
Leefbaarheid: 
 
Leefbaarheid is de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens 
aan worden gesteld. Het gaat over de voorwaarden waaronder mensen in een bepaalde omgeving kunnen en 
willen samenleven. 
 
 
Het thema leefbaarheid kent 3 subthema’s: 

1. Fysieke omgeving: bebouwing, de waarde ervan, groen, voorzieningen. 
2. Sociale omgeving: onderlinge interactie en bevolkingsopbouw 
3. Veiligheid: overlast, vervuiling, criminaliteit en bedreigende of onveilige (verkeers)situaties  

 
 
Verwachte ontwikkelingen: 

• Afname van voorzieningen in de omliggende plaatsen (waarvan Gees grotendeels afhankelijk is) 
• Uitstroom van jongeren uit het dorp door het ontbreken van passende woningen. 
• Vrijkomende woningen zijn meestal duur en worden gekocht door mensen van elders (hartelijk 

welkom!), dit leidt tot een verandering in de inwonersopbouw. 
• Anderzijds zal het besteedbaar inkomen afnemen voor een deel van de inwoners 
• toename van (zorg)kosten en afname van arbeidspotentieel voor de zorgberoepen zal leiden tot 

minder mogelijkheden van zorg thuis en daarmee toenemende druk op mantelzorg en vrijwilligers. 
• Polarisatie, het vergroten van tegenstellingen 

 
Behouden: 

• Nei Naoberschap, maar ook het oude Naoberschap. Onderlinge samenhang en betrokkenheid. 
• (In)formele (hobby)groepen en verenigingen.  
• Ontmoeting in allerlei vormen 
• De kerk in de gemeenschap. 
• Gees Verbindt 
• Plaatselijk Belang met draagvlak en een goede relatie met de gemeente 

 
Verbeteren: 

• bekendheid en lidmaatschap van NN en PB (het streven: minimaal 75% van de huishoudens is lid) 
• Weten hoe de inwoners denken over de verkeersveiligheid 
• Weten hoe de inwoners denken over woningbouw in het dorp 
• Mogelijkheden tot dichtbij huis recreëren (sport, spel en spelen, activiteiten) 

 
Met wie werken we samen? 

• vooral met elkaar! 
• Gemeente 
• Vrijwilligers 
• Ondernemers 
• Kerken en verenigingen 
• Boermarke 

 
Visie: 
Inwoners van Gees wonen prettig en veilig in het dorp. Zij voelen onderlinge betrokkenheid en zien naar elkaar 
om. Elkaar helpen naar vermogen is het uitgangspunt. We doen zelf wat we kunnen, pas daarna komen 
professionals in beeld.  In Gees mag iedereen zijn wie hij/zij is, we discrimineren en oordelen niet. We houden 
in ons handelen rekening met anderen, en praten mèt elkaar en niet over elkaar. 
 


