KERNAGENDA GEESTEREN

{“Dromen, durven, doen”}

THEMA Sportief Geesteren

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wie is aan zet?

Wat is de eerste / volgende
stap?

Wat is de rol van de
gemeente daarin?

Wat is er voor nodig?
(uren/middelen)

De ambitie is het realiseren van één Open Club in
Geesteren met een gezamenlijke multifunctionele
accommodatie. We willen starten met het creëren van
draagvlak voor:
 Het verbinden van sporters (onafhankelijk van
lidmaatschap van een club)
 Meer mensen mogelijkheden geven om te
bewegen/sporten
 Mensen de kans geven om langer te sporten
(in verenigingsverband sport men gemiddeld 4
jaar langer dan wanneer men een individuele
sport beoefent)
 Het accent leggen op de relatie tussen sporten
en gezondheid, voor jong en oud, met of
zonder beperking
 Het oprichten van een open club, waarbij de
samenwerking wordt gezocht met alle
verenigingen in Geesteren (samenwerken, dan
wel in gesprek)
 Het verbinden van sport met zorginstellingen
 Ook mogelijkheden creëren om de individuele
sporter te faciliteren

De werkgroep wil de komende tijd verkennen of er draagvlak
is voor een verdeelsleutel tussen verenigingen inzake
sponsoring

Werkgroep wil
zorgen voor
draagvlak onder
Geesterse
bevolking

Gemeente moet eerst
locatieonderzoek
basisonderwijs afronden. Die
uitkomst is bepalend voor
het verdere traject van de
open club Geesteren, zowel
in samenwerking als in
vastgoed

De gemeente is mede
kartrekker in de realisatie
van de Open Club

Inzet buurtsportcoach en
verenigingsondersteuning via Wij
in de Buurt is mogelijk. Dit zal
vooral moeten helpen bij de
realisatie van de Open Club en het
leggen van verbindingen.

Daarvoor willen we het volgende bereiken:
 Het oprichten van een open club met behoud
van de eigen identiteit voor de verenigingen.
 Geen fusie, maar samenwerking. Wel moet
bereikt worden dat verenigingsbesturen over
hun eigen belangen heen durven te kijken.
 Sporten moet beter betaalbaar worden. Door
flexibiliteit te creëren in lidmaatschap kunnen
mensen gebruik maken van meerdere
sportmogelijkheid. Huidige generatie jeugd is
passief. Op zoek naar brede mogelijkheden om
jeugd te verleiden om te gaan sporten. Door
link te leggen met basisonderwijs (locatie
onderzoek)
 Gezamenlijke inzet van vrijwilligers over
meerdere verenigingen.
 Het aangaan van een partnership inzake
sponsoring.
 Een open club betekent ook fysieke bundeling
op één plek.
 Mogelijkheden ontdekken om ook andere
dorpen te kunnen voorzien. (Dorpen binden).

Daarnaast wil de werkgroep de mogelijkheden onderzoeken
voor een cafetariamodel voor het sporten bij meerdere
verenigingen (gedeeld lidmaatschap)
Ook gaat men actief opzoek naar aanpalende partijen die
willen participeren in het concept
Tenslotte wil de werkgroep -op verzoek- input leveren voor
het locatieonderzoek voor de nieuwe basisschool (met
integrale onderwijsvoorzieningen)
In dat onderzoek moet de mogelijkheden voor samenvoeging
van verenigingen en vastgoed worden meegenomen

Samen met de
gemeente
kartrekker zijn van
het concept voor
een open club
Gemeente is
verantwoordelijk
voor
locatieonderzoek
basisonderwijs
Werkgroep bepaalt
in welke omvang
het open club
concept uitgewerkt
wordt en welk
stappenplan daarbij
hoort

In de tussentijd werkt de
werkgroep aan draagvlak
voor de Open Club
Vervolgens onderzoekt de
werkgroep in welke omvang
het open club concept
uitgewerkt wordt en welk
stappenplan daarbij hoort
Daarna wordt dit
stappenplan uitgevoerd.

