Het idee

Gees Beeld en Karakter
Organisatie /
Uitvoering door
contactpersoon

In Gees staan meerdere plantenbakken (oude rioolbuizen)
die met meer aandacht voor aarde en beplanting beter tot
hun recht komen. Een kleine werkgroep gaat hiermee aan
de slag en wordt professioneel bijgestaan door Claudia
Boon van Miss Tuinboon.

Werkgroep
plantenbakken
Anneke van
Berkum

Gees Leefbaar
Organisatie /
Het idee
contactpersoon
Ten behoeve van een maandelijkse ontmoetingsochtend
in het Pluspunt als voortzetting van het koffieterras van de
Koop Lokaal weken. Gaat hierbij om aanschaf banner (voor Nei Naoberschap
bekendmaking), wegwerpbekertjes en dergelijke, twee
Ina Koopman
picknicktafels en twee parasols.

Werkgroep met Anneke
van Berkum, Liesbeth de
Groot en Claudia Boon
(levert advies, potgrond
en beplanting).

Uitvoering door
Een groep vrijwilligers
organiseert de ochtend en
draagt zorg voor de
aankoop van de
goederen.

Rookmelders worden verplicht. Een goede reden om
ouderen en/of alleengaanden op te zoeken en te helpen bij
Nei Naoberschap
de aanschaf. De 1e rookmelder wordt daarbij aangeboden.
Jan Arie van
Zo helpt de invoering van de verplichte rookmelders
Berkum
wellicht ook iets tegen eenzaamheid.

Een groep vrijwilligers zal
contacten leggen met
bewoners in de doelgroep
en de bezoeken afleggen.

Het zal nog de nodige tijd vergen voordat Plaatselijk Belang
een passende oplossing heeft gevonden voor de berging
van eigen materialen. Ook Gees in Wintersfeer wil graag
een goede berging. Als tijdelijke oplossing wordt een
container gehuurd en geplaatst op de Molenberg. Mogelijk PB Gees / GiW
echter dat ook een iets verwaarloosde garage aan de
Gert Keep/ Jan
Oude Steeg kan worden opgeknapt en gebruikt voor
Kelder
opslag. De werkgroep heeft in ieder geval € 3.000,beschikbaar (€ 500,- inleg van GiW) voor deze tijdelijke
oplossing.

Vrijwilligers van
Plaatselijk Belang Gees en
Gees in Wintersfeer
dragen bij aan dit project.

Vanaf 2021 zal er gedurende drie jaar € 1.692,gereserveerd worden voor de bouw van een opbergplek
voor gemeenschappelijke goederen. De overige middelen
komen hiervoor uit de kas van Plaatselijk Belang (na
PB Gees
instemming van de leden van de vereniging). Omdat in
Gert Keep
2021 al € 1.849,- extra is toegekend voor deze reservering
wordt er in 2021-2022 geen inleg gedaan.

Vrijwilligers van
Plaatselijk Belang Gees en
Gees in Wintersfeer
dragen bij aan dit project.

Bij de opening dit najaar van Cultureel Coevorden werd
duidelijk hoeveel plezier het zingen geeft. Reden om een
koor op te richten. Voor de eerste kosten, zoals de
aanschaf van muziek, is een klein budget aangevraagd.

De leden van het koor in
oprichting zullen dit
gezamenlijk oppakken.

Groep in
oprichting
Rob Drabbe
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Koop Lokaal Gees was afgelopen zomer een succes. Reden
om meer ondernemers deel te laten nemen en meer
bekendheid te geven aan dit terugkerend initiatief. Door
meer materiaal te ontwikkelen zoals een boekje over de
Ondernemers
ondernemers in Gees, meer vlaggen om de deelnemende Gees
locaties te markeren, onderzetters, duurzame tassen en
Wilmien Habers
dergelijke, wil Koop Lokaal Gees meer bezoekers trekken.
Dat brengt op een prettige manier leven in het dorp.

Gees Energie en Mobiliteit
Organisatie /
Het idee
contactpersoon
De energiecoaches hebben instrumenten nodig om de
situatie bij u thuis te kunnen beoordelen. Dat geeft een 1e
indruk van wat u kunt doen om uw woning energiezuiniger
te maken. De verstrekking van apparatuur via de
EC Geeserstroom
gemeentelijke lijn laat lang op zich wachten en dan nog is
Jan Roelof
de beschikbaarheid beperkt. Een eigen CO-melder en
Nijenbanning
warmtecamera maken het mogelijk meer bewoners in ons
dorp te voorzien van informatie hoe zij zuiniger om kunnen
gaan met energie.

