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Aan belangstellenden 
 
 
 
 
Gees, 18 januari 2019  
 
 
 
 
Beste lezer, 
 
 
Met deze verantwoording dorpsbudget 2018 informeren wij u over de planvorming en uitvoering van 
het eerste dorpsbudget van ons mooie dorp Gees. 
 
Het dorpsbudget biedt ons de mogelijkheid om, aan de hand van onze dorpsvisie, zelf keuzes te 
maken in wat we belangrijk vinden in ons dorp en hoe goed we een doel willen realiseren. We leren 
daarbij door te doen en met elkaar in gesprek te zijn hoe we het hebben gedaan. Op 7 januari 2019 
heeft de werkgroep deze verantwoording besproken en vastgesteld. Aansluitend heeft het bestuur van 
Plaatselijk Belang Gees de verantwoording goedgekeurd. 
 
Inmiddels is de werkgroep aan het werk geslagen voor het dorpsbudget 2019. Op de informatiemarkt 
van 8 en 9 februari in De Klimop halen we daar ideeën voor op. Daar kunnen inwoners van Gees ook 
de korte versie van deze verantwoording inzien en meenemen. De uitgebreide versie die u nu voor u 
hebt treft u aan op Geesweb.nl en wordt aangeboden aan de gemeente Coevorden.  
 
 
 
De werkgroep Dorpsbudget 
 
Henk Diedering 
Kees van Dijk 
Jaap Euving 
Roel Fleurke 
Gert de Groot 
Fenna Hidding 
Jan Hidding 
Gert Keep 
Tineke Kiers 
Geert Lucas 
Derk Meppelink 
Mina Scheperkeuter 
Henk Vleems 
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Verantwoording Dorpsbudget Gees 2018 
(volledige versie) 
 
Omvang budget: € 11.740 
Bron: Stimuleringsfonds 2 (gemeente Coevorden) 
Aanvrager en budgethouder: Plaatselijk Belang Gees. 
 
 
Hoe we tot een plan kwamen 
Bij de aanvraag en toekenning van het budget heeft de gemeente de voorwaarde gesteld dat alle inwoners van 
Gees mee kunnen denken over de besteding van het budget. De volgende stappen zijn gezet om tot een 
vastgesteld plan te komen: 

• De dorpsvisie ‘de sfeer van Gees’ is de basis. De dorpsvisie is in 2016 vastgesteld en huis aan huis 
verspreid en is beschikbaar op Geesweb. De thema’s en uitvoeringsplannen uit de dorpsvisie worden 
verder uitgewerkt in één of meerdere projecten die in 2018 met inzet van het beschikbare budget, 
realiseerbaar zijn. 

• Alle inwoners zijn met een algemene brief schriftelijk uitgenodigd om op 16 november 2017 mee te 
praten over de prioritering van thema’s en uitvoeringsplannen zoals opgenomen in de dorpsvisie. 
Aanwezig waren om en nabij vijftig inwoners. 

• Een werkgroep, bestaande uit 13 inwoners van Gees waarvan vier bestuursleden van Plaatselijk Belang, 
heeft de plannen nader uitgewerkt, huis-aan-huis verspreid en op 8 februari 2018 aan twee-en-dertig 
inwoners gepresenteerd.  

• In de bestuursvergadering van 14 februari 2018 zijn de plannen door het bestuur van Plaatselijk belang 
vastgesteld onder de voorwaarde dat er regels komen voor het aanbesteden van aankopen die door de 
werkgroep worden gedaan.  

In bijlage I is de inventarisatie van ideeën van 16 november 2017 opgenomen. 
In bijlage II de plannen zoals gepresenteerd op 8 februari 2018. 
 
Inzet van eigen werkzaamheden 
Om van idee tot uitvoering te komen hebben de leden van de werkgroep met elkaar, zonder specifiek overleg, 
geaccepteerd dat zij een hoop werk op hun schouders hebben genomen. Ieder voor datgene wat hij of zij kan en 
waar hij of zij beschikbare tijd voor heeft. Alleen voor het grotere werk, zoals het vervaardigen en plaatsen van 
nieuwe bankjes, het aanbrengen van zand of het bezorgen van materialen voor bijvoorbeeld het herstel van de 
jeu de boulesbaan, zijn kosten gemaakt voor de inhuur van professionele bedrijven uit de directe omgeving van 
Gees.  
Het merendeel van de werkzaamheden is derhalve door de leden van de werkgroep zelf gedaan, van organisatie 
van alle activiteiten tot aankoop, schoonmaak en onderhoud aan toe.  
We hebben het niet noodzakelijk gevonden de feitelijk ingezette tijd per vrijwilliger vast te leggen ter 
verantwoording achteraf.  
 
