgt voor aandacht, bezetting gebouwen,
geld genereerd en vaak via sponsoring het verenigingsleven voorthelpt. Voor haar inwoners
logischerwijs vanwege inkomens, inwoners in het dorp blijven wonen (niet naar elders vertrekken),
kinderen hierdoor op de school blijven en inwoners kunnen deelnemen aan sociale activiteiten in het
dorp. Randvoorwaarden zijn hierbij betaalbare (starters)woningen en mogelijk flexibel beleid voor
vrijkomende agrarische bebouwing van de gemeente om bijvoorbeeld startende ondernemers te
ondersteunen. Hierbij is behoefte aan experimenteer ruimte (bestemmingsplan laat dit nu niet altijd
toe) en breedband internet. Zie ook punt 3.1: leefbaarheid.
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Naast de nu al aanwezige agrarische bedrijven kan toerisme en recreatie een interessante tweede
tak worden in Geesteren. Gedacht kan worden aan het koppelen van Bed & Breakfast, wandel- en
fietsroutes, kunstroutes, exposities in de Molen, etc. Het goed op elkaar afstemmen van belangen
(economisch en landschapsbeheer) kan Geesteren hierbij helpen. Ook de dorpswinkel is van belang
hierbij te beschouwen.
Een tweede aspect bij economie is om de eigen vaste lasten goed te beschouwen. De
energiecomponent (de rekening voor gas en elektriciteit) maakt een steeds forser onderdeel uit van
de vaste lasten. Een gezamenlijk energieplan kan Geesteren helpen om op energie te besparen en
om energie op een andere manier op te gaan wekken. Hierdoor krijgen inwoners en bedrijven meer
grip op hun energierekening en vaste lasten. Dit kan voor individuele inwoners, bedrijven en ook
voor gezamenlijke min of meer sociaal/openbare gebouwen in Geesteren. Gezamenlijk optrekken
rond een energieplan werkt sociaal (samen plan maken en uitvoeren), is goed voor de
betaalbaarheid en goed voor de leefbaarheid van het dorp Geesteren.
3.3 Mobiliteit
Onder het thema mobiliteit zijn mogelijkheden om activiteiten terug te halen naar het eigen dorp
reëel. Het voorkomt vervoersbewegingen. Bijvoorbeeld bloedprikken en het spreekuur van de
huisarts in Geesteren (Dorpshuis) laten plaatsvinden in plaats van elders, bijvoorbeeld Borculo.
Breedband internet en mobiel bellen is, ook eerder al aangehaald, de ruggengraad voor
duurzaamheid en leefbaarheid. Zeker voor kleine dorpen en buitengebieden. Op alle aspecten van
zowel sociaal (zorg hebben voor elkaar, langer zelfstandig wonen), economisch (werkgelegenheid,
vindbaarheid (toerisme) en flexibel werken) en duurzaamheid (minder (auto)reizen) is breedband
internet van essentieel belang. Er zijn verschillende opties. In het plan van aanpak in het verlengde
van deze “Dorpsvisie 2025” mag dit onderwerp een prominente plaats krijgen voor de toekomstige
leefbaarheid van Geesteren.
Verder kan gekeken worden of er wensen zijn voor nu of naar de toekomst toe rond openbaar
vervoer, de buurtbus (door het dorp laten rijden), theaterbus en het delen van auto’s. Het tweede
auto verbruik is vaak kostbaar en gezien economische ontwikkeling mogelijk interessant om op
termijn na te denken om tot een (dorps)deelauto-systeem te komen. Betaalbaarheid (economie) en
leefbaarheid vormen hierbij de pijlers.

4. ondersteuning “Dorpsvisie 2025” door website Geesteren:
Momenteel wordt een eigen website voor Geesteren ontwikkeld. Deze zal naar verwachting in de
zomer 2013 gereed zijn. Dit is een mooie drager voor het dorp. Zo kunnen aspecten als genoemd in
deze “Dorpsvisie 2025” hierin op korte termijn worden verwezenlijkt als een vrijwilligerspool,
dorpsagenda om de diverse activiteiten in het dorp op elkaar af te stemmen en de vindbaarheid van
Geesteren te vergroten.
In een latere fase kunnen andere kanalen worden toegevoegd vanuit social media (denk aan Twitter)
of een (digitaal) dorpsblad.
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