De gemeente is
verantwoordelijk voor het
locatieonderzoek voor
bewegingsonderwijs. Van
de gemeente wordt
verwacht dat ze het dorp
en de werkgroep hier
actief in betrekt en dat er
gezamenlijk besluiten
worden genomen
Ook worden
(waarschijnlijk) financiële
bijdragen van de gemeente
verwacht in de realisatie
van de Open Club en
gezamenlijke
accommodatie
Verder wordt in de
realisatie van de gemeente
verwacht dat zij meewerkt
daar waar gemeentelijke
eigendommen (onroerend
goed, wegen) onderdeel
zijn van het plan

Over de inzet van uren en
middelen op het gebied van
maatschappelijk vastgoed gaan we
in de loop van 2019 in gesprek. Dit
doen we op het moment dat de
locatiekeuze voor de basisschool
gemaakt is.
Nog niet opgenomen in 2019 is:
Voor het realiseren van een Open
Club zijn jaarlijks, voor 4 jaar,
ongeveer 80 uur per jaar nodig
Voor de realisatie van een
gezamenlijke accommodatie is in
aanvulling hierop eenmalig 350
uur nodig. Afhankelijk van de
plannen voor de nieuwbouw van de
school zal dit in het derde kwartaal
van 2019 kunnen starten.
Aan middelen zijn voor de
realisatie van de Open Club
ongeveer 50.000 nodig. De kosten
voor de realisatie van een
gezamenlijke accommodatie zijn
van een aantal factoren
afhankelijk. Bijvoorbeeld de
plannen van de school en
eventuele noodzaak om de
sporthal te vernieuwen.

Voor
stel

THEMA Regionomisch Geesteren

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wie is aan zet?

Wat is de eerste /
volgende stap?

Wat is de rol van de
gemeente daarin?

Wat is er voor nodig?
(uren/middelen)

De ambitie is het realiseren van een compact centrum
in Geesteren. Van Hamer tot Kottink met winkels en
horeca.

Verder gaan op de ingezette weg (bv gesprekken voeren met
ondernemers, aan de slag met onderzoek Kadaster) en afwachten
uitkomsten locatie onderzoek nieuwbouw school. Ook kerk
meenemen in het proces. Nieuwe invulling kerkplein is ook een
optie. Wel belangrijk dat we het huidige enthousiasme vasthouden
en dat dit niet weg ebt. Dus het locatie onderzoek moet snel
gestart worden.

Gemeente: aanjagen en
faciliteren. Eventueel ook
financieel bijdragen om zo
laatste zetje te geven om
ontwikkelingen mogelijk te
maken.

Resultaten van inzet
gebiedsregisseur
bespreken en
vervolgstap(pen)
bepalen.

Zie kolom ‘Wie is aan
zet’.
Gemeente is aanjager,
facilitator. Draagt
financieel bij en is
opdrachtgever van de
gebiedsregisseur.

- 40 tot 400 uren ambtelijke
inzet (afhankelijk van het
aantal en omvang van
concrete verzoeken)

Bij de ruilverkaveling
is de gemeente als
soort van
projectontwikkelaar
investeerder bij het
opkopen van panden.

- €PM. voor het opkopen van
panden. Afhankelijk van
positie die gemeente inneemt
in actieve grondpositie.
Mogelijke financiële bijdrage
is afhankelijk van aantal en
omvang van initiatieven.
Hierover moet een apart
besluit genomen worden

Daarvoor willen we het volgende bereiken:
 Ook in 2030 nog een levendig centrum waar de
1e levensbehoeften-plus (ook kapper,
fietsenzaak etc. ) verkrijgbaar zijn.
 Levensvatbaar houden en behouden van
huidige winkelaanbod Geesteren (aanbod
=reden om in Geesteren te blijven wonen).
 Verjonging van het ondernemersbestand om
continuïteit te waarborgen
 Behouden van klanten uit Langeveen en
Manderveen die in Geesteren hun inkopen
doen
 Bewustwording voor de continuïteit van het
winkelaanbod
 Verkeersluw centrum (geen vrachtverkeer,
landbouwverkeer), maar winkels wel
bereikbaar met de auto
 Andere invulling van het huidige kerkplein

