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Dromen, durven, doen

Stel...het is 29 maart 2030. In het autoluwe centrum van Geesteren is het druk 
bij de winkels. Veel dorpsbewoners komen op de fiets hun dagelijkse 
boodschappen halen. Maar er staat ook een groot aantal elektrische auto’s aan 
de laadpalen. Met stroom, die rechtstreeks afkomstig is van de boerendaken in 
het buitengebied. Een deel van de winkelbezoekers komt uit de regio. Ze 
waarderen het centrum van Geesteren. Het is één van de weinige dorpen in de 
omgeving, waar ondernemers jaren geleden al belangrijke toekomstkeuzes 
hebben gemaakt en daarom nog een breed pakket bieden. Onder meer  
(h)eerlijke producten, die rechtstreeks van de omliggende boerenerven komen. 
En omdat je er zo gezellig kunt lunchen op het horecaplein. Bovendien is 
Geesteren dankzij een rondweg goed bereikbaar vanuit Hardenberg, 
Tubbergen, Almelo en Vriezenveen. En via een uniek en zelfstandig systeem van 
openbaar vervoer. Even verderop rondom de Vinckenweg gaat de school uit. 
Een groot deel van de kinderen blijft nog even om mee te doen aan de 
sportactiviteiten, die door de Omnivereniging Geesteren worden 
georganiseerd. De rest fietst veilig naar huis over de brede landbouwwegen en 
over de nieuwe fietspaden, die in de afgelopen 15 jaar zijn gerealiseerd. Er 
worden woningen voor jong en oud gebouwd, op vrijgekomen plekken in het 
dorp. En met moderne technologie kunnen ouderen veilig thuis blijven wonen. 
Geesteren is het meest vitale en gezondste dorp van Twente. De meeste 
inwoners zijn lid van de Omnivereniging, die een breed aanbod heeft van 
activiteiten. Maar ook niet-leden houden er een gezonde levensstijl op na.

Is het een droom, of is het werkelijkheid? Niemand weet precies hoe ons dorp 
Geesteren er in 2030 uit ziet. We weten wat we nu hebben, maar wat brengt 
ons de toekomst? De gemeente Tubbergen werkt nu al met projecten en 
programma’s aan de toekomst van Geesteren. Maar we zijn door hen 
uitgedaagd om samen met de inwoners te bepalen wat we echt belangrijk 
vinden.

Na een brede aftrap, hebben zo’n 25 inwoners van het dorp de afgelopen 
maanden hierover nagedacht. Een best ingewikkelde opdracht, want alles 
hangt met alles samen. Wil je jonge mensen in het dorp houden, dan moet  
je iets doen met woningbouw en voorzieningen voor kinderen.  
Wil je het gezondste en vitaalste dorp van Twente worden, dan moeten de 
mogelijkheden voor sport goed voor elkaar zijn. Geen leefbaar dorp, zonder 
mooi buitengebied. En een economisch sterk buitengebied, heeft een vitaal 
dorp nodig. 

In dit plan “Mijn Geesteren 2030” zijn de belangrijkste toekomstthema’s op 
hoofdlijnen uitgewerkt. Het is een vertrekpunt voor een continue dialoog met 
de inwoners van Geesteren en het gemeentebestuur. Om samen te bouwen 
aan het dorp en het buitengebied. 

Geesteren durfde in de afgelopen maanden te dromen. Er ligt een plan voor  
de toekomst. Het is nu tijd om te doen, om onze dromen werkelijkheid te laten 
worden. En we doen het samen. Dat is Geesteren.  
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Bij de invulling van het plan “Mijn Geesteren 2030” zijn we uitgegaan van de volgende cijfers.

Geesteren in cijfers

Demografische ontwikkelingen

Gevolgen voor school Gevolgen voor sport

Gevolgen voor bedrijvigheid?

