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1. Opening 

Voorzitter heet aanwezigen welkom op deze bijzondere locatie bij Geesterens bedrijf Groot 
Landeweer meubelen. Deze alv is de laatste o.l.v. voorzitter Leo Schaap.  

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Geen ingekomen stukken en mededelingen. 

3. Notulen ALV mei 2016 

Notulen alv 2016 worden vastgesteld zonder opmerkingen. 

4. Jaarverslag 2016 

Oproep om signalen uit het dorp door te geven aan het bestuur via de bestuursleden of via mail. 
 
Het jaarverslag was voorafgaand aan de alv in te zien en is beschikbaar op de website. 
Er wordt een korte samenvatting gegeven van de activiteiten van Geesterens Belang in 2016. 
 

 Dorpsagenda wordt nog weinig gebruikt. Oproep om gebruik te maken van 
www.achterhoekagenda.nl.  www.achterhoekfoto.nl is gelinkt aan deze agenda en zorgt 
ervoor dat er van evenementen kosteloos mooie foto’s gemaakt worden. 

 

 Twee aanwezigen hebben het veiligheidsonderzoek gelezen. Rapport staat op onze website.  
Verkeersveiligheid is een thema welke uit de enquête is gekomen. Op basis van de 
uitkomsten is Geesterens Belang in gesprek met gemeente en politie. Het betreft onder meer 
de snelheid van verkeer in het dorp en buitengebied.  
Vragen van leden naar aanleiding van dit onderwerp:  
- Worden fietsers meegenomen in de gemiddelden van de geplaatste snelheidsmeters?  

Gemeente zoekt dit uit, als het goed is worden deze niet meegenomen.  
- Wordt er op de Pastorieweg ook gemeten?  

Ja dit staat gepland. 
 

 Borden voor WhatsApp groep zijn besteld door gemeente en worden geplaatst in de kern. In 
het buitengebied worden stickers geplaatst.  
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 Geesterens Belang heeft zich ingezet voor glasvezel in het buitengebied. De minimale 
deelname is gehaald en eind 2017 moet de aanleg gereed zijn.  
Vragen van leden naar aanleiding van dit onderwerp:  
- Glasvezel wordt nu niet meer aangelegd tot in de woning maar tot de erfgrens. Dit is niet 

volgens de afspraken die de CIF gemaakt heeft?  
Geesterens Belang is hierin niet gevraagd en heeft ook geen invloed op deze beslissing. 
Gemeente zoekt uit of zij wel in deze wijziging gekend zijn. 

 

 Werkgroep Geesteren Duurzaam staat enigszins op een laag pitje. Wel bijeenkomst over 
energie eind juni in Geesteren. I.s.m. Energieloket Achterhoek. 

 

 Jongerenwerkgroep is in overleg met schutterij en jongeren in Geesteren. 
 

 Paasvuur goed verlopen en goede traditie die in belangstelling toeneemt de laatste jaren. 
 

 Dorpspomp is een drinkwaterpunt geworden. De bank die erbij geplaatst is, is niet in overleg 
geplaatst. Opening in maart 2017. 
Vragen van leden naar aanleiding van dit onderwerp: 
- Opruimplicht van hondenpoep rondom de kerk wordt niet nageleefd.  

Er wordt gekeken naar herinrichting van kerkplein i.o.m. gemeente. Dit punt wordt daarin 
meegenomen.  

 

 Klompenpad is aangelegd. Veel werk verzet door onder meer Geesterens Belang.   
 

 Belangenbehartiging van Geesteren door Geesterens Belang in 2016: update van 
mechanisme kerkklok en kerkverlichting, straatwerk, AED, glasvezel. 

 

5. Financiën 2016 

AED wordt begroot om deze mogelijk te kunnen vervangen en de cursussen te kunnen houden. Door 
verkregen subsidie is de werkelijke uitgave veel lager. 
 
Goed resultaat voor 2016. Buffer is vastgesteld op 1,5x de jaaromzet. 
Begroting voor 2017 is vergelijkbaar met de begroting van 2016.  
 
Kascommissie heeft steekproefsgewijs afschriften gecontroleerd en de financiën akkoord bevonden. 
Dank aan Peter Post. Kascommissie is dezelfde voor 2017 als voor 2016: Peter Post en John 
Koeleman.  

6. Bestuur 

Aan het eind van de vergadering wordt officieel afscheid genomen van Leo Schaap als voorzitter van 
Geesterens Belang. Leo heeft met veel inzet de afgelopen jaren het voorzitterschap uitgevoerd.  
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7. Rondvraag 

- Wordt er met de gemeente ook gesproken wat er mogelijk is m.b.t. woningbouw in Geesteren?  
Ja er wordt met de gemeente ook contact gehouden over de (on)mogelijkheden.  

- Hoeveel leden heeft GB?  
Rond de 360 leden. Hoge dekking t.o.v. het aantal adressen. 

- Complimenten voor het werk dat GB doet!  
- Komt er een antennemast van KPN op de hoek bij de tennis?  

GB weet al langer dat er plannen zijn maar de gemeente kon nog geen plannen vrijgeven. GB is 
geconfronteerd met de plaatsing van deze mast. De locatie bij De Koem is nog in beeld, maar er 
wordt ook onderzocht of een andere locatie mogelijk is als plek voor de mast. Er zijn al 
gesprekken geweest met TC de Koem over plaatsing van deze mast.  
Geesterens belang vertegenwoordigd de belangen van Geesteren. Dit betekend dat zowel 
bereikbaarheid als horizonvervuiling een belangrijk item zijn.  

- Kunnen de telefoonzenders niet op de kerktoren?  
De toren is niet hoog genoeg. En dit is een rijksmonument. 

- Kunnen de bomen rond de kerk gesnoeid zodat de kerkklok weer af te lezen is? 
Gemeente neemt dit mee. 

- Waarom staat er een brievenbus op de begraafplaats?  
De aanwezige gemeenteambtenaar vraagt het na. 

- Riethorstdijk is open geploegd. Dit is niet goed voor de fietsers. Kan hier aandacht aan gegeven 
worden?  
Gemeente neemt dit mee.  

- Is het mogelijk om een beschermd dorpsgezicht te onderzoeken voor Geesteren? 
Gemeente geeft aan dat het potje waaruit Gelselaar o.a. bekostigd is nu niet gevuld is. 
Geesterens Belang kan de (on)mogelijkheden hiervoor eens inventariseren.  

- Ambulance wilde door Hagensweg richting Riethorstdijk. Kan hier een bord geplaatst? 
Bijvoorbeeld doodlopende weg?  
De gemeente neemt deze opmerking mee en kijkt wat er mogelijk is. 

 
Zomer in Gelderland: 
Willy Erinkveld neemt het woord en verteld dat het tv programma van tv Gelderland op donderdag 
24 augustus naar Geesteren komt. Het team bestaat uit 10 personen uit Geesteren die het kernteam 
van deze dag vormen. Ze willen Geesteren mooi op de kaart zetten. ‘s Morgens radioprogramma de 
hele dag doorlopend. Vanaf ongeveer 17 uur de tv uitzending.  
Idee voor besteding van geld dat gewonnen is een brunch voor alle inwoners van Geesteren. Andere 
ideeën zijn welkom.  

8. Sluiting 

Na de afsluiting van het huishoudelijke deel geeft Groot Landeweer meubelen een korte presentatie 
en is er de mogelijkheid om, onder het genot van een drankje, de toonzaal te bezichtigen. 
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