Gebiedsregisseur op pad sturen in Geesteren. Deze persoon krijgt
een aantal opdrachten mee waaronder het verder vergroten van
bewustwording bij bestaande ondernemers om na te denken over
hun toekomst en de toekomst van hun onderneming. Met
ondernemers die binnen afzienbare tijd stoppen bespreken hoe de
toekomst er uit ziet. Kijken waar mogelijk beweging in zit
(herverkaveling – ruilen). Ook richten op éénpitters / ZZP-ers die
mogelijk gezamenlijk een ruimte willen in Geesteren (naar
voorbeeld Tom Linneman – bieb). Rabobank wellicht optie?
Kijken of het bestaande winkelaanbod wellicht kan worden
uitgebreid met een groentezaak, een ijssalon, een visboer,
wellicht gecombineerd met elkaar met zuivel. Geen luxe zaken
maar ‘basiszaken’.
Mogelijkheden ‘gat in de markt’ zaken / pop up stores meenemen
in het proces. In gesprek met andeigenaren/projectontwikkelaars.
Mooiste zou zijn als de huurder naar elders verhuisd en de
pandeigenaar die niks wil het nakijken heeft.
Het samenbrengen van winkels werkt positief. Men versterkt
elkaar (bijvoorbeeld DA en Plus). Hoe dichter bij elkaar des te
groter de versterkende werking.
Mogelijke acties om verder vorm te geven / uit te werken:
 Verbinden van jonge toekomstige ondernemers aan huidige
‘oudere’ ondernemers met het oog op mogelijke opvolging en
ook om ‘oudere’ ondernemers bekend te maken met social
media. Social media biedt kansen voor uitbreiding
klantenkring. ‘Winkeliershub’
 Organiseren van een bijeenkomst/rondgang/open huis van alle
bedrijven in Geesteren, Langeveen en Manderveen.
Bekendheid hiermee vergroten, onderlinge samenwerking
verstevigen, inwoners informeren wat er allemaal is (koop in
je eigen dorp-bewustzijn).
 Onderzoeken of er zaken aan te trekken zijn zoals Ten Cate –
Vinylparadijs – Hamer waarvoor mensen van buiten naar
Geesteren komen. Wellicht idee om hier aantrekkelijke
randvoorwaarden voor te scheppen.
 Met verenigingen in gesprek om belang
ondernemers/winkeliers aan te geven voor leefbaarheid
Geesteren (oa sponsoring) en hen vragen hun leden hier
bedacht op te maken. Als de ondernemers er niet meer zijn,
gaat de contributie omhoog.
 Daarnaast ook verenigingen aangeven: koop bij de lokale
ondernemers.
 Onderlinge samenwerking tussen winkeliers bevorderen en
inwoners binden door bijvoorbeeld een gezamenlijke spaarpas
uit te brengen. Bij elkaar brengen van mensen/partijen etc.
leidt tot nieuwe ideeën: altijd goed om te doen

Gemeente zou ook risico
kunnen nemen door
bijvoorbeeld pand(en) te
kopen zodat deze niet in
handen van
projectontwikkelaars vallen
waar ‘niet mee te praten val’”
– geen direct belang bij een
levendig Geesteren hebben
(komen van buiten; hebben
geen noodzaak om te
bewegen).
Scheppen van aantrekkelijke
randvoorwaarden voor
vestiging van ‘trekkers’ die
bezoekers van buiten naar
Geesteren kunnen brengen.
Gemeente ervoor zorgen dat
bestemming winkels op
panden centrum behouden
blijft (geen woonbestemming
van maken).
Als winkels meer
gecentreerd worden naar
centrum dan wel realiseren
van voldoende
parkeergelegenheid.
Bijvoorbeeld door kerkplein
te herinrichten (naar
voorbeeld Tubbergen).
Werkgroep economie en
werkgelegenheid ‘voelsprietfunctie’ : aangeven richting
gebiedsregisseur met wie
het handig is om in gesprek
te gaan.
Ondernemersvereniging /
andere Geesternaren:
organiseren van open huis
bedrijven inclusief
mogelijkheid bieden aan
mensen die niet zelf kunnen
komen (breng/haalservice)

Vervolg is afhankelijk
van de resultaten die
de gebiedsregisseur
in 2018 oplevert.
Mogelijkheden zijn:
-Voortzetten
gebiedsregisseur
-Verder gaan met
gesprekken en aan
de slag met
onderzoek Kadaster.
-Opkopen panden ten
behoeve van ruiling
-Wijzigen
bestemmingsplannen
-Invulling van
kerkplein en
openbare ruimte
afhankelijk van
locatiekeuze school.

