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Voorwoord 

Het jaar 2021 stond wederom in het teken van COVID-19. In tegenstelling tot 2020 hebben we het 
dit jaar voor elkaar gekregen om toch wat activiteiten doorgang te laten vinden. Zo hebben we een 
alternatief paasvuur gehad, met wat aanpassingen heeft de sinterklaasintocht weer door kunnen 
gaan en heeft Geesteren weer gestraald in de donkere dagen rondom kerst. 
 
In 2021 hebben we het grootste deel van de vergaderingen wederom digitaal gehouden. Gelukkig 
hebben we er ook weer even aan kunnen proeven hoe het is om fysiek te vergaderen. Zo hebben 
we eind 2021 voor onszelf een “bosdag” georganiseerd. Om eens met elkaar samen te zitten en 
helder te krijgen waar we voor staan. Dit was een erg leerzame en gezellige middag.  
 
In 2021 hebben we ons best gedaan om jullie allen op de hoogte te houden over activiteiten en wat 
er zoal speelt in ons dorp via onze nieuwsbrief. 
 
In dit jaarverslag geven wij een overzicht van onze activiteiten, en bieden wij inzicht in ons 
handelen. Daarmee doen wij recht aan ons uitgangspunt van transparant besturen.  
 
Ik wens jullie allen het allerbeste voor 2022, en ik hoop jullie snel weer te kunnen ontmoeten op 
één van de activiteiten in het dorp. 
 

Thom Oltvoort 
voorzitter 
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1. Inleiding 
Vanuit de Dorpsvisie zijn we aan het werk met behulp van werkgroepen. Dit functioneert, dus hier 
zijn we in 2021 mee doorgegaan. 
 
Het bestuur heeft gekozen voor transparant besturen als een belangrijk uitgangspunt (zie 
hoofdstuk 5). Communicatie met de leden staat daarom hoog op de agenda (zie hoofdstuk 4). Ook 
in 2021 hebben wij weer ons best gedaan om onze leden, de dorpsbewoners, te informeren over 
dorpsnieuws, activiteiten en ontwikkelingen. Dit proberen we zo veel mogelijk met behulp van de 
digitale nieuwsbrief en social media te doen. Ook weten wij steeds meer leden per email te 
bereiken. 
 
Met het agenderen van dit verslag op de Algemene Ledenvergadering en het bespreken hiervan, 
wordt voldaan aan het huishoudelijk reglement waarbij is bepaald dat de uitwerking van de 
dorpsvisie jaarlijks wordt geëvalueerd. 
 

  

mailto:gb@geesterengld.nl
http://www.geesterengld.nl/


Geesterens Belang 
p/a Slaapweg 5a 

7274 GK Geesteren 

gb@geesterengld.nl 

www.geesterengld.nl 

 

5 van 12 

2. Activiteiten werkgroepen 
In dit hoofdstuk worden de activiteiten van de werkgroepen samenvattend beschreven.  
 

2.1. Zorg en Wonen 

2.1.1. Wonen 

Over de Woningbouw in Geesteren is in 2021 veel contact geweest met zowel de gemeente, de 

CPO groep welke ontstaan is uit het project mooi wonen, en de grondeigenaar Florijn. Dit heeft 

er in geresulteerd dat het college begin 2022 het principe besluit heeft genomen om de bouw 

van 29 woningen mogelijk te maken op de locatie van Florijn (de oude timmerfabriek). Het is nu 

aan Florijn om dit plan verder te ontwikkelen, en we hopen dat de schop zo snel mogelijk in de 

grond kan. In Geesteren is woningbouw hard nodig om ons dorp gezond te houden!  

2.1.2. AED  

De werkgroep AED heeft als taak het onderhoud van de AED`s en de kasten en het organiseren 

van herhalingsavonden voor reanimatie en AED bediening. 

De herhalingsavonden konden in verband met het Coronavirus helaas geen doorgang vinden. 