Prognose bevolkingsaantallen Geesteren

Leerlingprognose Aloysius Prognose Voetballeden

Kerncijfers wijken en buurten 2014
Wijk 03 Geesteren

Prognose leeftijdscategoriën 2030Geboren en overleden in Geesteren

Prognose bevolking

Jeugd Senioren Totaal
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Levensloopbestendig Geesteren

Om het dorp levendig te houden en voldoende basis te hebben om  
lokale voorzieningen als de school en winkels in stand te houden, is het 
noodzakelijk dat zowel jonge als oudere mensen in Geesteren blijven wonen. 
Om dat te bereiken moeten er voldoende geschikte en ook betaalbare 
woningen beschikbaar zijn, voor elke fase in de levensloop. Op dit moment 
heeft ons dorp 1591 woningen, waarvan 75 procent koop en 25 procent huur.
 
We willen een levensloopbestendig Geesteren realiseren met voldoende 
woonmogelijkheden voor jong en oud. Dat betekent ruimte voor starters op de 
woningmarkt en ook ruimte voor huurders. Maar ook mogelijkheden voor jonge 
gezinnen en woningen voor ouderen, die weer om andere voorzieningen vragen. 

Inbreiding
We vinden dat de nieuwbouwplannen Hutten 1 en Hutten 2 afgerond moeten worden. 
Daarna maken we een principiële keuze, namelijk het inzetten op inbreiding, in plaats 
van uitbreiding van het dorp. Dat wil zeggen: woningbouw voor verschillende 
doelgroepen op locaties die vrijkomen, binnen de dorpsgrenzen. Zoals leegstaande 
winkels, bedrijven en eventueel de locatie van de school. Bij nieuwbouw, zeker bij 
inbreidingslocaties, gaat kwaliteit boven kwantiteit. We willen het dorpse karakter 
behouden. En we willen Geesteren niet volbouwen met appartementen, maar eerder 
met bijvoorbeeld karakteristieke seniorenwoningen, waarin het voor elkaar zorgen 
centraal staat. Speciaal voor de jongere doelgroep denken we aan het realiseren van 
modulaire meegroeiwoningen, die je kunt afstemmen op de ontwikkeling van het 
gezin. Nieuwbouw wordt wat ons betreft energieneutraal. En de directe 
woonomgeving biedt voldoende ruimte voor groen en voor spelen. Dat mag best wat 
groter zijn dan de wettelijke normen in de bebouwde omgeving. Dat kan ook een 
reden zijn voor mensen van elders om zich in Geesteren te vestigen.

Regionomisch Geesteren

Voor de leefbaarheid, maar ook voor het dorpse karakter, zijn winkels, 
horecagelegenheden en bedrijven in 2030 heel belangrijk voor Geesteren. Als 
lokale ontmoetingsplek, als sponsor voor maatschappelijke initiatieven en als 
belangrijk onderdeel van een levendig centrum. De concentratie ligt hierbij op 
de herinrichting van het kerkplein. We hebben deze paragraaf Regionomisch 
Geesteren genoemd. “Regionomisch” is een samenstelling van Regionaal en 
Economisch. Of zoals de definitie luidt: “Regionomie is het systeem waarin je 
waarde en profijt kunt vinden in de regionale verbinding. De innige 
verbondenheid van bedrijven, organisaties en bewoners, waarbij het 
verdienvermogen en het rendement niet alleen toekomt aan individuen, maar 
aan de vitale lokale samenleving.” Juist op dit thema leeft Geesteren niet op 
een eiland. Veel mensen uit Geesteren werken regionaal. Maar geven wel 
lokaal geld uit in winkels en horeca. En andersom geldt ook: veel bedrijven in 
Geesteren hebben mensen uit de regio nodig om hun werk uitgevoerd te 
krijgen. Bovendien vervult Geesteren ook nog een centrumrol voor de kleinere 
dorpen in het buitengebied. Kortom: Geesteren staat niet op zichzelf.

