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Beste dorpsgenoten, 
 
Inmiddels zijn we toe aan het vijfde Dorpsbudget1, tot en met augustus 2022 hebben we € 12.340,- 
beschikbaar voor de leefbaarheid van ons dorp. Om dat geld goed te besteden vragen we u, net als 
afgelopen jaren, een plan in te dienen. Dat kunt u doen als vertegenwoordiger van een vereniging, 
stichting, coöperatie of werkgroep. Maar wellicht hebt u een idee dat u samen met buurtgenoten gaat 
oppakken. Er is veel mogelijk, in deze brief leest u hier meer over.   
 
Het opstellen van een plan hoeft niet veel tijd en moeite te kosten. Een goed idee dat bijdraagt aan de 
leefbaarheid in Gees en dat u samen met dorpsgenoten kunt uitvoeren, is bijna alles wat u nodig hebt. 
Uiteindelijk gaat het erom dat uw idee voldoet aan de volgende punten: 

• Samenhang met de Dorpsvisie 2016 – 2026 (klik op de link of vraag het boekje aan bij Plaatselijk 
Belang) 

• Financiële haalbaarheid (een eenvoudige begroting voldoet) 
• Voldoende betrokkenheid van inwoners van Gees  
• Uw plan is voor 31 augustus 2022 uitgevoerd. Leidt uw plan tot een reservering voor een groter 

project, dan kunt u voor maximaal drie jaar een reservering aanvragen. 
  

Ideeën op doen tijdens de voorlichting op 29 september 
Inmiddels zijn er al veel goede ideeën gerealiseerd. Een aantal daarvan wordt gebundeld in een filmpje 
waarvan we de langere versie vertonen op woensdag 29 september, in aansluiting op de algemene 
ledenvergadering van Plaatselijk Belang. De ALV start op 20.00 uur in de Zwerfkei2.  
Vanaf 20.45 uur zijn alle inwoners van Gees hiervoor welkom mits er nog voldoende ruimte in de zaal 
beschikbaar is.  
Na het vertoonde filmpje houden we een ideeënmarkt. Op een informele wijze brengen we u met 
gelijkgestemden bij elkaar om samen dromen uit te wisselen. Maak alvast een keuze voor de groep waarin 
uw droom past. U kunt uw keuze ook bij aanmelding vooraf kenbaar maken (zie voetnoot 2). 

• Natuur 
• Ondernemerschap 
• Zorg voor elkaar 
• Verduurzaming van huizen en energie. 

 
U hoeft uw plan niet alleen op te stellen.  
Wij help u graag om uw plan op te stellen. Wij zijn uw aanspreekpunt voor vragen en helpen u om binnen 
het onderstaande tijdpad uw aanvraag in te dienen. Ons mailadres en telefoonnummers vindt u verderop 
in deze brief. 

 
1 Het Dorpsbudget wordt jaarlijks bij de gemeente aangevraagd door Plaatselijk Belang Gees. Het budget komt beschikbaar als subsidie onder de 
voorwaarde dat alle inwoners van Gees kunnen meebeslissen over de besteding ervan. Over die besteding legt Plaatselijk Belang Gees 
verantwoording af aan de inwoners en aan de gemeente.  
 
2 De organisatie van de ALV en van het tweede volledig openbare deel kan nog gewijzigd worden als gevolg van herziening van de landelijke 
Coronamaatregelen. Vooralsnog houden we ons aan de huidige richtlijnen: bij klachten blijft u thuis, bij binnenkomst wordt u geregistreerd, de 
zitplaatsen zijn op 1,5 meter afstand. De zaal laat op deze wijze 50 deelnemers toe. Aanmelding vooraf is niet verplicht maar u kunt teleurstelling 
voorkomen door een plaats te reserveren met een aanmelding op Geesweb (https://www.geesweb.nl/dorp/jaarvergadering-plaatselijk-belang-gees/) 
of stuur een mailtje aan de secretaris van PBG (secretarispbg@geesweb.nl).  
 



 
Verantwoording 
Jaarlijks verantwoorden we aan u alle activiteiten en de financiële resultaten. Zo krijgt u een goed beeld 
wat we gezamenlijk doen als bijdrage in de leefbaarheid van ons dorp. U treft de verantwoording 
Dorpsbudget 2020 (uitvoering 2021) aan op Geesweb. Op 29 september is er na het filmpje over de 
activiteiten van dit jaar ruimte om vragen te stellen over de verantwoording. 
 