Verder de rol als
planmaker /
vastleggen van
randvoorwaarden in
bestemmingsplan.
Tot slot als eigenaar
en beheerder van de
openbare ruimte
zorgen voor
bijvoorbeeld
parkeerplaatsen,
verkeersmaatregelen
en aantrekkelijk
groen/ inrichting
openbare ruimte.

- € 10.000 voor het voortzetten
van de gebiedsregisseur.

- PM. voor kleinschalige
aanpassingen in de openbare
ruimte. Hierover moet een
apart besluit genomen
worden.

Voor
stel

THEMA Muziek en Cultuur

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wie is aan zet?

Wat is de eerste / volgende
stap?

Wat is de rol van de
gemeente daarin?

Wat is er voor nodig?
(uren/middelen)

In Geesteren 2030 worden Geesternaren van alle
leeftijdsgroepen op een actieve, maar ook passieve
manier betrokken bij muziek en cultuur in ons dorp.

 Overdekte open lucht voorziening
Het podium op het Noaberplein moet worden omgebouwd
tot een overdekte muziekkoepel met optimale akoestiek.

De eerste stap is de
realisatie van de overdekte
openluchtvoorziening.

Muziek/cultuurcoach aanstellen

Van de gemeente
wordt verwacht dat ze
de werkgroep
ondersteunt met
advies en middelen.

In ondersteuning ongeveer 50
extra uren (inzet muziekcoach).
Deze uren zijn beschikbaar.

Dit is van belang om de leefbaarheid optimaal te
houden; muziek en cultuur zorgen voor verbinding,
plezier en ontspanning. Zij hebben een zichtbare plek
in ons dorp.

De werkgroep onderzoekt
zelf de mogelijkheden en
wensen voor de openlucht
voorziening, het
projectkoor en de
strippenkaart.

Hij of zij wordt de spin in het web om het muziek- en
cultuuraanbod in Geesteren te verbinden en versterken.
Door verbindingen te leggen tussen groepen en
verenigingen, door ze te adviseren en te begeleiden om
toekomstbestendig te worden. Deze persoon kan ook de
gezamenlijke agenda van alle activiteiten en een database
van muzikanten gaan opzetten en beheren. Bovendien
zorgt de coach voor een sterkere verbinding tussen
schoolkinderen en muziek/ cultuur.

Projectkoor
We constateren dat het aantal koren in Geesteren is
gedaald.Enerzijds omdat de rol van de kerk een andere is
geworden. Maar anderzijds ook, omdat het bestaande
aanbod niet volledig aansluit bij de wensen. Dat betekent
dat we moeten vernieuwen. Sommige zangliefhebbers
willen zich liever inzetten voor een koor op projectbasis,
al dan niet samengesteld op basis van muzieksoort (pop,
jazz enz.) of voor een speciale (éénmalige) uitvoering. Ook
ligt er een wens om een schoolkoor op te richten.

Strippenkaart
Muziek- en culturele activiteiten hebben een positieve
uitwerking op de intelligentie en sociale vaardigheden van
kinderen. Zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. De
schoolomgeving biedt een prachtkans om kinderen
enthousiast te maken voor culturele en muzikale
activiteiten. Ook in de buitenschoolse activiteiten. Het
doel is om met de bijna 25 culturele en muzikale
organisaties een aanbod te creëren, waarbij
inwoners zoveel mogelijk disciplines kunnen uitproberen
aan de hand van een strippenkaart.

Multifunctionele oefenlocatie
Een belangrijke voorwaarde om de droom werkelijkheid te
laten worden, is de toevoeging van een multifunctionele
ruimte aan de bouw van de nieuwe school. Een ruimte die
voldoet aan alle technische wensen van de verschillende
organisaties. Ook op het gebied van akoestiek. Kort
gezegd: een podiumvoorziening en oefenlocatie. Voor
gezelschappen, koren, muziekvereniging, bands enz.
Maar ook voor de leerlingen van de school om hun
culturele talenten te laten zien. Belangrijk is ook dat er
binnen de school ruimte is voor individuele
(muziek)lessen.

