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Aan belangstellenden 
 
 
 
 
Gees, 26 april 2020  
 
 
 
 
Beste inwoner van Gees, 
 
 
Met deze verantwoording dorpsbudget 2019 informeren wij u over de planvorming en uitvoering van 
het tweede 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.  
 
Als gevolg van de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan is deze 
verantwoording op een andere wijze besproken dan gewenst. De leden van de werkgroep 
Dorpsbudget hebben slechts via mail kunnen reageren. Wel is de verantwoording via een 
videogesprek besproken met de voorzitter en de penningmeester van Plaatselijk Belang en hebben zij 
hun instemming gegeven op het financiële deel. De financiële verantwoording maakt tevens deel uit 
van de jaarlijkse controle door de kascommissie. 
 
Ook de presentatie van de verantwoording zal plaatsvinden op een nog nader vast te leggen 
inwonersavond in september dit jaar. Op die avond presenteren we ook de plannen voor het jaar 
2020.  Over deze plannen leest u in de Dorpsvlegel van mei en treft u informatie aan op Geesweb. 
 
 
De werkgroep Dorpsbudget 
 
Henk Diedering 
Kees van Dijk 
Roel Fleurke 
Gert de Groot 
Jan Hidding 
Gert Keep 
Tineke Kiers 
Geert Lucas 
Derk Meppelink 
Mina Scheperkeuter 
Henk Vleems 
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Verantwoording Dorpsbudget Gees 2019 
 
Omvang budget: € 11.380 
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. In 2019 hebben we hiervoor de volgende stappen 
zijn gezet: 

• De werkgroep dorpsbudget van 13 leden heeft op vrijdagavond 8 februari en zaterdagochtend 9 februari 
2019 een informatiemarkt georganiseerd. Doel van de markt was om inwoners te informeren over alle 
activiteiten in ons dorp. Veel van deze activiteiten houden direct verband met onze dorpsvisie ‘De sfeer 
van Gees’. Naast kennis nemen van alles wat we doen konden inwoners ideeën aandragen voor het 
dorpsbudget 2019. Hiervoor was informatie uit de dorpsvisie voor handen.   
Alle inwoners hebben een flyer over de informatiemarkt in hun bus ontvangen. Vanzelfsprekend is via 
Geesweb en Geesbook aandacht besteed aan de informatiemarkt, zowel vooraf als achteraf. 
Bij benadering zijn op de beide dagen 110 bezoekers geteld.  

• De opbrengst aan ideeën viel de werkgroep tegen. Door bestaande verenigingen, stichtingen en 
werkgroepen zijn bijvoorbeeld geen plannen ingediend met een meerjaren karakter. Iets waarvoor het 
dorpsbudget zich nou juist zou kunnen lenen. Ten gevolge van deze opbrengst van de informatiemarkt is 
de nadruk van de planvorming voor het dorpsbudget meer bij de werkgroep terecht gekomen dan vooraf 
was beoogd.  

• De werkgroep heeft een plan Dorpsbudget 2019 opgesteld en dit is op 12 maart door het bestuur van 
Plaatselijk Belang Gees goedgekeurd. Op dat plan is een belangrijke wijziging ingevoerd – zie hiervoor 
verderop in deze verantwoording – waarvoor op 10 april instemmend is gereageerd door het bestuur van 
Plaatselijk Belang. 

In bijlage I is de uitnodiging voor de informatiemarkt van 8 en 9 februari 2019 opgenomen. 
 
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 ook in 2019 een hoop werk op hun schouders hebben genomen. Waar nodig zijn kosten 
gemaakt voor de inhuur van professionele bedrijven uit Gees of de directe omgeving.  
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: 

• Onderhoud van onze omgeving (bankjes, picknickplaatsen, schoonmaakdag) 
• Verbetering van de toonbaarheid van ons dorp en omgeving (bloemrijke zaadmengsels, bladinzameling) 
• Verbetering van de toeristische waarde van ons dorp (wandelroutes) 
• Realiseren van activiteiten door de werkgroepen Geeserstroom en de historische werkgroep voor het 

scannen van een foto-archief. 
• Aanleg verlichting fietspad Gees – Oosterhesselen. 

 
Uitvoering van onze plannen 
Onze Dorpsvisie ‘De sfeer van Gees’ uit 2016 vormt de basis voor het opstellen en verantwoorden van plannen. 
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.  
In de oorspronkelijke planvorming was ruim geld uitgetrokken voor het aanleggen van verlichting op het fietspad 
tussen Gees – Oosterhesselen. Nadere studie van dat idee leidde tot de conclusie dat aanleg van betaalbare 
vormen van fietspadverlichting niet door ons is uit te voeren. Ondertussen ontwikkelde het idee van de 
bladinzameling zich tot duurzame hekwerken die door een lokale ondernemer ontwikkeld zijn en gebouwd kunnen 
worden. Dat heeft geleid tot een belangrijke wijziging die in de financiële verantwoording zichtbaar is.  
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Drie geplande activiteiten zijn nog in afwachting van de mogelijkheid tot uitvoering. Dit betreft de 5e duurzame 
bladbak (Gees had altijd vijf openbare verzamelplaatsen voor het bladafval), de bergruimte voor 
gemeenschapseigendommen en een bijdrage aan een monument ter herdenking van Arch B. Luper, een piloot 
uit de 2e WO die in de omgeving van Gees/Meppen is neergestort. 
 