Eerste levensbehoeften
Het ultieme doel is dat in 2030 alle eerste levensbehoeften nog steeds verkrijgbaar zijn 
in winkels in Geesteren. Willen we dat bereiken, dan moeten we de ondernemers 
helpen met vooruit kijken. Hoe ziet jouw toekomst eruit? Overname? Stoppen? 
Verbreding van het pakket? Nieuwe producten? Innovatie? Allemaal lastige vragen. 
Ondernemers kunnen dus best wat hulp gebruiken om hierover na te denken. Daarom 
willen we een toekomstgericht onderzoek uitvoeren onder de ondernemers in 
Geesteren. Daarnaast willen we jonge mensen (young potentials) met creatieve ideeën 
koppelen aan de ondernemers, die hen helpen met visie en innovatie. Regionomischer 
werken kan haast niet.
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Kern

Recreatie landschap

Nieuwbouw

Centraliseren

Kerk als centraal punt

Horecacluster rond horecaplein
(oude horeca verplaatsen en clusteren rond centraal plein)

Lokale producten en voorzieningen

Ecologisch (gericht op natuur en cultuur)

Speeltuin en/of bewegingspark

CSI terrein (paardensport)

Horeca (eetgelegenheid)
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Ruimte voor schaalvergroting en innovatie

Opwekking grootschalige 
duurzame energie

Industrieterrein/bedrijvenpark

Ruimte voor agrariers (mogelijke ‘sterlocatie’)

Landschapspark ontwikkelingsgebied,
kan tevens dienen als uitbreidingsgebied CSI terrein

Mogelijke locatie voor herbestemming
in de recreative of lokale dienstverlening 
(omvorming buitengebied)

In/uitbreidingslocatie voor woningbouw

Opwekking kleinschalige 
duurzame energie

Multifunctioneel sportacomodatie
(bundeling van Sport, kinderopvang, voorzieningen)

Parkeerplein (parkeren clusteren)

Bebouwing

Industrieterrein/bedrijvenpark

Parken

Openstellen CSI terrein (huidig)

Belangrijk/prominent gebouw

Verplaatsing van gebouw en/of activiteit

Centraal dorpsplein

Mogelijk nieuw plein

Dorpskern

Belangrijke doorgaande route

Minder belangrijke verbindingsroute

Lokale verbindingsroute

Straat

Looppad (creëren van ommetjes)

Groene lijn in de vorm van houtwallen en singels
(vergroening buitengebied)

CSI terrein (mogelijke uitbreiding)
in de vorm van een landschapspark
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Om in de toekomst het aanbod voor de eerste levensbehoeften te continueren zal een 
sterk winkelbestand  behouden moeten blijven. Dit betekent dat we alle winkels en 
horeca willen centreren in de kern en daarbij eerst de leegstand opvullen. Hierdoor 
wordt een krachtig winkelbestand en een krachtig centrum gecreëerd waarbij een 
ieder elkaar kan versterken. Centralisatie zal plaats vinden aan de Dorpsstraat vanaf 
Röringhstraat tot en met de Zurinkstraat. En aan de Langeveenseweg, vanaf de 
Geermanstraat tot de Dorpsstraat.  

Levendigheid
Voor de levendigheid in het dorp, en dus voor de lokale economie, is het belangrijk dat 
bestaande evenementen zich door ontwikkelen. Maar om aantrekkelijk te blijven voor 
de regio en toeristen, is het ook belangrijk dat er nieuwe evenementen aan de agenda 
worden toegevoegd. 

Kindvriendelijk Geesteren

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar hoe behouden we de jeugd in 
Geesteren? Leefbaarheid is hierin ook erg belangrijk. Maar willen we in de 
toekomst kinderen en jongeren aan Geesteren blijven binden, dan moet er wel 
wat gebeuren. De basis is dat kinderen veilig en beschermd kunnen opgroeien. 
Met voldoende mogelijkheden voor ontwikkeling, door middel van spelen en 
leren. Hoe mooi is het, als we het samen weten te realiseren, dat toekomstige 
generaties in Geesteren blijven om een gezin te stichten. En dat is ook weer 
goed voor behoud en versterking van alle andere voorzieningen in het dorp, 
zoals school, winkels, horeca en sportgelegenheden. 

