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De G staat voor de gemeenschap Geesteren 
De Lat geeft aan: Geesteren heeft de lat hoog liggen 
De Uitgerekte in beweging zijnde G is: Geesteren legt de lat nog hoger 
De bewegingslijnen stellen de dynamiek van Geesteren voor. 
De “delen” van de G zijn de diverse instanties en verenigingen in en om Geesteren: samen één 
De G in de vorm van een pijl staat voor de opwaartse beweging (spiraalvorm) 
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Voorwoord 
 
We zijn blij met de totstandkoming van dit dorpsplan. Met inzet van heel veel personen is er een waardevol 
document vervaardigd, dat heel wat bouwstenen bevat voor de ontwikkeling van Geesteren. Het dorpsplan 
geeft een duidelijke en samenhangende visie, voortbouwend op wat er in de achterliggende jaren aan 
opvattingen ontwikkeld is. Het plan kan niet alleen beschouwd worden als een plan voor het dorp, maar 
vooral ook als een plan van het dorp. Het is ontwikkeld in samenspraak met vele dorpsbewoners en andere 
personen die een rol in het maatschappelijke leven van Geesteren vervullen. Bij die samenspraak is 
gezocht naar overeenstemming over de van alle kanten aangedragen gedachten en voorstellen. Daar waar 
tegenstellingen waren, heeft er discussie plaatsgevonden. Meningen die gedeeld werden, zijn in de teksten 
opgenomen. Het resultaat van alle besprekingen zoals in dit plan is ondergebracht, bevat ongetwijfeld 
elementen waar niet elke inwoner achter kan staan. Maar we denken wel een heel breed gedeelde en alles 
verbindende hoofdkoers benoemd te hebben. 
  
Geesteren is een vooruitstrevend dorp, waar sportiviteit en saamhorigheid hoog in het vaandel staan. Dit 
komt tot uitdrukking in de titel van het dorpsplan:Geesteren legt de lat hoger. 
 
Als gemeenschap Geesteren realiseren we ons terdege dat voorzieningen die zich in de loop der jaren 
ontwikkeld hebben tot wat ze nu zijn, in de toekomst alleen beschikbaar kunnen blijven als we ons met z’n 
allen blijven inzetten. Uiteraard is een goede verstandhouding met de lokale overheden hierbij onmisbaar. 
We zullen over de dorpsgrenzen heen moeten kijken en open moeten staan voor nieuwe en goede ideeën 
van buitenaf. In dat kader plaatsen we ook de subtitel: Geesteren, een vitaal dorp met respect voor 
het verleden en oog voor de toekomst. 
 
Voor de projectgroep zit het werk erop. Het dorpsplan is vanaf nu “eigendom” van het dorp. Vanuit haar 
functie als dorpsvertegenwoordiger zal Dorpsbelang Geesteren met de uitvoering aan de slag moeten gaan. 
Gezien de vele ideeën en wensen een stevige klus, die alleen geklaard kan worden als alle inwoners van 
Geesteren hieraan hun medewerking verlenen, hetzij financieel, hetzij door hun vrijwillige inzet voor het 
Dorpsbelang Geesteren, om de leefbaarheid van ons dorp op peil te houden. 
 
Op deze plaats willen we iedereen bedanken die meegewerkt heeft aan de totstandkoming van dit plan. We 
denken hierbij aan de schrijvers van individuele bijdragen, alle deelnemers aan de gevoerde gesprekken en 
gehouden bijeenkomsten, de Stichting Welzijn Tubbergen, de Stichting Heemkunde Geesteren en de 
Stichting Dorpsbelang Geesteren.Een aantal vrijwillige medewerkers verdienen het om hier persoonlijk 
genoemd te worden: Marietje Kamphuis voor de berichtgeving via de pers en voor haar inspirerende 
bijdragen, Marcel Oude Wesselink voor het op schrift stellen van de historische gegevens, Alphons Oude 
Avenhuis voor het vervaardigen van de tekening op de omslag en Richard Hilberink, Jenny Hilberink en 
Drs. Inge Hilberink van Brosis IT diensten voor de lay-out. 
 
In dit verband bedanken we ook Frans Hijman van de Spil Adviesgroep uit Zwolle, die het hele proces van 
begin tot eind begeleid en gecoördineerd heeft en een groot aandeel had in de productie van teksten. En 
diverse ambtenaren van de gemeente Tubbergen, die ons via een aantal besprekingen en contacten 
voorzien hebben van de nodige achtergrondinformatie. Als laatste, maar niet het minste, zeggen we onze 
dank aan de gemeente Tubbergen en de Rabobank Geesteren/Langeveen voor de beschikbaar gestelde 
financiën om het plan te kunnen ontwikkelen en uitbrengen. 
 
Projectgroep Dorpsplan Geesteren 2015 
 
Frans Hijman  Spil Adviesgroep 
André Reimerink Stichting Welzijn Tubbergen 
Marietje Kamphuis Public Relations 
Yvonne Fransen Stichting Dorpsbelang Geesteren         
Anton Schrijver  Stichting Dorpsbelang Geesteren       
Truus Segers  Stichting Dorpsbelang Geesteren 
Dianne de Veen Stichting Dorpsbelang Geesteren 
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Nawoord 
 