Van de gemeente wordt
ondersteuning (financieel
en inzet) verwacht voor het
aanstellen van de muziek/
cultuurcoach.
Met behulp van deze coach
kan het projectkoor en de
strippenkaart ook sneller
en beter worden
gerealiseerd.
De gemeente moet de wens
voor realisatie van een
multifunctionele ruimte
meenemen in de plannen
voor de nieuwbouw van de
basisschool.

De aanstelling van de
muziek/cultuurcoach kan
tegelijkertijd worden
gerealiseerd.
Daarna kan met het
projectkoor en de
strippenkaart worden
gestart.
De plannen voor de
multifunctionele ruimte zijn
afhankelijk van de
nieuwbouw van de
basisschool.

De werkgroep zal veel
zelf kunnen doen,
maar waarschijnlijk
wel een financiële
bijdrage vragen voor
de overdekte
openlucht voorziening,
het aanstellen van de
muziek/ cultuurcoach
en de realisatie van de
multifunctionele
locatie als onderdeel
van de nieuwe school.

Een bijdrage voor de
openluchtvoorziening is
afhankelijk van de plannen.
Hierover moet een apart besluit
genomen worden.

Voor
stel

THEMA Voorzieningen (Wonen)

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wie is aan zet?

Wat is de eerste / volgende
stap?

Wat is de rol van de
gemeente daarin?

Wat is er voor nodig?
(uren/middelen)

De ambitie is om te blijven bouwen, blijven zorgen voor een
aanbod van nieuwbouwkavels. Er moet dynamiek in de bouw
blijven. Zodat jonge en oude mensen in Geesteren blijven
wonen. Dat betekent volgens ons:
 Bouwen voor jong en oud, geen appartementen;
Als we willen dat de jeugd blijft dan moeten er
betaalbare woningen komen, tot euro 200.000
 Ook betaalbare huurwoningen
 Kleinere kavels op hutten 2, ga met een gezonde mix
van geïnteresseerde bouwers en gemeente om tafel en
maak een maatwerk bouwplan in fases
 Voor ouderen moeten seniorenwoningen komen:
laagbouw, tuin erbij, in een hofje, combinatie jong en
oud bij elkaar, soort van knooperf. We zitten niet op
hoogbouw te wachten. geen Almere
 Door nieuwbouw komen bestaande woningen vrij.
Inbreiding is belangrijk: Geesteren moet Geesteren
blijven. Gebruik hier plekken voor waar veel ruimte is
(vb Veldhuis)
 Gemeente stimuleert kleine projecten (jong en oud in 1
project)
 Woningen alleen zijn niet voldoende om jeugd te
binden, ook werk in de buurt, feesten en sociale
binding zijn belangrijk.
 Levensloopbestendig bouwen
 Mensen mogelijkheid geven om te bouwen dus blijven
zorgen voor beschikbare bouwkavels
THEMA Voorzieningen (Basisschool)

Misschien is een enquête onder de jeugd en ouderen
een goed idee, een goed onderzoek naar de behoefte.
Behoefte kan zitten in bestaande woningen of in
nieuwbouwkavels, dus onderzoek/enquête gaat
iedereen aan.

Voor het realiseren van
nieuwbouwkavels in
Geesteren heeft de
gemeente een leidende
rol.

De bedoeling is om op basis
van het Kwalitatieve
woningonderzoek van de
STEC groep een keuze te
maken over type en locatie.

De gemeente heeft
een leidende rol.

Voor het gezamenlijk bepalen van
type en locatie zijn 80 extra uren
nodig bovenop de reeds
beschikbare uren voor het
Kwalitatieve woningonderzoek.

Gesprek aangaan tussen gemeente en
geïnteresseerden. Op micro niveau kleine plannen
bekijken, waarbij ook gekeken kan en moet naar bv
oudere woningen die slecht geïsoleerd zijn mogelijk in
team compacte nieuwbouw binnen het dorp.