Over datum
Een grote uitdaging is op dit moment de huidige basisschool. Deze is over datum en 
niet toekomstbestendig. Technisch gezien is het gebouw zo goed als afgeschreven. Het 
voldoet niet meer aan de eisen, die in deze tijd worden gesteld aan het basisonderwijs. 
De leerlingenaantallen liggen tot 2050 rond de 350 kinderen. Er moet dus iets 

gebeuren. Hier ligt dan ook een belangrijke sleutel om onze wens voor een 
“Kindvriendelijk Geesteren” te realiseren. 

Brede school
Ons plan is om via de kortst mogelijke (planologische en financiële) route een nieuwe 
school te bouwen in de nabijheid van het sportcomplex. Dit wordt in onze visie een 
multifunctioneel Kindcentrum, volgens het concept van de Brede School. Een gebouw, 
waarin zoveel mogelijk organisaties en functies in Geesteren samenwerken rond de 
ontwikkeling van jonge kinderen. Dus naast de school is dat ook muziek & 
cultuuraanbieders, consultatiebureau en kindvoorzieningen op het gebied van 
fysiotherapie, logopedie. Maar ook de bibliotheek kan een partner zijn. We willen 
samen met de verschillende partijen een effectief en efficiënt concept ontwikkelen,  
dat aansluit bij de kind- en ouderbehoeften in Geesteren. Het realiseren van een nieuw 
gebouw, dichtbij het huidige sportcomplex, biedt ook mogelijkheden om zowel binnen 
schooltijd als buitenschools, verbindingen te leggen met de sportclubs en hun 
activiteiten.

Veilig en bereikbaar Geesteren

Op het gebied van verkeer zijn de afgelopen jaren relatief veel maatregelen 
uitgevoerd in Geesteren. Deze hebben geleid tot  betere doorstroming van het 
verkeer. En met de verkeersveiligheid is het ook nog steeds goed gesteld. Het 
aantal ongevallen in Geesteren is laag ten opzichte van het landelijk 
gemiddelde. Toch is er nog wel iets te wensen op het gebied van 
verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. 

Toegangswegen verbinden
De verkeersdruk in en rond het centrum van Geesteren mag dan cijfermatig onder de 
grenswaarden liggen, dit wordt door de dorpsbewoners niet zo ervaren. Daarom is er 
de wens om de Dorpsstraat verder te ontlasten en de verkeersveiligheid (o.a. voor 
overstekende verkeersdeelnemers) te vergroten. Om dit te bereiken moet er onder 

meer een goed plan komen voor het verbinden van de vier toegangswegen vanuit 
Hardenberg, Vriezenveen, Almelo en Tubbergen. Daarmee wordt een doorlopende 
verbinding ontwikkeld, waardoor vrachtverkeer en landbouwverkeer uit het centrum 
worden geweerd. De doorstroom van autoverkeer blijft wenselijk, om winkels met 
primaire levensbehoeften goed bereikbaar te houden.

Agrarische aders
Naast het plan voor het verbinden van de vier toegangswegen, moet er ook een  
plan komen voor de ontwikkeling van een zogenoemde agrarische ader. Hiermee 
bedoelen we dat de wegen naar de agrarische bedrijven, die door willen ontwikkelen, 
voldoende breed zijn. Afnemers, toeleveranciers en de agrariërs kunnen dan met eigen 
materieel efficiënt en veilig bij de bedrijven komen. En ook belangrijk is dat er op de 
wegen voldoende ruimte blijft voor passeren en fietsen.

Fietspaden
In het algemeen kan de verkeersveiligheid verder worden vergroot door meer (vrij 
liggende) fietspaden te realiseren. In het buitengebied, maar ook op de routes naar 
school en sport. Hierin willen ook graag zorgen voor de veiligheid en de kwaliteiten van 
de vele toeristische routes die door Geesteren gaan. Waarbij de toeristen ons weer 
helpen aan een goede economische welvaart. 

Laadpalen
Daarnaast willen we in het centrum meer Pick & Ride parkeerplaatsen realiseren, waar 
je even snel de auto kunt parkeren om een pakketje op te halen, dat via internet is 
besteld. En gezien het groeiende aantal elektrische auto’s, moet het centrum van 
Geesteren worden uitgerust met meer laadpalen. 

