DORPSBUDGET 2020 (uitvoering 2021)

Gees Beeld en Karakter
(met de techniek van nu het beeld en karakter van het oude esdorp versterken)
Organisatie /
Uitvoering door
contactpersoon

Het idee

Budget

Verzamelfolder 'Gees wandeldorp' met informatie over alle
Werkgroep
wandelroutes rond Gees.
Beleefroutes
Draagt bij aan het in beeld houden van het historisch landschap rond
Adri Kuyper
ons dorp. En zeker zal dit ook het toerisme in Gees bevorderen.

Werkgroep
beleefroutes

€ 250

Opnieuw uitgeven van de drie 'Dorpsommetjes', ge-update en
voorzien van nieuwe teksten.
Draagt bij aan het in beeld houden van het historisch landschap rond
Werkgroep
ons dorp. En zeker zal dit ook het toerisme in Gees bevorderen.
Beleefroutes
De 'Dorpsommetjes' worden verkocht aan belangstellenden. Een
Adri Kuyper
deel van de opbrengst vloeit terug naar de kas van PB Gees.
Derrhalve wordt 50% van de begrootte kosten ad € 1.500,bijgedragen door PB Gees.

Werkgroep
beleefroutes

€ 750

Werkgroep
Inzaaien van een gras-bloemmengsel op de oostelijke strook van de bermbeheer
Geserweg, voor een betere bio-diversiteit en het aantrekkelijker
Bert Oosterga
maken van het leefgebied rond Gees.

Aanleg wandelpad tussen Plagmadijk en Oude Made dijk. De
aanvraag betreft de bekostiging van twee toegangshekken. De
overige kosten van de aanleg van dit pad, voor afrastering en
inzaaien met een bloemenmengsel, zijn gedragen door Jan Rossing. Jan Rossing
Het pad verruimt de wandelmogelijkheden en draagt zo bij aan het
in beeld houden van het historisch landschap rond ons dorp. En
zeker zal dit ook het toerisme in Gees bevorderen.

maart 2021

Werkgroep
bermbeheer,
vrijwilligers uit
dorp, firma
Voors en
gemeente.
De hekken
worden
geleverd door fa
Voors, de
plaatsing ervan
door Jan Rossing
met hulp van
vrijwilligers.

€ 1.804

€ 735
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Gees Leefbaar
(georganiseerde en ongeorganiseerde hulp/zorg bieden met de techniek van nu zodat langer thuis wonen en veilig
voelen ondersteund wordt)
Organisatie /
Uitvoering door
contactpersoon

Het idee

Renoveren van 'de Scheuvel' bij de ijsbaan zodat er meer activiteiten
IJsvereniging
gehouden kunnen worden.
Goringbosch
Past bij het aantrekkelijk houden van ons dorp Gees door het
Fred Jansen
ontwikkelen van een ontmoetingsplek.

Vrijwilligers van
de IJsvereniging
voeren de
renovatie zelf
uit.

Reservering gedurende drie jaar ad € 2.000 voor uitgave van een
boek over de geschiedenis van Gees.
Het ontwikkelen van onze kennis van de historie ons dorp en het
Werkgroep
Werkgroep met
daarbij betrekken van inwoners die de inhoud opluisteren met
monumenten
vormgever,
verhalen, draagt bij aan ons gevoel van verbondenheid.
Mieke Venhorst drukker.
De aanvraag is ingetrokken omdat verwacht wordt dat er op andere
wijze subsidie kan worden ontvangen.
De PKN en Plaatselijk Belang ontwikkelen samen het Pluspunt tot
ontmoetingsplek in Gees. De projectgroep heeft enig budget nodig
voor het informeren van de inwoners met flyers, het houden van
Projectgroep
voorlichtingsbijeenkomsten en dergelijke.
Pluspunt
Aantrekkelijk houden van woondorp Gees door het ontwikkelen van Adri Kuyper
een ontmoetingsplek.