In de keuze welk type
woningen en op welke
locatie wordt de
werkgroep
MijnGeesteren2030 nauw
betrokken.

Om een goede keuze te
kunnen maken is per project
inzicht in de concrete
behoefte nodig. Afhankelijk
van de locatiekeuze zal de
uitvoering opgepakt worden.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wie is aan zet?

Wat is de eerste / volgende
stap?

Wat is de rol van de
gemeente daarin?

Wat is er voor nodig?
(uren/middelen)

De gezamenlijke ambitie van gemeente en Geesteren is om zo
spoedig mogelijk een nieuw gebouw te bouwen waar
basisonderwijs kan plaatsvinden. Waarbij er zoveel mogelijk
verbindingen worden gelegd met andere functies zodat
kinderen veilig en beschermd kunnen opgroeien in Geesteren,
met voldoende mogelijkheden voor ontwikkeling door middel
van spelen en leren.
Dat willen we bereiken door een objectief en neutraal
onderzoek door derden waarin de volgende punten aan bod
komen:
 Verkeersveiligheid
 Gevolgen voor bedrijvigheid en leefbaarheid kern
 Samenwerking met verenigingen, versterken daar waar
mogelijk door samenwerking, kan ook op twee locaties.
 Multifunctionaliteit
 Herontwikkeling mogelijkheden vrijkomende locaties
 Tijd en procedures, hoe lang duren beide opties?
 Gevolgen voor sport
 Gevolgen voor kerk en Erve Kampboer
 Gevolgen voor leefbaarheid voor heel dorp
 Niet los zien van de omnivereniging, wederom versterken
daar waar mogelijk door samenwerking, kan ook op twee
locaties
 Kerk erbij betrekken, school in kerk, tbv draagvlak; wat is
te combineren muziek / bieb oid, andere functie kerk

Een extern en onafhankelijk locatie onderzoek. Op
basis daarvan een keuze voor een locatie en dan het
uitwerken van (bouw)plannen voor die locatie.

De gemeente is aan zet en
heeft de leiding. Zij zal
samen met een
afvaardiging uit
Geesteren en van TOF
onderwijs een bureau
moeten aanstellen die het
locatieonderzoek gaat
uitvoeren.

De volgende stappen zijn
afhankelijk van de resultaten
van het locatieonderzoek in
2018.

De gemeente heeft
de leidende rol in
het
locatieonderzoek.

Dit zal hoogstwaarschijnlijk
begin 2019 nog niet gereed
zijn en dus afgerond moeten
worden. Daarna zal een
besluit moeten worden
genomen over welke locatie
het wordt. Waarna de
uitwerking van die locatie
kan starten.

Gemeente is
financier van de
nieuwbouw, waarbij
TOF Onderwijs
opdrachtgever is
van de nieuwbouw
voor wat de
schoolfunctie
betreft.
Over de bouw,
financiering,
eigendom en de
exploitatie van de
multifunctionele
gedeelten zullen
nog aanvullende
afspraken gemaakt
moeten worden.

Voor de realisatie van een
multifunctionele accommodatie is
voor 2019 eenmalig 355 uur extra
nodig. Ook voor de jaren daarna
zullen uren gereserveerd moeten
worden. Dit is een langjarig
project.
De kosten voor de realisatie van
een multifunctionele
accommodatie zijn van een aantal
factoren afhankelijk. Bijvoorbeeld
de plannen van de overige
(sport)voorzieningen.

Voor
stel

Voor
stel

THEMA Voorzieningen (Bereikbaarheid/ verkeer)

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wie is aan zet?

Wat is de eerste / volgende stap?

Wat is de rol van de
gemeente daarin?

Wat is er voor
nodig?

De ambitie is een verkeersluw centrum.

Pas handelen als overige plannen (school,
sport, voorzieningen en centrum) duidelijker
zijn.

De gemeente is aan zet.

Het lijkt verstandiger om de
verkeersstructuur in Geesteren niet
eerder tegen het licht te houden, dan
nadat bekend is op welke wijze de
toekomstige voorzieningen voor
wonen, onderwijs, winkelen, sporten
en recreëren gestalte krijgen, en
vooral dan op welke locaties.