Geesteren
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Vraaggerichte mobiliteit
De huidige manier van Openbaar Vervoer is niet meer van deze tijd. Voornamelijk 
buiten spits- en schooltijden rijden er lege bussen rond, wat qua kosten niet uit kan. 
We willen een plan uitwerken om te komen tot meer vraaggericht Openbaar Vervoer 
in Geesteren. Vervoermiddelen, die beschikbaar zijn op het moment dat jij als reiziger 
het nodigt hebt. Of wat ook zou kunnen: veel meer gebruik maken van het concept van 
deelauto’s, met slimme technieken. Dan hoef je zelf geen auto te bezitten, maar dan 
kun je hem reserveren wanneer je een auto nodig hebt. Met de mogelijkheden van 
tablet of smartphone moet het mogelijk zijn dat inwoners van Geesteren gemakkelijk 
hun eigen mobiliteitsmanagement regelen. 

Binding met de boer

Agrariërs zijn van oudsher de architecten van het landschap rondom Geesteren. 
Ze waren en zijn één van de motoren onder de lokale economie. Dat is ook de 
reden om voor deze doelgroep een aparte paragraaf op te nemen in dit plan. 
Feit is echter dat het aantal boerenbedrijven tot 2030 verder afneemt. Hier 
wordt door de provincie en de gemeente Tubbergen al op ingesprongen met 
het zogenoemde VAB-beleid: Vrijkomende Agrarische Bebouwing. Maar er zijn 
ook boeren die hun core-business versterken of soms verbreden met andere 
activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van recreatie en toerisme. Die moeten 
daar letterlijk de ruimte voor krijgen. Versterken van de agrarische 
bedrijvigheid gebeurt ruimtelijk gezien vooral ten westen van Geesteren, terwijl 
verbreding van bedrijven voornamelijk ten oosten van het dorp plaatsvindt. 

Energieke verbondenheid
Wat in de komende jaren onverminderd blijft bestaan is de verbondenheid van dorp en 
platteland. Vroeger waren de dorpelingen vooral met de boeren verbonden, omdat het 
voedsel direct van het platteland kwam. Ons doel is om die onderlinge afhankelijkheid 

min of meer te herstellen, door de boeren een rol te geven in de lokale duurzame 
energieopwekking: 
- Biogas door mestvergisting;
-  Zonnepanelen op staldaken (onder meer door asbestdaken te vervangen i.v.m. het 

komende verbod in 2024);
- De plaatsing van windmolens bij boerenbedrijven;
- Houtige biomassa genereren uit landschapselementen. 

Bij al deze mogelijkheden kan de verbinding tussen boer en dorpeling worden hersteld, 
omdat inwoners van Geesteren niet alleen energie afnemen van de boer, maar ook 
mee helpen investeren in de bouw en de aanleg ervan. Dit levert voor de boer 
gevarieerde financieringsmogelijkheden op en tegelijkertijd kansen voor extra 
inkomsten. Naast deze vorm van lokale energieopwekking moet ook worden bekeken 
welke andere mogelijkheden in het dorp kunnen worden gerealiseerd.

Lokale kringloop
Nu steeds vaker bij etenswaren de vraag wordt gesteld waar de producten vandaan 
komen, kunnen in en rondom Geesteren ook collectieve mogelijkheden worden 
gecreëerd voor lokale voedselproductie en -consumptie. Dan kun je bijna op het bedrijf 
nauwkeurig aanwijzen waar het stukje vlees of de groente is geproduceerd. Dat is 
duurzaam in de lokale kringloop, maar bij voldoende massa (heel Geesteren doet mee) 
ook goed voor de lokale agrarische economie. 