In 2020 heeft Geesterens Belang het onderhoud van 

de AED en de bijbehorende kast aan de het Dorpshuis 

de Zunnekamp overgenomen. Aangezien hier een 

binnenkast buiten aan de gevel hing is er op 17 mei 

een nieuwe kast om de AED geplaatst. Meteen is de 

AED nagekeken en gekeurd en heeft het Geesterens 

Belang een onderhoudscontract afgesloten met 

Medizon voor de jaarlijkse keuring. Hierdoor zijn nu 

alle AED`s in Geesteren voorzien van een nieuwe 

buitenkast en onderhoudscontract. 

In augustus zijn alle AED`s opgeroepen voor een 

reanimatie en is de AED bij Baan gebruikt. De 

reanimatie is succesvol verlopen met dank aan 

meerdere vrijwilligers!  

De batterij en de elektroden van de AED bij Baan zijn 

nadien vervangen. 
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2.2. Dorpssamenwerking 
Er waren plannen om de dorpssamenwerking in 2021 verder uit te breiden. Helaas is dit door de 
maatregelen rondom Covid-19 niet gelukt. 

 

2.3. Internet en website 
Begin 2020 is de nieuwe website van Geesterens Belang en dorpshuis de Zunnekamp gelanceerd. In 
de nieuwe website is een reserveringssysteem voor het dorpshuis voorzien. Ook in 2021 hebben we 
het gebruik van de site verder uitgebreid. In combinatie met onze nieuwsbrief en het gebruik van 
Facebook hebben we een groot bereik.  
 

2.4. Veiligheid 
In de werkgroep veiligheid hebben we ons in 2021 met een aantal zaken beziggehouden. Welke 

hieronder nader toegelicht zijn. 

2.4.1. WhatsApp Buurt Preventie (WABP) 

In 2021 was de WABP wederom actief. Gelukkig is er nauwelijks gebruik van gemaakt. En als er 

gebruik gemaakt werd was het loos alarm. We hebben geconstateerd dat de herinrichting zoals 

we die in 2020 doorgevoerd hebben succesvol is geweest. We kunnen nu door een reductie van 

het aantal groepen. Het geheel met minder energie beheren.  

Het is nog steeds mogelijk je aan te melden, kijk hiervoor op onze website: 

www.geesterengld.nl. 

2.4.2. Verkeersveiligheid 

In 2021 hebben we ons wederom hard gemaakt tegenover de gemeente om aandacht te 

hebben voor het uitrit (Borculose kant) van het Rotmansdiekske. Afgelopen jaar is er budget vrij 

gemaakt voor een aanpassing van dit uitrit waardoor de situatie overzichtelijker gemaakt zal 

worden, zowel voor gebruikers van het Rotmansdiekske alsook voor gebruikers van de oude 

diepenheimseweg. De realisatie van deze aanpassing wordt verwacht in 2023. 

Ook proberen we op de hoogte te blijven van de status rondom de Afrit van de 

Nettelhorsterweg voor Landbouwverkeer. Gepland is dat het landbouwverkeer dat vanaf 

tankstation richting viaduct rijdt, voor het viaduct aan de rechter zijde een afrit krijgt zodat ze 

een aansluiting op de oude Diepenheimseweg krijgen. Het idee is dat het “snellere” verkeer op 

de Nettelhorsterweg dan minder hinder heeft van het landbouwverkeer. Op de Oude 

Diepenheimseweg levert dit een extra onveilige situatie op. We zullen hierover proberen op de 

hoogte te blijven. En aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid op de Oude 

Diepenheimseweg  

Hierbij proberen wij ook nog steeds aandacht te schenken aan een mogelijk veilige 

fietsverbinding tussen Geesteren en Borculo. De Oude Diepenheimseweg is een weg die veel 

door fietsers gebruikt wordt om in Borculo te komen. Door mensen uit Geesteren, maar ook 

door mensen uit Noordijk en Gelselaar, en natuurlijk de vele toeristen. Door velen wordt deze 

weg ook als onveilig ervaren i.v.m. het overige verkeer.  
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2.5. Paasvuur 
Vanwege het Corona virus was het niet mogelijk om een 

traditioneel paasvuur te organiseren. 

Het Geesterens Belang heeft daarom een alternatief bedacht in 

de vorm van een paasspeurtocht van 24 km welke met de auto 

volbracht kon worden. 