De inhoud van onze plannen en afspraken 
Waar kwamen de plannen op neer: 

• Bankjes en enkele picknickplaatsen in en buiten het dorp worden schoongemaakt, vervangen en er 
worden nieuwe bankjes geplaatst.  

• Wandelpaden en wegen bij de Klinkenberg worden verbeterd. 

• Er wordt geld uitgetrokken voor onkosten gemaakt door de werkgroepen Geeserstroom en de 
historische werkgroep voor het scannen van een foto-archief. 

• De jeu de boulesbaan wordt verder opgeknapt. 

• Er is geld beschikbaar voor een schoonmaakdag in het dorp. 
Per uitvoeringsdeel van de plannen hebben leden van de werkgroep verantwoordelijkheid op zich genomen om 
de plannen te realiseren. Uitgangspunt daarbij was dat de hoofdlijn van het plan wordt aangehouden en dat alle 
uitgaven met facturen verantwoord kunnen worden. Afspraken over de aanbesteding of ‘wat te doen als je plan 
op hoofdlijn wijzigt’, hebben we niet gemaakt.   



 

 3 

 
 
Uitvoering van onze plannen 
Voor de zomer is de werkgroep bijeen geweest om gezamenlijk de stand van zaken te bespreken en na te gaan 
of bijsturing op één van de hoofdlijnen, wenselijk is. Van deze tussentijdse bijeenkomst is verslag gedaan in de 
Dorpsvlegel van oktober 2018. In bijlage III is die tekst geheel opgenomen. 
 
In de tweede helft van 2018 zijn de plannen uitgevoerd zoals tijdens de tussentijdse bijeenkomst door de leden 
van de werkgroep is gepresenteerd. Hierop is één uitzondering voor wat betreft de groep die verantwoordelijk 
was voor het verbeteren van de wandelpaden rond de Klinkenberg en de Dorpsommetjes. Zij besloten een deel 
van hun budget anders te besteden nadat er signalen kwamen dat Staatsbosbeheer (SBB) middelen uit trekt voor 
verbeteringen van paden rond de Klinkenberg. De vrijkomende middelen zijn daarop geïnvesteerd in de aanschaf 
en plaatsing van hekken op een pad van het Dorpsommetje in de Oude Maden. Dit pad is in eigendom van SBB 
maar wordt al jaren door leden van de Boermarke onderhouden. Met de plaatsing van de hekken wordt 
voorkomen dat de aangebrachte verbeteringen door paarden, motorrijders en fietsen te niet gedaan zouden 
worden. Met dit eenzijdig handelen van een deel van de werkgroep zijn belangen geschaad van andere 
dorpsgenoten. Hierover is op initiatief van het bestuur van Plaatselijk Belang met betrokkenen gesproken en zijn 
er uiteindelijk oplossingen gevonden. Of deze binnenkort realiseerbaar zijn hangt af van het definitieve standpunt 
van SBB die wil dat de hekken verwijderd worden omdat zij een ander beleid voeren over toegankelijkheid van de 
paden en wegen. Mogelijk dat in 2019 een andere bestemming voor de hekken zal worden gezocht. 
 
Het financiële resultaat is opgenomen in bijlage IV.  
 
Wat kan in 2019 beter? 
Bij de terugblik op het proces van 2018 heeft de werkgroep het volgende voor 2019 besproken: 

• Plannen maken  
In 2019 kunnen de plannen wellicht iets gedetailleerder. We vinden het belangrijk dat we elkaar 
voldoende begrijpen en dat een ieder zijn verantwoordelijkheid kan nemen. Mocht tijdens de uitvoering 
van een plan een substantiële wijziging wenselijk zijn, dan bespreken we dat eerst in de werkgroep 
zodat we gezamenlijk de wijziging van het plan kunnen vaststellen.  

• Afspraken vastleggen 
Zoals hiervoor genoemd kunnen we iets gedetailleerder te werk gaan echter moeten we waken dat 
enthousiasme van deelnemers afneemt door het optuigen van een ambtelijk systeem.  

• Betrekken inwoners? 
Het hanteren van Geesweb, de bijeenkomsten en de Dorpsvlegel lijkt voldoende.  

• Volgen dorpsvisie! 
De Dorpsvisie bevat vier uitvoeringsprogramma’s die we aanhouden: 

o Gees Beeld en Karakter (met de techniek van nu het beeld en karakter van het oude esdorp 
versterken) 

o Gees Leefbaar (georganiseerde en ongeorganiseerde hulp/zorg bieden met de techniek van nu 
zodat langer thuis wonen en veilig voelen ondersteund wordt) 

o Gees Energie en Mobiliteit (vervoer op orde houden, elektronische verbindingen verbeteren en 
collectieve maatregelen nemen voor energie en isolatie) 

o Gees Recreatie en Toerisme (ondersteunen van toeristische activiteiten voor inwoners die daar 
hun onderneming in voeren). 