Boeren die kiezen voor verbreding van hun agrarische bedrijf met toeristische 
activiteiten, moeten hiervoor de ruimte krijgen. Boeren die hun bedrijf 
toekomstbestendig willen vergroten, wordt gevraagd om nieuwe ontwikkelingen  
op het erf zo goed mogelijk in te passen in het landschap.  
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Vitaal Geesteren

De meest belangrijke factor in de leefbaarheid van ons dorp, zijn natuurlijk de 
inwoners zelf. Jong en oud maken het dorp, waarbij ieder vanuit zijn eigen 
verantwoordelijkheid en op zijn eigen manier bijdraagt. Voor de leefbaarheid 
van Geesteren, zijn vitale inwoners dus een essentiële voorwaarde. En daar valt 
zeker iets te winnen. 

Levensstijl
De vitaliteit van inwoners van Twente en dus van Geesteren, laat te wensen over in 
vergelijking met de rest van Nederland. Als we vitaal ouder willen worden, moeten we 
onze leefstijl veranderen. Ons doel is dan ook om in 2030 het meest gezonde dorp van 
de gemeente Tubbergen te worden, of misschien wel van heel Twente.  
Een zogenoemde blauwe zone op de wereldkaart. In de vijf reeds bestaande blauwe 
zones, leven de mensen langer en gezonder, dan ergens anders op de wereld.  
Ze worden gemiddeld 90 of zelfs 100 jaar, in goede gezondheid, zonder medicijnen  
of invaliditeit. We gaan voor minder gestreste, goed slapende, gezond etende,  
sociaal georiënteerde, uitgebalanceerd drinkende en op de juiste manier bewegende 
inwoners van Geesteren. Kortom: alle inwoners van het dorp nemen in 2030  
hun eigen verantwoordelijkheid voor een gezonde levensstijl, ondersteund door 
technologie en zo nodig daarbij geholpen door een pro-actief team van zorg- en 
welzijnsaanbieders en bijbehorende technologie.

Intrinsieke motivatie
Kennis en bewustwording is daarbij de eerste stap. Het belang van een gezonde 
levensstijl moet breder worden erkend. En we willen werken aan intrinsieke motivatie 
bij inwoners van Geesteren. Vanuit eigen kracht werken aan de eigen vitaliteit. We 
zetten in op dorpsgerichte programma’s en activiteiten, die gezond eten, voldoende 
beweging en sociale interactie bevorderen. We denken dan aan een doorlopende 
bewustwordingscampagne over gezondheid en eigen verantwoordelijkheid. Met 

daarbij jaarlijks het opzetten van de week “Vitaal Geesteren”. Vanuit allerlei 
invalshoeken wordt dan aandacht besteed aan een vitale levensstijl. Verenigingen en 
organisaties in Geesteren willen we hierbij betrekken. En er wordt ook een wedstrijd  
of competitie aan gekoppeld.

Technologie
Daarnaast geloven we in ondersteuning door technische mogelijkheden. Daarvoor is 
het nodig dat zowel bewoners als zorgprofessionals weten wat de mogelijkheden en 
toepassingen zijn. Maar ook dat er op maat gemaakte technologie wordt ontwikkeld, 
voor de Geesterse situatie. Hiervoor moet met behulp van studenten een zorghub 
worden uitgebouwd, waar de vragen uit de samenleving op tafel komen en 
(technische) oplossingen worden bedacht. Ook denken we aan een gezondheidswinkel, 
waar de technologie tentoon wordt gesteld en door vrijwilligers wordt toegelicht. 
Tevens kan deze winkel dienen als werkplek voor studenten en zorgprofessionals.  
Maar ook als helpdesk voor alle vragen op het gebied van Vitaal Geesteren.  
Om deze plannen verder uit te werken en concreet te maken, willen we een breed 
samengestelde werkgroep formeren.

Cultureel Geesteren

Geesteren is een dorp waar muziek en cultuur in zit. Van Jacht- en 
Midwinterhoornblazers tot activiteiten van de carnavalsvereniging de 
Papsleef’n. Van de stichting Heemkunde Geesteren tot en met 
muziekvereniging Sint Caecilia. Een groot deel van de inwoners van Geesteren 
is op de één of andere manier verbonden aan de bijna 25 organisaties/groepen 
die zich bezighouden met muziek en cultuur. Is het niet door actieve deelname, 
dan toch zeker om te genieten van concerten, uitvoeringen, evenementen en 
exposities. De activiteiten op het gebied van muziek en cultuur zorgen voor 
ontmoetingen tussen dorpsbewoners van alle leeftijden. En niet te vergeten: ze 
zorgen voor ontspanning en plezier. In die zin: een ruggengraat van het dorp.

