






Alweer 10 jaar geleden……

In 2016 is door het dorp Gees een 
dorpsvisie geformuleerd. Zou het niet 
geweldig zijn wanneer we 10 jaar 
na het opstellen van de visie kunnen 
concluderen dat we er in geslaagd zijn 
een belangrijk deel van onze uitvoe-
ringsagenda gerealiseerd te krijgen?

Een dorpsvisie die gemaakt is voor 
een langere periode, 10 jaar, behoeft 
regelmatige bijstelling. Gericht op 
het behoud van ons dorp dat al ruim 
800 jaar bestaat. Laten we met deze 
dorpsvisie beogen het karakter van 
ons dorp te behouden, zodat gene-
raties na ons hiervan plezier kunnen 
beleven.

Dorpsvisie

Kijk ook op: 
www.geesweb.nl
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Avontuurlijk Gees















  
De visie is gericht op het versterken van de “Sfeer van Gees” door het behouden en het versterken van 
de kwaliteit van leven in Gees. We houden Gees aantrekkelijk als woondorp door het ontwikkelen van 
woon- en leefvoorzieningen die zich positief onderscheiden van omliggende dorpen. Wij willen deze 
visie met moderne middelen, met aandacht voor mens, natuur en milieu, realiseren. 

1. De straatverlichting is waar mogelijk “groen” zodat de lichtvervuiling in en rondom 
Gees vermindert ten gunste van mens en nachtdieren.
2. Vergroten van de vindbaarheid van de Oude Steeg. Door vanaf de Dorpsstraat expliciet 
de toegang tot de Oude Steeg aan te duiden wordt de nadruk gelegd op het karakteris-
tieke deel van Gees.
3. Met lokale aannemers en overheidsinstanties afspraken maken over gunstige 
voorwaarden omtrent het collectief vervangen van asbestdaken door meer passende 
dakbedekking en toepassen van isolatie.

1. het stimuleren van bestaande initiatieven die de leefbaarheid van het dorp vergroten, 
zoals dorps-coöperatie Nei Naoberschap.
2. het bevorderen van de continue bewoning van huizen en boerderijen en expliciet 
voorkomen van toeristische woonfunctie in het dorp.
3. Het ontwikkelen van een ontmoetingsplek voor dorpsbewoners voor gezamenlijke 
activiteiten als eten, drinken en onderling contact, in de vorm van een “praatplaats”.
4. Promoten en collectief inkopen van nieuwe technologie omtrent individuele 
bewaking, zoals sensoren, apps en domotica, met als doel om mensen langer zelfstandig 
thuis te laten wonen. 
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Gees 
Leefbaar

Gees 
Beeld en 
Karakter



  

1. Het ontwikkelen van De Klinkenberg als toeristische plaats, door het verstrekken van 
informatie over het aldaar gelegen mottekasteel en het plaatsen van een uitkijkpunt 
over de aangrenzende natuur.
2. Promoten van Gees door initiatieven als Geo-caching, picknick-plaatsen, happen & 
trappen, GEO-park Hondsrug, Pingoruine Mekelermeer, Belvedère-gebied. Het initiatief 
nemen tot het verbeteren van de toegankelijkheid van het Geeser Bos en omliggende 
natuur.
3. Het planten van eetbare producten zoals bessen, bramen, noten- en fruitbomen langs 
bestaande wandelroutes.
4. Vernieuwen/vervangen van huidige bankjes in het dorp en plaatsen van bankjes aan 
Oude Madeweg.

Gees 
Energie 
en 
Mobiliteit

Gees 
Recreatie 
en 
Toerisme

1. Het bevorderen van de bereikbaarheid thuis door goede verbinding via mobiele 
communicatie en internet.
2. Het opzetten van een energie-coöperatie met als doel de woonlasten te verminderen 
door bijvoorbeeld uiteindelijk zelfstandig energie in te kopen of te produceren.
3. Het behouden van het openbaar vervoer of bevorderen van onderlinge hulp bij vervoer 
op maat.
4. Het beter geschikt maken van de Dorpsstraat en Tilweg voor ‘langzaam verkeer’, 
waarbij met name gedacht wordt aan wandelaars, rolstoelgebruikers en gebruikers van 
rollators; veiligheid vergroten door parkeermogelijkheden.
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Sterktes Zwaktes Kansen Bedreigingen

Openbaar 
gebied/ 
natuur/ 
landschap

Ruimte (erf/tuin/
omgeving).
Mogelijkheden 
tot mantelzorg 
in huis.
Sociale controle.
Speelruimte voor 
kinderen.
Nei Naoberschap.