De gemeente zal het
onderzoek/ plan
moeten uitvoeren en
financieren.

Vanwege de
afhankelijkheid van
andere projecten
zullen in 2019
waarschijnlijk geen
uren en middelen
noodzakelijk zijn.

Dat willen we bereiken door
 Het doorgaande en zware verkeer uit het centrum weren
 De verbinding met Hengelo en Almelo beter maken voor
woon-werkverkeer
 De verwijzing in Vriezenveen om richting Ootmarsum door
Geesteren te rijden verwijderen.
 Uitzoeken hoe we 4 toegangswegen kunnen verbinden en
centrum verkeersluw maken
 Bij de inrichting van bestaande wegen letten op snelheid
 Een goede verbinding met de steden door openbaar vervoer
 Niet alle verkeer eruit -> ondernemers willen dat niet,
alleen doorgaande verkeer eruit
 Tellingen: toen 6000 centrum nog drukker
 Handhaven 30km grens

Daarna moet er onder meer een goed plan
komen voor het verbinden van de vier
toegangswegen vanuit Hardenberg,
Vriezenveen, Almelo en Tubbergen.

Daar waar het om Provinciale
wegen gaat is de Provincie ook
betrokken.
De inwoners van Geesteren zijn
graag betrokken bij het
onderzoek.

Daarmee wordt een doorlopende verbinding
ontwikkeld, die bijdraagt aan het verder
autoluw maken van het centrum. Ook het
vrachtverkeer en landbouwverkeer kan
daarmee uit het centrum worden geweerd.

Voor
stel

Verschuivingen in herkomst- en
doellocaties zullen leiden tot
wijzigingen in de verkeersstromen.
Pas wanneer de wijzigingen duidelijker
worden, is het zinvol om met gedegen
onderzoek te bekijken waar zich
problemen kunnen voordoen en, zo ja,
op welke wijze deze op te lossen zijn.
Een onderzoek naar een mogelijke
wegenstructuur buiten de kern kan
daaruit voortkomen.

THEMA Vitaal Geesteren

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wie is aan zet?

Wat is de eerste / volgende stap?

Wat is de rol van de
gemeente daarin?

Wat is er voor
nodig?

De ambitie is dat Geesteren het vitaalste dorp van de gemeente
wordt. Waar inwoners hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor
gezonde levensstijl, ondersteund door technologie en zo nodig
geholpen door een pro-actief team van zorg- en
welzijnsaanbieders.

Binnen de werkgroep MD2030 vitaal Geesteren
is een plan van aanpak Vitaal Geesteren
gemaakt. Waarin concrete acties zijn
ontwikkeld om aan de slag te gaan met zorg
vitaliteit en technologie. Voorbeelden voor
2019 zijn:
 Realisatie van de fysieke infrastructuur
voor de demofaciliteit, afspraken met ROC,
Saxion en UT omtrent de inzet van
studenten, eerste bijeenkomst met
doelgroepen
 Thematische activiteiten en bijeenkomsten
met verschillende doelgroepen en eerste
studentopdrachten op de verschillende
thema’s van vitaliteit
 Realisatie zelfcheck op vitaliteit

Gemeente: desgevraagd
meedenken en faciliteren.
Eventueel ook financieel
bijdragen om zo laatste zetje te
geven om ontwikkelingen
mogelijk te maken.
Rond het thema bereikbaarheid
(gemeentelijke) gebouwen voor
inwoners met een handicap
wordt door de gemeente een
onderzoek gedaan;

Uitvoering plan van aanpak Vitaal
Geesteren

Desgevraagd
meedenken en
faciliteren.

50 uur op jaarbasis
voor meedenken en
faciliteren van de
werkgroep Vitaal
Geesteren.