Besteding per thema uit de Dorpsvisie 

Gees Beeld en Karakter (met de techniek van nu het beeld en karakter 
van het oude esdorp versterken) € 788,74 

Gees Leefbaar (leefbaarheid stimuleren, ontmoeting, hulp/zorg om langer 
thuis te wonen) € 8.879,11 

Gees Energie en Mobiliteit (vervoer op orde houden, elektronische 
verbindingen verbeteren en collectieve maatregelen nemen voor energie 
en isolatie) € 0,00 

Gees Recreatie en Toerisme (ondersteunen van toeristische activiteiten 
voor inwoners die daar hun onderneming in voeren). € 1.711,76 

 
De volledige financiële verantwoording is opgenomen in de bijlage II. 
 



 

 4 

Bijlage I   
 

Vereniging voor Plaatselijk Belang Gees e.o. 
 

Informatiemarkt in De Klimop 
8 februari 18 – 21 uur 
9 februari 10 – 14 uur 

https://www.geesweb.nl 

 

Plaatselijk Belang Gees 
Laat u informeren wat de vereniging voor alle Geesenaren doet. Lees over alle overige verenigngen en 

activiteiotgen in ons dorp 
https://www.geesweb.nl/dorpsnieuws-lang/ 

Nei Naoberschap 
Zorg hebben voor elkaar, met een beetje hulp. 

Informeer u wat Nei Naoberschap voor u kan betekenen of meldt u aan als vrijwilliger.  
https://www.geesweb.nl/dorp/nein-naoberschap/ 

Gees in beeld (1940 en 800 jaar Gees) 
Bezoek de fototentoonstelling over de inwoners van Gees.  

Help bij het herkennen van die geportretteerden waarvan de namen nog ontbreken.  
Laat uw oude foto’s scannen. 

Dorpsbudget  
Informeer u over wat we met € 11.740,- voor Gees in 2018 hebben bereikt. 

Geef uw wensen voor 2019 mee aan de werkgroep. 

Herbestemming van De Klimop 
We gebruiken de school nu als vergaderlocatie. Zonde van al die lege m2. Moet De Klimop gewoon 

verkocht worden of hebt u nog een uitvoerbaar idee? 
https://www.geesweb.nl/de-klimop-voor-ons-allemaal/ 

Glasvezel  
Hebt u na de voorlichting van 5 februari nog vragen? Stel ze hier en meldt u aan 

als toekomstig afnemer van Glasvezel. 
https://glasvezelzuidenveld.nl/ 

Energiecoöperatie Geeser Stroom 
Informeer u persoonlijk wat deelname aan het project Postcoderoos I voor u 

betekent en schrijf u in. 
https://www.geesweb.nl/energiecooperatie-geeserstroom/ 

Reis in de geschiedenis van de Oude Steeg e.o. 
Bekijk de presentatie van de wandelroute en informatie rondom de Oude Steeg. 

 

Werkgroep Geeserstroom 
Informeer u over de meest recente plannen voor de verbeyeringen in het stroomgebied van de 

Geeserstroom. 
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Bijlage IV  Financieel resultaat 
 

Dorpsbudget 
2019 € 11.380   

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

Idee    Gerealiseerd 

Plan budget Plan budget 

Schoonmaakdag 
23 maart. 
Catering. € 250,00 

uitgevoerd 23 
maart € 64,12  

Schoonmaakdag 
23 maart. 

Aanschaf eigen 
materiaal. € 250,00 

uitgevoerd 23 
maart € 150,00 

 

 
Bloembakken 
aan 
lantaarnpalen   vervallen   

 

Inwoners Gees 
opteren voor 
zaadmengsel. € 2.000,00 

uitgevoerd mei 
2019 € 470,51 

 

 

Tentoonstelling 
verzameling 

Ginus Janssen  € 0,00 
uitgevoerd 
najaar 2019 € 104,11 

 

 

Gees Leefbaar (leefbaarheid stimuleren, ontmoeting, hulp/zorg 
om langer thuis te wonen) 

Idee    Gerealiseerd 

Plan budget Plan budget 

Bergruimte 
gemeenschapsgoe-
deren (grasmaaier, 

etc.) € 750,00 

Nog in 
onderzoek   

reservering 2020 € 500,00 

Verbeteren 
bladbakken € 750,00 

uitgevoerd 
najaar 2019 € 6.229,88 

reservering 2020 € 1.264,00 

Digitale 
Dorpsvlegel / 

actuele website € 500,00 

Samengevoegd. 
Nieuwsbrief. € 605,00 

Kosten organisatie 
betrokkenheid 
inwoners Gees € 600,00  

Kosten 
informatiemarkt   

uitgevoerd 
februari 2019 € 280,23 
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Gees Energie en Mobiliteit (vervoer op orde houden, 
elektronische verbindingen verbeteren en collectieve 

maatregelen nemen voor energie en isolatie) 

Idee    Gerealiseerd 

Plan budget Plan budget 

Verlichting 
fietspad 

Molenberg € 4.000,00 vervallen € 0,00  

Voorlichting 
energiemaatrege-

len woningen € 600,00 vervallen   

 

 
Gees Recreatie en Toerisme (ondersteunen van toeristische 

activiteiten voor inwoners die daar hun onderneming in voeren). 

Idee    Gerealiseerd 

Plan budget Plan budget 

Onderhoud 
bankjes € 500,00   € 143,02  

Uitbreiden app 
'Beleefroute'  

met route langs 
Celtic Fields € 995,00   € 1.235,00 

 

 

Actualiseren 
Huisweide route € 500,00 Afgerond € 183,74 

 

 
Opnieuw 
uitgeven 

Dorpsommetje € 500,00 
Nog in 
onderzoek € 0,00 

 

 

Bijdrage 
monument  

Arch B. Luper € 250,00 

In afwachting € 0,00 
 

reservering 2020 € 150,00 
 

 
Plannen 2019 omvang budget   omvang besteding 

Uitgaven 2019 € 12.445,00   € 9.465,61 

Reservering 2020     € 1.914,00 

Totaal uitgaven 
2019 -€ 1.065,00   € 11.379,61 

 