Er is al jaren behoefte aan een geschikte bergruimte voor het
opslaan van spullen die in gemeenschappelijk bezit zijn, zoals
zomermeubilair, sfeerverlichting, de aanhangwagen met
bladbakken. Er ligt nu een plan van aanpak om deze bergruimte te
realiseren.
Met een goede bergruimte wordt het vrijwilligers gemakkelijker
gemaakt hun werkzaamheden voor de gemeenschap uit te voeren. PB Gees
Siny Vink
Het betreft een reservering van drie jaar ad € 1.692,- per jaar voor
50% van de begrootte kosten. De overige 50% wordt door PB Gees
betaald (mits instemming van de ALV). De reservering wordt in 2021
als sluitpost gehanteerd. Vanwege het wegvallen van twee posten
en het bestemmen van de in 2020 niet benutte plangelden van €
500,- kan er in 2021 meer geld geresrveerd worden. Dit ontlast
toekomstige Dorpsbudgetten.
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Project- en
stuurgroep
Pluspunt.

Vrijwilligers van
PB Gees

Budget

€ 3.350

€0

€ 250

€ 4.041
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Door middel van promotiemateriaal de activiteiten van Koop Lokaal
Gees, die de zomermarkt vervangen, onder de aandacht brengen
van inwoners, toeristen en inwoners van omliggende dorpen.
Koop Lokaal
Dit plan draagt bij aan de leefbaarheid van ons dorp door het
Gees
stimuleren van kleine ondernemingen en het voorzien in de
Wilmien Habers
ontmoetingsplkekken tijdens de Koop Lokaal dagen voor inwoners
en toeristen.
Het verrichten van een haalbaarheidsonderzoek naar het realiseren
van een workhub: een ruimte met 2 of 3 werkplekken waar
'thuiswerkenden - zonder goede thuiswerkplek' hun werk kunnen
Rob en Atie
verrichten.
Drabbe
Er is voor dit onderzoek geen budget nodig.

Leden van de
groep Koop
Lokaal Gees.

€ 750

Rob en Atie
Drabbe.

€0

Gees Energie en Mobiliteit
(vervoer op orde houden, elektronische verbindingen verbeteren en collectieve maatregelen nemen voor energie en
isolatie)
Organisatie /
Uitvoering door
contactpersoon

Het idee

Plaatsing openbare laadpaal voor elektrische auto's met gebruik van
provinciale subsidie.
De leefbaarheid wordt verbeterd door een grotere mobiliteit. De
EC Geeserstroom
toegang tot collectieve voorzieningen wordt verbeterd.
Hans Hornstra
De aanvraag is op € 0,00 uitgekomen omdat de gemeente heeft
bijgedragen ad € 1.500,- aan de provinciale subsidie.

Budget

Plaatsing door
extern bedrijf in
opdracht van de
provincie.

€0

Gees Recreatie en Toerisme
(ondersteunen van toeristische activiteiten voor inwoners die daar hun onderneming in voeren).
Organisatie /
Uitvoering door
contactpersoon

Het idee
Vervanging Picknickset aan de Kruisakkerweg ter hoogte van de
voormalige schuur. De bank + tafel die er nu staat zijn in
erbarmerlijke staat en aan vervanging toe. Het betreft hier een
waardevolle plek vanwege het uitzicht over de es.

Werkgroep
Job Kropveld
bankjes
met vrijwilligers
Marlies van Huis

Budget

€ 350

Totaal beschikbaar budget

€ 12.180

Totaal toegewezen budget aan projecten en reserveringen

€ 12.280
-€ 100

Verwacht resultaat initiatieven

maart 2021
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Jaarlijks terugkerende posten
Organisatie /
Jaarlijks terugkerende activiteit
contactpersoon
PB Gees
Onderhoud bankjes e/o reservering groot onderhoud - vervanging Derk Meppelink
PB Gees
Jan Hidding /
Anneke
Deelname landelijke schoonmaakdag
Meppelink

Uitvoering door
Werkgroep
bankjes

€ 200

PB Gees

€ 200

Inzet eerder gereserveerde gelden
Organisatie /
Initiatief in de wachtstand
Uitvoering door
contactpersoon
Bergruimte voor gemeenschappelijke goederen (2019)
Het oorspronkelijke idee was om een 2e hands schuur met
PB Gees
vrijwilligers geheel te verplaatsen en te renoveren. Voor dat idee
Jan Hidding
was geld gereserveerd.Dit kan nu toegevoegd worden aan het plan
van aanpak voor nieuwbouw vann een duurzame bergruimte.
Totaal beschikbaar budget
Totaal initiatieven, jaarlijkse posten en reserveringen
Verwacht resultaat initiatieven, jaarlijkse posten en reserveringen
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Budget

PB Gees

Budget

-€ 500

€ 12.180
€ 12.180
€0
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