Dit willen we bereiken door de realisatie van het de doelen uit het
plan van Aanpak Vitaal Geesteren:
 Mensen inzicht bieden in vitaliteit, hoe je dit kunt beïnvloeden en
de mogelijkheden van technologie daarbij
 Mensen inzicht bieden in hun eigen vitaliteit en programma’s
voor hen zelf om vitaliteit te werken
 Het vergroten van het gebruik van technologie voor
vitaliteitsdoeleinden d.m.v. het realiseren van een demonstratie
omgeving waar mensen ervaring op kunnen doen met
technologie geschikt voor dit doeleinde
 In een soort van virtuele spelcompetitie waar Geestenaren
gezamenlijk maar elk op hun eigen niveau aan hun vitaliteit te
werken
Tijdens de bijeenkomst over het Maatschappelijk Akkoord is daar
aan toegevoegd:
 Oprichten van een zorg coöperatie met als doelgroep ouderen
(vanuit een breed concept opgezet)
 Meer voorzieningen voor jongere ouderen (gezonde leefstijl
ontwikkelen)
 Onze kracht van verbinden te gebruiken voor een eigen invulling
van wensen/mogelijkheden
 Een open club gedachte bevorderen voor alle onderwerpen die
de vitaliteit van onze inwoners bevorderen
 Inwoners met een handicap moeten overal binnen kunnen
komen.

Tijdens de avond van het Maatschappelijk
akkoord is afgesproken dat we de volgende
twee acties gaan doen:
 Verder gaan op de ingezette weg en
onderzoeken hoe thema’s zoals tijdens de
bijeenkomst MA genoemd (zie onder kopje
‘Wat willen we bereiken’) betrokken
worden bij het plan van aanpak Vitaal
Geesteren
 Geesteren gaat verder bouwen aan een
sterk sociaal netwerk nodig om de ambitie
te verwezenlijken.

Geesteren: aanjagen en het
uitwerken van de plannen. Het
betrekken van jongeren bij de
plannen rond Vitaal Geesteren
binnen bijvoorbeeld de open
club gedachte.
Daarbij wordt samenwerking
gezocht met zorg- en welzijnsaanbieders, inwoners die
werkzaam zijn in zorg en
welzijn, onderwijs van
basisschool tot universiteit,
sportverenigingen, inwoners en
ondernemers.
Binnen de samenleving
Geesteren is men sterk in het
verbinden en het elkaar
opzoeken (ons kent ons).

Eventueel ook
financieel bijdragen
om zo laatste zetje te
geven om
ontwikkelingen
mogelijk te maken.
Rond het thema
bereikbaarheid
(gemeentelijke)
gebouwen voor
inwoners met een
handicap wordt door
de gemeente een
onderzoek gedaan.

Voor de uitvoering
van het Plan van
aanpak is voor 2019
33.000 benodigd.

Voor
stel

Reeds lopende initiatieven, los van MijnDorp2030
Naast de thema’s die benoemd zijn tijdens de avond over het Maatschappelijk Akkoord, zijn er nog aanvullende thema’s die in Geesteren spelen. Deze vragen gemeentelijke inbreng en hebben een sterke band met thema’s die wel onder
Mijn Geesteren 2030 vallen. Deze projecten zullen grotendeels uitgevoerd worden als Basistaken en vragen geen aanvullende uren of middelen. Uitgezonderd misschien het herhuisvesten van het bewegingsonderwijs.
Toch lijkt het verstandig om extra uren te reserveren in de ambitiebegroting 2019 voor overkoepelende afstemming tussen deze initiatieven en de Mijn Geesteren 2030-initiatieven. Hierdoor realiseren we synergie en voorkomen we dat we
werk dubbel doen of langs elkaar heen werken.
Voorstel: 150 uur extra reserveren in ambitiebegroting voor overkoepelende afstemming.
1. Herhuisvesten bewegingsonderwijs/ sloop gymzaal
2. Verzoek uitbreiding tennis
3. Verzoek wijzigen eigendomsakte Erve Kampboer
4. Sport inzetten als middel bij Stevo
5. Particuliere initiatieven in centrum (bouw appartementen, uitbreiding/ herontwikkelen locaties)
6. Kwaliteitsbeleid Openbare Ruimte
7. Onderzoek OV behoefte Tubbergen Hardenberg
8. Vernatting rondom Engbertsdijksvenen
9. Haal- en brengservice supermarkt
10. Jaarlijkse verkeerstellingen
11. Duurzaam Geesteren
12. Oprichting Zorg coöperatie Geesteren