Groep van ondernemers
uit Gees waaronder
Wilmien Habers, Anneke
van Berkum en Rianne
Renting.

Uitvoering door

De energiecoaches Jan
Roelof Nijenbanning en
Hans Hornstra pakken dit
op.

Gees Recreatie en Toerisme
Organisatie /
Het idee
Uitvoering door
contactpersoon
De hiervoor opgerichte
werkgroep
vogelkijkscherm gaat
Bouw en plaatsing van een vogelkijkscherm bij de plas van
hiermee aan de slag in
Werkgroep
Bollema. Bij het scherm wordt een bord geplaatst met
nauwe samenwerking
vogelkijkscherm
uitleg van de aanwezige vogelsoorten.
met de wergroep
Bert Oosterga
Geeserstroom (tbv. een
identiek scherm in de
Mepper hooilanden).
Met een drone waaraan een warmtecamera is bevestigd
kunnen vogelnesten gespot worden om deze daarna te
Vogelweidemarkeren in het veld. De huur van een drone met piloot is
groep
wellicht nog kostenloos, anders kan de vogelweidegroep er
Gerrit Wolting
één huren en zo nog beter de nodige nesten vinden.
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De vogelweidegroep in
samenwerking met de
regionale
overkoepelende
organisatie voor
vogelbescherming.
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Jaar in jaar uit worden de bankjes in en rond Gees
onderhouden door een kleine ploeg vrijwilligers. Zij
verdienen het om met goed en modern materiaal hun
werk te verrichten. Om die reden wordt de oude benzine
bosmaaier vervangen door een stille en energiezuinige
elektrische maaier. Zo wordt het vrijwilligerswerk nog
leuker.

Werkgroep
Derk Meppelink en Henk
onderhoud
Diedering verzorgen deze
bankjes
vervanging.
Derk Meppelink

Totaal beschikbaar budget
Totaal toegewezen budget aan projecten en reserveringen
Verwacht resultaat initiatieven

€ 12.340
€ 12.870
-€ 530

Jaarlijks terugkerende posten
Organisatie /
Jaarlijks terugkerende activiteit
contactpersoon
Jaarlijks wordt voor het onderhoud van bankjes en paden
Werkgroep
wat geld beschikbaar gesteld. Het geld dat niet direct nodig
onderhoud
is wordt weggelegd om in een volgend jaar bijvoorbeeld
bankjes
groter onderhoud aan één of meerder bankjes te doen.
Derk Meppelink
Twee jaar terug zijn de eerste ervaringen opgedaan met
het aanbieden van zaaimengsels aan de inwoners in ons
dorp. Daarvan wordt geleerd. Betere mengsels en vooral,
meer voorlichting hoe de mengsels te zaaien en te laten
uitgroeien tot aansprekende bloemen- en kruidenvelden.
De jaarlijkse schoonmaakdag is én een fijn sociaal
gebeuren én levert mooi schone bermen in en om Gees op.
Naast kosten voor het gebruikte materiaal worden de
vrijwilligers getrakteerd om zo ook het sociale deel extra
genoeglijk te maken.

€ 1.300

Werkgroep
zaaimengsels
Tineke Kiers

PB Gees
Jan Hidding /
Anneke
Meppelink

Uitvoering door
De werkgroep bestaat uit
Derk Meppelink en Henk
Diedering.

Tineke Kiers samen met
Henk Diedering.

Vanuit PB Gees pakken
Jan Hidding en Anneke
Meppelink dit op en
voeren het uit met vele
vrijwilligers.

Inzet eerder gereserveerde gelden
Organisatie /
Initiatief in de wachtstand
Uitvoering door
contactpersoon
Onttrekking uit algemene reserve.
Commissie
dorpsbudget
Totaal beschikbaar budget
Totaal initiatieven, jaarlijkse posten en reserveringen
Verwacht resultaat initiatieven, jaarlijkse posten en
reserveringen
Ten laste van algemene reserve dorpsbudget
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