Bereikbaarheid/-
beschik-baarheid 
huisarts.
Gebrek aan snel 
internet.
Gebrek aan star-
ters- en zorgwo-
ningen.
Recreatiewonin-
gen worden niet 
als zodanig ge-
bruikt.
Toerisme loopt 
terug.
Huizen alleen ge-
bruikt in week-
ends/
vakanties.

Ontwikkeling 
Nei Naoberschap.

Weinig interesse 
van jongeren om 
in Gees te blijven 
wonen.
Weinig huurhui-
zen.

Goed toegankelijk 
voor wandelaars 
ook met hond.
Geen parkeer-
plaatsen buiten 
het dorp.
Niet overlopen 
door toeristen.
Goed openbaar 
vervoer.
Rustig, mooi, 
karakteristiek 
dorp.
Volop natuur voor 
bewoners/passan-
ten/Toeristen.
Het begrip rust.

Te weinig 
verlichting in het 
dorp.
Te weinig 
reflectorpaaltjes 
langs de weg naar 
Oosterhesselen.
Gevaarlijk punt 
overgang fietspad 
op Dorpsstraat.
Onnodige 
veeroosters in 
Geeserbos.
Vernatting gebied 
Geeserstroom.

Fiets- en wandel-
paden verbete-
ren/verlichten
Boermarke meer 
betrekken bij 
onderhoud
Groene verlich-
ting, LED, 
energiezuinig
Betere handha-
ving snelheid 
Dorpsstraat
Tolerantie 
parkeren Dorps-
straat

Slecht onderhoud 
aan wandelpaden.

5. Bijlage: sterkte-zwakte analyse

Wonen
en 
Zorg



5.1 Bijlage: sterkte-zwakte analyse

Veel voorzienin-
gen.
Ondernemer-
schap gericht op 
toerisme.
Detailhandel 
versterkt elkaar.
Veel reuring in 
het dorp, er 
wordt veel 
georganiseerd.
Beeldentuin.
Busverbinding.
Schoon en 
ruimtelijk.
Vriendelijkheid/ 
toegankelijkheid 
bewoners.

Enkele voorzie-
ningen weinig 
gebruikt.
Geen super-
markt/winkel.
Weinig diversiteit 
in horeca.
Weinig culturele 
activiteiten.
Teveel vermaak 
achter de 
voordeur 
(internet/TV).
Slecht bereik 
mobiele telefo-
nie.

Dubbele bewo-
ning in boerderij-
en.
Meer horeca.
Electrisch 
oplaadpunt voor 
auto’s/fietsen.
Energie-coopera-
tie/participatie.

Vergrijzing.
Verkoopbaarheid 
grote woningen.

Groot aantal 
ondernemers.
Beschermd 
dorpsgezicht, 
mooi voor 
toeristen.
Mooie activitei-
ten o.a. Gees in 
Wintersfeer, 
motortoertocht, 
Fly-Inn.

Agrarische 
beperkingen 
bepaald door 
hoeveelheid 
grond.
Regelgeving 
gemeente bij  
herbestemming 
panden.
Afnemende 
klandizie bij de 
TIP.

Vindbaarheid op 
internet 
(overnachtings-
mogelijkheid).
Steeds meer 
hoge heggen.
Gebrek aan 
passende horeca.
Gebrek aan 
werkgelegenheid 
voor jongeren.

Natuur

Rust

Dorps

Gees = Gees 
(karakteristiek)

Natuur dichtbij
Westerlingen 
zoeken hier ook 
rust
Groen dorp
Woondorp

Natuur

Rust

Echt drents 

zanddorp

Ruimte

Sterktes Zwaktes Kansen Bedreigingen

Voor-
zieningen/
Leefbaar-
heid/
Cultuur

Werken/ 
recreatie/ 
toerisme

Brainstorm         Groep 1      Groep 2      Groep 3      Groep 4 
Wat is Gees      



Natuur..
Rust.
Dorps.
Gees = Gees. 
(karakteristiek)
Mooie huizen.
Vriendelijke 
mensen.
Naoberschap.
Samen onderne-
men (fly-inn/-
Gees in Winters-
feer.
TVM (tied veur 
mekaar).
Dorp met 
geschiedenis o.a. 
grafheuvels, 
Joodse begraaf-
plaats.