• Financiën 
Ook hier is het van belang dat substantiële wijzigingen vooraf in de werkgroep worden besproken 
alvorens tot besteding van het budget wordt overgegaan. 
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Bijlage I ‘inventarisatie 16 november 2017’  
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Bijlage II  Plannen en budget februari 2018  

 
De letters B en D verwijzen naar twee van de vier thema’s uit de dorpsvisie 

 

B. Gees Leefbaar 
1. Dorpsvisie: Stimuleren van bestaande initiatieven (Prioriteit 9) 

a. Ondersteunen Werkgroep Geeserstroom 
b. Werkgroep Foto’s van Gees; Bestaand initiatief oude foto’s van Janssen en anderen. 
c. Werkgroep Monumenten; evt productie van materiaal geschiedenis Gees. 
d. De verbetering Geeser Plateau/Jeu de Boules plaats (Henk Vleems en Jan Hidding) 
e. Schoonmaken dorp met de Boermarke 

 

D. Recreatie en Toerisme 
1. Dorpsvisie:  

Het ontwikkelen van de Klinkenberg als toeristische plaats (prioriteit 5) 
Probleem: de toegangsweg is vrijwel onbegaanbaar voor voetgangers (toeristen). 
Voorstel: Verhoging van de weg met een aantal dumpers zand. Aanleggen vlonder over de oude beek 

2. Dorpsvisie: Promoten van Gees:  
verbeteren van de toegankelijkheid Geeserbos (prioriteit 7) 
Probleem: wandelpaden zijn slecht begaanbaar 
Voorstel: Verbeteren van begaanbaarheid Dorpsommetjes; kopen van dumpers zand, paaltjes voor de 
routes; verbodsbordjes. 

3. Dorpsvisie: Vernieuwen en vervangen van de huidige bankjes. (prioriteit 8) 
Probleem: te weinig bankjes op mooie plekken en gebrek aan onderhoud aan de bestaande. 
Voorstel: Kopen en plaatsen van 6 bankjes en 1 picknicktafel buiten en in het dorp; onderhoud 
bestaande bankjes in en buiten het dorp  

 
Begroting 

B. Gees leefbaar 
Werkgroep Geeserstroom (onkostenvergoeding)    €     250 
Werkgroep Foto’s (scanner, mapjes, afdrukken)     €     500 
Werkgroep Monumenten       €         0 
Verbeteren Jeux de boules baan      €     700   
Schoonmaken dorp (met Boermarke)      €     250 

Subtotaal   €  1.700 

D. Recreatie en Toerisme 
Herstel Klinkenberg en herstel begaanbaarheid van de wandelpaden  

Aankoop van zand en het egaliseren van de paden    €   4.500 
 Herstel vlonder oude beek Klinkenberg     €      400 
 Aankoop paaltjes voor de route Dorpsommetje    €      200 
 Route- en verbodsbordjes Dorpsommetje     €      120 

Herstel en plaatsen van bankjes 
 Aankoop en plaatsen 1 picknicktafel en 6 bankjes (gelakt)   €   2.500 
 Schoonmaken en lakken bestaande bankjes/vervangen 3   €   1.150 
      Subtotaal   €   8.870 
 

Totaal    € 10.570 
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Bijlage III  Artikel Dorpsvlegel oktober 2018 
 
Dorpsbudget 
Inmiddels hebt u de afgelopen zomer kunnen genieten van de opgeknapte bankjes, de verbeterde wandelpaden 
rond ons dorp en de verfraaiing van de jeu de boules baan. In juli heeft de werkgroep dorpsbudget onderstaande 
tussenstand opgesteld: 

 
Gees Leefbaar 
 

Werkgroep Geeserstroom Ondersteuning van werkzaamheden van de werkgroep. Blijft ruim 
binnen budget van € 250,-. Restant geld wellicht inzetten voor 2e en 
3e excursie Celtic fields. 
 

Werkgroep Foto’s Komt expositie in kerk O’hesselen. Idee voor expositie in De Klimop. 
Budget van € 500,- zal opgemaakt worden. 
 

Werkgroep Monumenten Geen budget toegekend. 
 

Verbeteren Jeu de boules baan Ongeveer € 550,- is inmiddels besteed aan zand en dergelijke. Ook 
voorraad aangelegd voor herstel 2e baan. Restant budget van € 
150,- zal gebruikt worden. 
 