Voor de aankondiging hiervan hebben alle inwoners van 

Geesteren een zakje met paaseitjes ontvangen met de 

uitnodiging en de route voor de te rijden paasspeurtocht. Al 

deze zakjes zijn gevuld door deelnemers van de zorgboerderij. 

De kinderen van OBS De Keikamp hebben gezorgd voor mooie 

versieringen langs de route en onderweg was ook nog een 

leuke prijsvraag. Bij de plek waar normaal het paasvuur 

plaatsvindt, stond nu een modern alternatief paasvuur en een 

brievenbus waarin de goede oplossingen konden worden achtergelaten.  De week na Pasen zijn 

enkele inwoners van ons dorp verrast door voorzitter Thom Oltvoort met een mooie prijs.  
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2.6. Sinterklaas intocht 
Waar het er eerst naar uitzag dat er een 

Sinterklaas intocht gehouden kon worden zoals 

voorheen heeft de werkgroep in de laatste week 

toch het programma moeten omgooien naar een 

Drive Through intocht. 

Deelname aan drive through was alleen maar 

mogelijk met auto. Bij het dorpshuis kon iedereen 

starten en kregen ze een korte uitleg. 

Langs de route was alles mooi versierd met 

cadeautjes en strooizakken, de kinderen konden 

ook allerlei plaatjes en letters zoeken waarmee ze 

een rebus en een zin konden maken, door al deze 

attributen werd de route naar sinterklaas 

bepaald. 

Uiteindelijk kwamen we bij de parkeerplaats van 

de `Schephuve` en daar was Sinterklaas met 4 

pieten. De pieten deelden zakjes met pepernoten 

en snoepgoed uit, en de kinderen kregen alle 

aandacht van de Pieten en van Sinterklaas die in een trailer alles goed kon bekijken en alle tijd had 

voor iedereen. 

Het was een groot succes, we hebben heel veel ouders met kinderen bereikt, en Sinterklaas en de 

Pieten vonden het weer fantastisch om in Geesteren te zijn. 
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2.7. Geesteren Straalt  
Licht in de duisternis langs de Nettelhorsterweg: Geesteren Straalt. Ondanks Corona! 

In 2021 werd er weer een (aangepast) Geesteren Straalt georganiseerd door het bestuur van 

Geesterens Belang. Van 18 december 2021 tot 8 januari 2022 stonden diverse kerst-items weer te 

stralen op het weiland van de familie Arentsen. Ook de grote eik werd weer in samenwerking met 

de Schutterij voorzien van een prachtig lichtsnoer. Dit jaar maakt de pers, zijnde de Tubantia een 

artikel met een foto van het geheel, over deze licht-activiteit. Het is een teken van sfeer, blijdschap 

en hoop geworden in de donkere winterdagen.  

Volgend winter hoopt het 

bestuur dat het weer een 

activiteit kan worden samen met 

de inwoners van Geesteren. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.8. Energietransitie 

Dorpsbelangen organisaties van de kleine kernen en buurtschappen van Berkelland zijn verenigd in 

het zgn. ‘kleine kernen overleg’. Sinds begin 2021 heeft zich uit die groep een kerngroepje 

gevormd, welke “KKBU” (Kleine Kernen en BUurtschappen) genoemd wordt, met als doel om als 

‘buitengebied’ eerder en beter betrokken te worden bij gemeentelijk beleid- en besluitvorming 

rondom de energietransitie. Hoe je het ook wendt of keert: de energietransitie vindt plaats bij ons 

in de voor- en achtertuin! 

Als dorps- en buurtbelangen organisaties zijn we niet voor of tegen duurzame energie opwek. We 

zijn vóór het algemeen belang! Dat betekent dat we focussen op: 

• eerlijke & transparante cijfers voor Berkelland (Wat is de energie vraag? Nu en voor de 

toekomst? Hoe kan er meer bespaard worden? Wat wordt er nu opgewekt? Wat is het 

‘gat’? Wat zijn de mogelijkheden?) 