Natuur dichtbij.
Westerlingen 
zoeken hier ook 
rust.
Groen dorp.
Woondorp.
Mooie boerderij-
en Vriendelijk-
heid.
Je kunt jezelf zijn.
Leuke particuliere 
initiatieven o.a. 
pluktuin.
Centraal tussen 
Emmen, Coevor-
den, Hoogeveen.

Natuur
Rust.
Echt drents 
zanddorp.
Ruimte.
Authentiek.
Gemoedelijke 
bevolking.

Zanddorp waar 
landbouw en 
natuur samen 
gaan.
Gemoedelijke 
sfeer en bevol-
king.
Accommodaties 
met uitstraling 
o.a. Beeldentuin, 
Talenti.
Openheid en 
betrokkenheid 
maar wel meer 
privacy dan 
vroeger.

5.2 Bijlage: sterkte-zwakte analyse
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Boerderijtype Woning Overige 
bebouwing

Oriëntatie

Erfsituatie

Erfindeling

Hoofdvorm

Materiaal-
gebruik

Kleur
gebruik

Vanaf straatzijde 
op oorspronkelijke 
rooilijn.

Vanaf straatzijde 
op oorspronkelijke 
rooilijn.

Vanaf straatzijde 
op oorspronkelijke 
rooilijn.

Informeel. Gelei-
delijke overgang
van het erf naar de
openbare ruimte.

Informeel. Gelei-
delijke overgang
van het erf naar de
openbare ruimte.

Informeel. Gelei-
delijke overgang
van het erf naar de
openbare ruimte.

Bijgebouwen, be-
drijfsgebouwen en
aanbouwen op het
achtererf gesitu-
eerd. Ondergeschikt 
aan het hoofdge-
bouw.

Bijgebouwen en 
aanbouwen achter 
de voorgevel 
gesitueerd. Onder-
geschikt aan het 
hoofdgebouw.

Bijgebouwen en 
aanbouwen achter 
de voorgevel 
gesitueerd. Onder-
geschikt aan het 
hoofdgebouw.

Langgerekte bouw-
massa van zadeldak 
met wolfseind. 
Enkele sprongen in 
de gevels. Zie ook 
objectgerichte criteria 
3.3.1.

Rechthoekig of 
vierkant. Zadeldak 
zonder wolfseind.

Divers.

Hoofdgebouw in 
rood-bruine baksteen 
eventueel het schuur-
gedeelte bekleed 
met hout. Bijgebou-
wen in hout of en 
gemetseld. Eventueel 
voorzien van stro-
vlechting. Riet of 
pannen gedekt.

Hoofdgebouw in 
baksteen. Riet of 
pannen gedekt.

Hoofdgebouw in 
baksteen eventueel 
bepleisterd of in 
hout. Dakbedekking 
alle gangbare bouw-
materialen.

Goten en kozijnhout 
gebroken wit en be-
wegende delen en 
raamhout donker-
groen. Houtbekleding 
en schuren donker-
bruin/zwart geteerd. 

Baksteenrood-bruin. 
Overige delen 
gedekte kleuren.

Baksteenrood-bruin. 
Overige delen 
gedekte kleuren.









Het initiatief voor de dorpsvisie is 
genomen door het bestuur van 
Plaatselijk Belang Gees, nadat de 
Gemeente Coevorden de dorpen had 
gestimuleerd een dorpsvisie op te 
stellen.

Na een oproep op de jaarvergadering 
hebben zich ruim twintig inwoners 
gemeld om input te leveren voor de 
dorpsvisie. Zij namen zitting in de 
zogenaamde klankbord-groep. Deze 
groep is driemaal bijeen geweest om 
een sterkte-zwakte-analyse uit te 
voeren.  Tevens heeft een brainstorm 
plaats gehad omtrent de vraag “Wat 
is Gees?”.

Nadat alle input was verzameld is 
een kleinere groep van zes inwoners 
aan de slag gegaan met het tekstueel 
opstellen van de dorpsvisie en het 
onderzoeken van de gemeentelijke 
visies.  Dit heeft geresulteerd in dit 
boekje met uitleg over de huidige 
dorpsvisie waarin de uitgebreide 
onderbouwing is geformuleerd en 
waarmee ook een A4-versie met het 
uitvoeringsprogramma zal worden 
gepresenteerd.


