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Verslag algemene ledenvergadering 

 Datum: 10-05-2022   
Tijd: 20.00u    
Plaats: Theehuis de Busker  

1. Opening 

Voorzitter opent de vergadering d.m.v. een kort voorstelrondje langs de aanwezigen. Er is een mooie 
opkomst van 43 personen. De aanwezigen wonen gespreid over Geesteren. Op één buurt na is elke 
buurt vertegenwoordigt.  

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken en/of mededelingen 

3. Theehuis “de Busker” 

Kevin Rhebergen (eigenaar van theehuis “de Busker”) vertelt over het Theehuis dat hij samen met 
zijn zusje Ashley heeft. Ook vertelt hij wat over de verschillende soorten gebak die ze speciaal voor 
deze vergadering gemaakt hebben.   

4. Terugblik 2021 

Het jaar 2021 wordt aan de hand van bijgevoegde presentatie doorlopen. Verder toelichting hierop is 
terug te vinden in het Jaarverslag 2021. 

5. Financiën 2021 

De penningmeester geeft een toelichting op het Financiële verslag van 2021. De penningmeester 
heeft van de kascommissie goedkeuring gekregen op de boekhouding. Conclusie is dat we een 
financieel gezonde vereniging zijn.  
De penningmeester roept de vergadering op om met (nieuwe) initiatieven en/of ideeën te komen.  
De kascommissie voor 2022 zal bestaan uit Gerbert Kleine en Gerrit De Hoop. 

6. Vooruitblik 

De voorzitter geeft het woord aan Liesbeth Waltz. Liesbeth gaat de dialoog aan met de vergadering. 
Waar moet Geesterens Belang zich mee bezig houden?  Onderstaand wordt puntsgewijs opgesomd 
welke thema’s benoemd worden: 

• Molen “de Ster” Geesteren mag meer aandacht krijgen. Hiermee kan ook het toerisme 
gestimuleerd worden 

• Introductie vrijdagmiddagborrel bij Baan in Geesteren vanaf 17:00u. Een aantal inwoners 
heeft de behoefte gevoeld om samen te komen en elkaar te leren kennen. Hiertoe hebben ze 
het initiatief voor een vrijdagmiddagborrel genomen. Een ieder wordt uitgenodigd om op 
een willekeurige vrijdagmiddag aan te sluiten voor een drankje. 

• Kerstaankleding van het dorp in de decembermaand. Afgelopen jaren heeft Geesterens 
Belang het initiatief genomen voor “Geesteren straalt”. Door de vergadering wordt 
aangegeven dat ze het ook leuk zouden vinden om dit meer naar de dorpskern te halen. En 
het dorp zelf te voorzien van gezellige verlichting. 

• Saamhorigheid blijven versterken. 

• Woningbouw is volgens de vergadering een belangrijk onderwerp. Om de vergrijzing van 
Geesteren tegen te gaan zal er vooral veel aandacht moeten zijn voor de huisvesting van 
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jeugd. De vergadering heeft geen probleem met uitbreiding van het dorp. Wel wordt er 
belangrijk gevonden dat de authentieke sfeer van het dorp behouden blijft. 

• De vergadering vind het belangrijk om als Geesterens Belang te benoemen wat behouden 
voor Geesteren moet blijven. Zowel fysieke dingen maar ook cultuur en landschap. 

• Zorgen worden geuit over windmolens en zonneparken. We moeten voorzichtig zijn met ons 
landschap om Geesteren. 

7. Bestuur 

De voorzitter draagt Liesbeth Waltz voor als nieuw bestuurslid. De vergadering stemt hiermee in, 
daarmee is Liesbeth officieel bevestigd als algemeen bestuurslid van Geesterens Belang. 

8. Rondvraag 

• Onderhoud fiets / kerkenpaden + vuilnisbakken. Door de vergadering wordt benoemd dat 
het onderhoud van de mooie fiets- en kerkenpaden minimaal is. Tevens wordt er benoemd 
dat de vuilnisbakken langs deze paden slecht geleegd worden. Als voorbeeld wordt gegeven: 

a. Waninkdijk 
b. Scherpzichtdijk 
c. Kattenbeekdijk 

• Door de vergadering wordt benoemd dat er erg veel hondenpoep rond de retentievijver ligt. 
Dit wordt helaas slecht opgeruimd door de eigenaren van de honden. 

 

• Zorgen worden uitgesproken over de Sprakelberg. Er wordt benoemd dat er in de ogen van 
dorpsbewoners te veel bomen gekapt worden. 

 

• Er wordt vanuit de vergadering gevraagd naar duidelijkheid over het gebruik van het 
feestterrein aan de Pastorieweg. 

 

9. Woningbouw Buitengebied 

Na het officiële gedeelte vertelt Anton Legeland van Ruimtevitaal Regisseurs wat over de 
mogelijkheden voor woningbouw in het buitengebied door middel van de Rood voor Rood Regeling 
van de gemeente Berkelland.  
 
Meer info: gemeente Berkelland: 
https://www.gemeenteberkelland.nl/direct-regelen/bouwen-verbouwen-ruimtelijke-
plannen/bouwen/rood-voor-rood/ 
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