• eerlijke & transparante informatie over mogelijke gezondheidsrisico’s 

• eerlijke verdeling van lusten & lasten; winsten moeten zoveel mogelijk in Berkelland 

blijven, lasten moeten ruimhartig gecompenseerd worden 

• minder ‘marktwerking’, meer regie van de overheid; ergo: minder ‘verdeel en heers’ en 

meer ‘algemeen belang’ 
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Inmiddels zijn we vele uren overleg verder! Het vereist namelijk een nieuwe manier van denken 

binnen de gemeente en een nieuwe vorm van burgerparticipatie. Op 13 oktober 2021 heeft de 

KKBU een presentatie gehouden in het gemeentehuis. Dat was eigenlijk het brede startschot voor 

verdere ontwikkelingen (die presentatie is terug te zien op https://bit.ly/3FTQ707 ) 

Sindsdien heeft de gemeenteraad het concept van minder ‘marktwerking’ en meer regie van de 

overheid over genomen, is de herijkingsvisie van RODE 2.0 (ruimtelijke ordening duurzame energie) 

op vele punten aangescherpt en is er een zgn. Dialoogplatform Energie Transitie (DET) opgericht. 

Het Dialoogplatform is bedoeld om ideeën over de energietransitie uit te wisselen en tot gedeelde 

inzichten te komen. Tijdens bijeenkomsten van het platform gaan de gemeente en 

belangengroepen uit Berkelland, maar ook vertegenwoordigers van AGEM, BAWE, en de 

bedrijvenkring bijvoorbeeld, in gesprek over thema’s die spelen in de energietransitie. 

Onafhankelijke adviseurs organiseren en begeleiden het platform. 

Onder meer komen daarin aan de orde het ruimtelijke kader, regie en participatie van de 

energietransitie en inhoudelijke thema’s binnen de energietransitie. Voorbeelden hiervan  zijn de 

haalbaarheid en bijdragen van verschillende vormen van energieopwekking, de infrastructuur voor 

energietransport of de effecten van duurzame energieopwekking op de gezondheid en de 

omgeving. De exacte invulling van de thema’s wordt in overleg met de deelnemers van het 

platform gekozen. Het uitgangspunt van het Dialoogplatform is om inzichten te verkrijgen in hoe 

het Berkellandse algemeen belang het best kan worden gediend.  

Er zijn inmiddels drie bijeenkomsten geweest en er zullen er nog flink wat moeten volgen, wil er 

echt meer duidelijkheid ontstaan. Een kwestie van de ‘lange adem’ dus! 

 

3. Belangenbehartiging 
 

3.1. Gemeente Berkelland 
Op specifieke onderwerpen hebben de werkgroepen contact met de gemeente. Daarnaast is er 
voor de kleine kernen een contactambtenaar. Hij is regelmatig aanwezig bij de vergaderingen van 
het bestuur van het Geesterens Belang. Ook nu de vergaderingen veelal digitaal plaatsvonden. 
 

3.2. Overleg Kleine Kernen Berkelland 
Op 12-01-2021 heeft het jaarlijkse overleg tussen de kleine kernen in Berkelland plaatsgevonden 
georganiseerd door de belangenvereniging uit Rekken.   
 
Tijdens deze vergadering kwamen de volgende thema’s aan de orde: 

• Centraal onderhoud AED’s 

• Windmolens en zonneparken in het buitengebied 

• Woningbouw 

• Openbare ruimte en groenvoorziening 

• Noordtak Betuwelijn 
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3.3. DKK Gelderland 
Geesterens Belang is lid van de vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland. DKK 
Gelderland ondersteunt haar leden met advies, voorbeelden, projectbegeleiding, het aanvragen 
van subsidies en fondsenwerving en nog vele andere zaken.  
De DKK behartigt ook de belangen van kleine kernen, dorpshuizen en het platteland bij gemeente-
overstijgende instanties zoals Provincie Gelderland, het ROCOV, Omroep Gelderland en 
Waterschap Rijn en IJssel.  

 
4. Communicatie 
Geesterens Belang probeert op vele manieren om haar leden en ook de andere inwoners van 
Geesteren te informeren en bereiken met relevante informatie. 
 

4.1. Website Geesteren GLD 
Actief wordt de website www.geesterengld.nl bijgehouden. In 2021 had de website in totaal 6.610 
bezoekers wat ongeveer 9% meer is dan in 2021.  