Het droombeeld voor 2030 is dat nog steeds een groot deel van de Geestenaren (alle 
leeftijdsgroepen) actief meedoet aan activiteiten op het gebied van muziek en cultuur. 
Dat lukt niet door nu tevreden achterover te leunen. Dan vergrijzen de organisaties/
groepen die er nu zijn. De nieuwe generatie binden en boeien is misschien wel de 

belangrijkste opgave. Samenwerking, het ontwikkelen van “modern” aanbod en 
wellicht ook nieuwe organisatievormen is daarbij essentieel. Maar heel belangrijk is 
ook om het plezier en enthousiasme van de huidige deelnemers over te brengen.  
Dat werkt aanstekelijk. Daar wil je bij horen.

Podiumvoorziening en 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.

Open lucht voorziening
Het podium op het Noaberplein moet worden omgebouwd tot een overdekte 
muziekkoepel met optimale akoestiek. Dit maakt openlucht optredens mogelijk.  
Apart, maar ook gezamenlijk tijdens evenementen. Zo worden culturele en muzikale 
activiteiten zichtbaar en aantrekkelijk gemaakt.

Aanstellen Muziek- en Cultuurcoach
Er moet een Muziek- en Cultuurcoach worden aangesteld. Hij of zij wordt de spin in 
het web om het muziek- en cultuuraanbod in Geesteren te verbinden en versterken. 
De coach kan creatieve verbindingen leggen tussen verenigingen/groepen, zodat er 
uniek nieuw aanbod onstaat. Ook kan deze coach ze adviseren, zodat ze meer 
toekomstbestendig worden. De muziek- en cultuurcoach beheert ook één gezamenlijke
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 agenda van alle activiteiten in Geesteren en bijvoorbeeld een database van 
muzikanten. Bovendien zorgt de coach voor een sterkere verbinding tussen 
schoolkinder en muziek/cultuur.

Strippenkaart voor scholieren
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 
kinderen zoveel mogelijk disciplines kunnen uitproberen aan de hand van een 
strippenkaart. 

School- en projectkoor
Helaas moet worden geconstateerd 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.

Waar een klein dorp groots in kan zijn. Sport. Het lijkt wel of de drang naar 
sportief presteren door de aderen van de inwoners van Geesteren vloeit. Het 
dorp is bovenmaats, als je kijkt naar het hoge landelijke en regionale niveau, 
waarop sporten als handbal, voetbal, volleybal en hippische sport bedreven 
worden in Geesteren. Daarnaast biedt het sportpalet van Geesteren ook ruimte 
aan de recreërende sporter, de grootste groep onder de inwoners. Sport zorgt 
in die zin ook voor onderlinge verbondenheid, maar ook voor de gewenste 
vitaliteit. En het draagt daarnaast ook bij aan de leefbaarheid van het dorp en  
de gezondheid van de inwoners.

Sportbehoeften veranderen
Maar, er ligt ook een opgave. Zo staat het aanbod van breedtesport in Geesteren onder 
druk. Er is sprake van verouderde accommodaties en versnippering. Daarnaast vergrijst 
de bevolking en wordt op termijn de groep in de jongste leeftijdscategorieën kleiner. 

Bovendien wordt het steeds lastiger om bestuurders en kader te vinden voor de 
sportverenigingen. De behoeften van (individuele) sporters veranderen. Dit zorgt 
ervoor dat het tijd is voor een vernieuwende blik op het sport- en beweegaanbod in 
Geesteren. 