 
Tijdlijn 
In onderstaande tijdlijn leest u de stappen om uiteindelijk de plannen vast te stellen.  
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We werken in de tijdlijn toe naar 15 december. Uiterlijk op die dag zijn de plannen getoetst en verschijnen 
ze in definitieve vorm op Geesweb. Om uw plan daar goed te presenteren vragen we u om naast een 
beschrijving van uw plan zo mogelijk ook beeldmateriaal toe te voegen, dat versterkt de presentatie van 
uw plan.  
Zijn er meer plannen dan het budget toe laat dan kunt u als dorpsgenoot via Geesweb vanaf 16 december 
uw stem uitbrengen tot uiterlijk 31 december. De plannen met de meeste stemmen gaan dan door.  
 
Om een plan in te dienen hebben we het u zo gemakkelijk mogelijk gemaakt: 

• Op Geesweb/Dorpsbudget treft u een formulier aan waarin u uw idee/plan kunt beschrijven. Vul 
het formulier in en verzend het uiterlijk 31 oktober 2021 naar dorpsbudget@geesweb.nl.  

• Bij deze brief treft u pagina 23 aan uit onze Dorpsvisie. Daarmee kunt u gemakkelijk uw idee 
toetsen aan het gedachtegoed van onze Dorpsvisie.  

• Op donderdag 14 oktober 2021 is er in De Klimop een inloopavond van 19 – 22 uur. Leden van 
de commissie Dorpsbudget zijn dan aanwezig om persoonlijk uw vragen te beantwoorden. 
Aanmelden vooraf is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat elk idee de juiste aandacht krijgt. Stuur 
hiervoor tot uiterlijk 7 oktober een bericht naar dorpsbudget@geesweb.nl. U ontvangt dan 
informatie hoe laat u op de avond van 14 oktober wordt verwacht. 

• U kunt te allen tijde een lid van de commissie Dorpsbudget om advies vragen. Weet u even niet 
wie u gaat benaderen, stuur dan een mailtje naar dorpsbudget@geesweb.nl, dan neemt één van 
de commissieleden contact met u op. 

 
 
Wij wensen u veel succes bij het bedenken van mooie plannen voor de leefbaarheid van ons dorp. 
 
 
De commissie Dorpsbudget,  
 
Henk Diedering (0524-582175), Kees van Dijk (06 41791407),  
Gert de Groot (06 11145761), Roel Fleurke (06 44030499). 



 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
Doelen van de Dorpsvisie Gees 2016-2026 
1.  Gees Beeld en Karakter 
We willen het beeld van het esdorp kwalitatief versterken met de technologie van nu. We zien Gees 
als een dorp met goed onderhouden rietgedekte saksische boerderijen, open en schone erven, 
kleine huisweiden met gezond klein vee, functionele bomen met zichtbare ouderdom, nostalgisch 
vormgegeven straatverlichting met duurzame, nachtdieren vriendelijke technologie en fraai 
aangelegde straten waar voetgangers en rolstoelers hun wandeling kunnen maken. Het es- en 
veldenlandschap rondom Gees kenmerkt zich door open akkers, kleine weidegronden, stromende 
beken en onderhouden wandel- en fietspaden langs onverharde wegen. 
 

2. Gees Leefbaar 
We willen Gees leefbaar houden door zorg voor elkaar, georganiseerd als het moet en 
ongeorganiseerd als het kan. Zorg in de betekenis van 'de ander voort helpen waar het kan met 
hedendaagse middelen zoals domotica zodat professionele hulp pas nodig is als het moet'. 
Daardoor blijven mensen langer thuis wonen, voelen ze zich veilig, blijft het onderhoud van huis en 
erf aanvaardbaar maar is die zorg geen concurrent voor thuiszorg, tuinman of schilder.  
 

3. Gees Energie en Mobiliteit 
We willen Gees leefbaar houden door het in stand houden van de goede bereikbaarheid. Het 
openbaar vervoer verdient blijvende ondersteuning zodat deze behouden blijft voor het dorp. We 
streven verbetering na in de mobiele en de bekabelde verbinding. We willen de toegang tot 
collectieve middelen vergroten door te voorzien in collectieve voorzieningen in de vorm van zonne-
energie en isolatie. 
 

4. Gees Recreatie en Toerisme 
We zien het toerisme als een middel voor inkomsten van een deel van de inwoners van Gees en als 
middel voor het behoud van de levendigheid van Gees. Daarom willen we de gunstige ligging van 
Gees breder onder de aandacht brengen van eigen inwoners en potentiële bezoekers; door het 
ondersteunen van het hebben van overnachtingsaccommodaties in de vorm van kleinschalige 
B&B's. In het ruime toeristische aanbod van Drenthe willen we dat Gees de kansen van de ligging in 
het Belvédère-gebied benut door hoogwaardige voorzieningen aan te bieden aan de recreant. 
We bevorderen ruimte voor kleine ondernemingen, het samen steeds weer ondersteunen van lokale 
recreatieve initiatieven en het professionaliseren van de aantrekkingskracht van Gees. 