 

4.2 Social Media 

Facebookpagina www.facebook.com/geesterengld   
Begin 2021 had de pagina 597 vind-ik-leuks, eind 2021 
waren dit er 622. In totaal zijn er 82 berichten 
geplaatst/ gedeeld in 2021, beduidend minder dan 
voorgaande jaren. Dit heeft te maken met het feit dat 
door de Corona-maatregelen minder activiteiten 
georganiseerd konden worden.  
De berichten over de paasspeurtocht begin april 
hadden het meeste bereik, 5505 personen hebben 
deze berichten gezien. De berichten over de sneeuw- 
en ijspret in februari hadden ook een groot bereik, 
3082 hebben deze foto’s en het filmpje van de 9 
reeën, rennend over de besneeuwde es, bekeken.  
 

4.3 Nieuwsbrief 
In 2015 is begonnen met het versturen van een digitale nieuwsbrief aan onze leden. Middels deze 
nieuwsbrief wil Geesterens Belang haar leden op de hoogte houden van alles wat er wordt 
georganiseerd door onze vereniging. De nieuwsbrief wordt goed gelezen door de leden. In 2021 zijn 
er 8 nieuwsbrieven verstuurd naar onze leden. Dit is beduidend minder dan het gemiddelde 
verstuurde nieuwsbrieven in de afgelopen jaren, omdat dit jaar wegens Corona er minder 
activiteiten georganiseerd werden die gedeeld konden worden via de nieuwsbrief. 
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5 Bestuurlijk 

5.1  Bosdag  

In november 2021 hebben we als bestuur een ‘Bosdag’ gehouden. Dit is een benaming voor een 

dag(deel) waarop we als bestuur met elkaar in gesprek zijn gegaan over de uitgangspunten van het 

Geesterens Belang. We hebben met elkaar 

gesproken over prioritering etc. van onderwerpen 

waar we als bestuur mee bezig zijn.  

Uit deze gesprekken hebben we een lijst opgesteld 

met zaken die we als bestuur belangrijk vinden 

voor het dorp en voor onze vereniging. Met deze 

lijst gaan we de komende tijd aan de slag om de 

hoofdthema’s uit te werken welke een goede basis 

zullen vormen voor de toekomst van ons dorp. 

5.2 Bestuurlijke uitgangspunten 

Het bestuur heeft voor zichzelf een aantal uitgangspunten bepaald als leidraad voor ons bestuurlijk 
handelen. Deze uitgangspunten zijn: 
(a) Wij willen transparant besturen. Dat wil zeggen dat de leden, de dorpsbewoners ons 

handelen goed kunnen volgen en dat wij openlijk verantwoording afleggen over onze 
bestuurlijke activiteiten. Wij gebruiken de website hierbij als centraal middel. 

(b) Wij willen de zichtbaarheid van Geesterens Belang vergroten. Daarmee laten wij zien wat wij 
doen. Dat draagt bij aan een grotere betrokkenheid van de dorpsbewoners. 

(c) De statuten vormen de grondslag, in een huishoudelijk reglement regelen wij onze 
praktische zaken. 

(d) De uitwerking en uitvoering van de dorpsvisie geven wij vorm in afzonderlijke werkgroepen. 
Deze werkgroepen kunnen bestaan uit leden/dorpsbewoners. Er is altijd één bestuurslid als 
linking pin verbonden aan een werkgroep. 

(e) Wij werken met plannen en begrotingen. Per werkgroep wordt een plan van activiteiten 
opgesteld. Een budgetbegroting maakt daar onderdeel vanuit.  

(f) Contributie wordt jaarlijks vastgesteld op basis van begroting. 
 

5.3 Samenstelling bestuur  
Het bestuur bestond eind 2021 uit de volgende personen:  

Voorzitter Thom Oltvoort 

Secretaris Rick Lubberdink 

Penningmeester Gerbert Krukerink 

Bestuurslid Jolanda Luimes-Arentsen 

Bestuurslid Anouk Tragter-Klein Goldewijk 

Bestuurslid Gerard Heinemans 

Bestuurslid Margon Müller 

Aspirant Bestuurslid Liesbeth Waltz 

 
Het bestuur kan volgens de statuten bestaan uit maximaal 10 leden.  
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