Centralisatie accommodaties
Voor behoud en uitbreiding van de sportmogelijkheden en voor de groei van  
het aantal leden (ook van buiten Geesteren) is het noodzakelijk dat de 
sportaccommodaties worden gecentraliseerd en gemoderniseerd. In gebruik, 
onderhoud en vervanging kunnen we er veel meer uithalen als we het samen  
doen met verschillende verenigingen en groepen. De bezettingsgraad kan omhoog, 
zeker na realisatie van het nieuwe schoolgebouw dichtbij de sportaccommodaties.  
En ruimten kunnen efficiënter worden gebruikt. Een gezamenlijke kantine zorgt  
voor meer gezelligheid, maar levert ook een kostenbesparing op beheer, onderhoud  
en inkoop. Uiteindelijk is het doel een centrale, duurzame accommodatie nabij de 
Vinckenweg. 

Omnivereniging
Maar voor 2030 willen we nog een stap verder gaan. Het einddoel is dat Geesteren één 
sportvereniging heeft met eigendom en beheer van alle vastgoed en één algemeen 
bestuur. Een Omnivereniging, die veel meer een sportaanbod op maat kan realiseren. 
En een breder sportaanbod. Voor de inwoner maakt dat het makkelijker om 
verschillende sporten te beoefenen. Voor de verenigingen kunnen krachten worden 
gebundeld, zoals kader en centrale inkoop.

Draagvlak
Draagvlak voor een centrale locatie is de eerste stap. Daarna kunnen stappen worden 
gezet om de Omnivereniging langzaam op te tuigen. Voor de toekomst van het dorp 
zou het fantastisch zijn als we de sportverenigingen in Geesteren kunnen 
samenbrengen en verbinden. 

Geesteren
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Samen voor Geesteren

Als inwoners van Geesteren zijn we eigenaar van onze eigen toekomst. 
Maar ook van de toekomst van de generaties na ons. Als we onze 
ambities voor 2030 waar willen maken, moeten we verbinden. Mensen 
verbinden, maar ook gezamenlijke en verschillende belangen verbinden. 
Binnen Geesteren, binnen het gemeentebestuur, maar ook door 
verbinding te zoeken met ondernemers, inwoners en organisaties.  
Door de krachten te bundelen, investeren we samen in een de lokale 
samenleving. Waarin vitaliteit,  leefbaarheid, duurzaamheid, veiligheid 
en bereikbaarheid voorop staan. Als we samen de schouders eronder 
zetten gaat het ons zeker lukken. We gaan samen voor Geesteren.
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Structuurkaart Geesteren

Productie landschap

Kern

Recreatie landschap

Nieuwbouw

Centraliseren

Kerk als centraal punt

Horecacluster rond horecaplein
(oude horeca verplaatsen en clusteren rond centraal plein)

Lokale producten en voorzieningen

Ecologisch (gericht op natuur en cultuur)

Speeltuin en/of bewegingspark

CSI terrein (paardensport)

Horeca (eetgelegenheid)

Productief 
Ruimte voor schaalvergroting en innovatie

Opwekking grootschalige 
duurzame energie

Industrieterrein/bedrijvenpark

Ruimte voor agrariers (mogelijke ‘sterlocatie’)

Landschapspark ontwikkelingsgebied,
kan tevens dienen als uitbreidingsgebied CSI terrein

Mogelijke locatie voor herbestemming
in de recreative of lokale dienstverlening 
(omvorming buitengebied)

In/uitbreidingslocatie voor woningbouw

Opwekking kleinschalige 
duurzame energie

Multifunctioneel sportacomodatie
(bundeling van Sport, kinderopvang, voorzieningen)

Parkeerplein (parkeren clusteren)

Bebouwing

Industrieterrein/bedrijvenpark

Parken

Openstellen CSI terrein (huidig)

Belangrijk/prominent gebouw

Verplaatsing van gebouw en/of activiteit

Centraal dorpsplein

Mogelijk nieuw plein

Dorpskern

Belangrijke doorgaande route

Minder belangrijke verbindingsroute

Lokale verbindingsroute

Straat

Looppad (creëren van ommetjes)

Groene lijn in de vorm van houtwallen en singels
(vergroening buitengebied)

CSI terrein (mogelijke uitbreiding)
in de vorm van een landschapspark
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