Schoonmaken dorp (met 
Boermarke) 

Is uitgevoerd, geen kosten gemaakt (zie hierboven). € 250,- over 
voor ander doel. 
 

Recreatie en Toerisme 
 

Herstel Klinkenberg en herstel begaanbaarheid wandelpaden 
 

Aankoop zand en egaliseren 
van de paden 

€ 4.500 beschikbaar. Aankoop zand en egalisatie is gaande 
(loonwerkers zijn druk, overleg met SBB verloopt minder soepel). 
Mogelijk dat er nog extra zand gelegd kan worden. Eveneens wordt 
onderzocht of met restant van het budget in het najaar bermen 
langs fietspaden gefreesd en ingezaaid kunnen worden met 
passend bloemzadenmengsel. 
 

Herstel vlonder oude beek 
Klinkenberg 

Hiervoor is overleg met SBB noodzakelijk. Kees heeft er vertrouwen 
in dat het overleg tijdig opgepakt kan worden zodat beschikbaar 
geld (€ 400,-) voor einde van het jaar besteed kan worden. 
 

Aankoop paaltjes voor de route 
dorpsommetjes 

€ 200,- Actie moet nog gestart worden. In afwachting verbetering 
van de paden.  
 

Route- en verbodsbordjes 
Dorpsommetjes 

€ 120.-. In afwachting van verbetering van de paden en afstemming 
met ruiters over gebruik van wegen. 
 

Herstel en plaatsen van bankjes 
 

Aankoop en plaatsen van 1 
picknicktafel en 6 bankjes  

Is afgerond, budget € 3.000,- is besteed. Harry Voors heeft een 
extra bankje geschonken (zie Geesweb). 
 

Schoonmaken en lakken 
bestaande bankjes / vervangen 
3 

Alle bankjes zijn schoongemaakt en gelakt. Planken zijn soms 
vervangen, soms omgedraaid. Totale kosten € 500,-. Restant € 
650,- is beschikbaar voor andere doeleinden. 
 

Voorstellen besteding restant budget (€ 250 + € 650 = € 900)  
 

Aankoop koperen plaatjes voor op de bankjes kost bij benadering € 200,-. >> wordt uitgevoerd. 

2e en 3e excursie Celtic-fields >> organisatie wordt opgepakt. 

Frezen van bermen en inzaaien bloemzaden 

Verbeteren route + kaart Dorpsommetjes (nu zwart wit uitgave, bevat ook fouten) 
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Bijlage IV  Financieel resultaat 

 
Dorpsbudget 2018 11740       

          

Uitvoeringsprogramma  
Gees Leefbaar Budget   Facturen Omschrijving 

Werkgroep Geeserstroom 250   39,23 aanschaf klein materiaal 

Werkgroep Foto's 

500   499,96 
kosten digitalisering foto-
archief 

    793,76 inlijsten foto's  

Verbeteren Jeu de Boules baan 700   514,25 storten en egaliseren zand 

Schoonmaken Jeu de Boules baan     50 reinigingsmiddelen 

Schoonmaken dorp. (met Boermarke) 250   0 
geen kosten, gift van 
organiserende inwoner 

          

Uitvoeringsprogramma  
Gees Recreactie en Toerisme         

Herstel Klinkenberg en 
begaanbaarheid paden         

Aankoop zand en egaliseren paden 4500   3739,36 

Paden en wegen 
Dorpsommetjes en de 
Klinkenberg. Inzaaien pad in 
de Oude Maden. 

Herstel vlonder Klinkerberg 400   0 Uitvoering door SBB 

Aankoop paaltjes voor dorpsommetjes 200   0 Niet uitgevoerd 

Route-en verbodsbordjes dorpsommetjes 120   0 Niet uitgevoerd 

Hekken 0   1771 

Geplaatst op terrein van SBB, 
worden mogelijk weer 
verwijderd. 

          

Herstel en plaatsen van bankjes         

Aankoop en plaatsen 3000   3059,7 
Twee bankjes zijn 
geschonken 

Schoonmaken en lakken bestaande en 
vervangen van 3 1100   0 

Is opgenomen in de factuur 
van de bankjes 

Koperen plaatjes 0   264,78 
Op verzoek van bestuur PB 
Gees toegevoegd. 

          

Organisdatiekosten         

Bijeenkomst dorpsbudget 20-2     596   

Bijeenkomst dorpsbudget 5-6     175   

          

Overige kosten         

Drukkosten Uitnodiging bijeenkomst     166,98   

Rondbrengen flyers     10   

          

Totaal 11020   11680,02   

          

Restant 720   59,98   

 