Zoals eerder gemeld is dit toekomstplan, en dan vooral het hoofdstuk ‘Visie op Geesteren’ en de 
Actiepuntenlijst, het product van meningsvorming door de inwoners van Geesteren. In verreweg de meeste 
gevallen zijn alleen die meningen opgenomen die door meer dan een enkele persoon zijn genoemd en waar 
anderen het mee eens konden zijn. Eenzelfde richtlijn is aangehouden voor wat betreft de compleetheid van 
onderwerpen of aandachtsterreinen: alleen de vanuit de dorpssamenleving aangeroerde zaken hebben 
aandacht gekregen. Er is geen allesomvattend plan gemaakt. Het kan de lezer dan ook zijn opgevallen dat 
bepaalde thema’s helemaal niet voorkomen, bijvoorbeeld criminaliteit of natuur en milieu. Dat geldt ook voor 
sommige door functionarissen van instellingen ingebrachte ideeën of plannen (bijvoorbeeld om verder te 
gaan met verkenningen rond de vorming van een Brede School). De reden is dat deze onderwerpen niet ter 
bespreking zijn aangemeld of niet (ook) van inwoners afkomstig zijn, en dan hier ook geen aandacht 
hebben gekregen. Overigens zijn er wel allerlei door functionarissen aangeleverde gegevens opgenomen 
die bijdragen aan het compleet maken van het ‘plaatje’ over het wel en wee van de inwoners van 
Geesteren. Een voorbeeld hiervan is het bij een gesprek ontvangen signaal over de meer op repressie 
gerichte houding van de politie als gevolg van de met het Rijk overeen gekomen prestatiecontracten en de 
daardoor verminderde inzet voor laagdrempelige sociale contacten met onder andere jongeren. 
 
De niet vermelde zaken die wellicht ook betrokken moeten worden bij het vaststellen van de gewenste 
toekomst voor Geesteren komen ongetwijfeld in beeld bij de verdere behandeling van het dorpsplan. De 
gemeente en andere ‘partners’ in het vervolgtraject, zullen alle achtergronden en alle beleidslijnen erbij 
willen halen. Dat is ook hun verantwoordelijkheid. Op deze plaats dient echter wel opgemerkt te worden dat 
die exercitie niet te lang mag duren; de nu voorliggende ideeën en voorstellen vragen om een snelle 
behandeling en prioriteitsstelling. De inzet en het enthousiasme van zoveel bewoners, organisaties, 
verenigingen en functionarissen dient vastgehouden en benut te worden voor de fase waar het eigenlijk om 
gaat, die van opstelling en uitvoering van een meerjarenprogramma om de toekomst van Geesteren veilig 
te stellen. 
 
Bijna vanzelfsprekend is het dat de afhandeling van allerlei aangedragen praktische (knel)punten niet op 
een bredere toets en besluitvorming hoeven te wachten. Door daarmee te beginnen kan ook de nodige 
goodwill gekweekt worden. Dit geldt overigens voor alle betrokken partijen, van gemeente en andere 
instellingen tot afzonderlijke verenigingen en de dorpsraad: ieder levert vanuit zijn of haar functie, rol en 
positie een bijdrage aan het vitaal houden van het dorp. Bij de opstelling van dit dorpsplan is overduidelijk 
naar voren gekomen dat de leefbaarheid van Geesteren een zaak is van een veelheid aan ‘actoren’ die 
onderling tot een goed onderling samenspel moeten komen. Bij de besprekingen in het kader van dit plan 
zijn die rollen en betrekkingen meermalen stevig bediscussieerd en soms op een andere wijze 
(her)benoemd. Een duidelijke confrontatie was zichtbaar bij de pogingen vanuit de projectgroep Dorpsplan 
Geesteren 2015 om veel bewoners aan de praat te krijgen. Gelet op de grote deelname van jong en oud 
aan het actieve dorpsleven viel het aantal deelnemers aan bijeenkomsten nogal tegen. Ook kwamen er 
weinig individuele reacties op de meerdere malen gedane oproepen voor inzending of melding van ideeën 
voor de toekomst. Een belangrijke oorzaak kan zijn dat de gemeenschap erg nauw met elkaar verbonden 
is: men kent elkaar goed, komt elkaar overal tegen en is bang om standpunten naar voren te brengen of 
meningen van anderen tegen te spreken.  
 
Het bestuur van Dorpsbelang zal met de nu opgedane ervaringen zeker haar voordeel doen. Het is duidelijk 
dat er wat moet veranderen in de wijze waarop er gewerkt wordt. Bij de bespreking van dit dorpsplan zal 
ook dat punt verder aan de orde komen. 
 
Onze inspanningen met betrekking tot dit dorpsplan willen we afsluiten met het doen van een aanbeveling.  
Voor het hoofdstuk De historie van Geesteren bleek het lastig om gegevens bij elkaar te krijgen voor een 
beknopte maar veelzijdige geschiedschrijving van het dorp. Kennelijk is er nooit iemand of een organisatie 
geweest die alles over het verleden van Geesteren heeft uitgezocht en beschreven. Het zou voor (de 
identiteit van) Geesteren aardig zijn als er meer aan geschiedvorsing en –beschrijving gedaan gaat worden. 
Er is ongetwijfeld veel historisch tekst- en beeldmateriaal voorhanden, zie onder andere de documentatie 
over het Geesterse dialect, het is leuk werk en er zal een dankbaar publiek voor zijn.  
 
Deze aanbevelingen geven we, samen met dit dorpsplan, mee aan het bestuur van Stichting Dorpsbelang 
Geesteren die vanaf nu de hoeder van dit ‘spoorboekje voor Geesteren’ wordt. We wensen haar veel 
succes toe bij het afleggen van het vervolgtraject. 
 
Projectgroep Dorpsplan Geesteren 2015. 
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 24 Meer beroepsmatige ondersteuning 

door het opbouwwerk - naast de inzet 
door bewoners - voor het behoud van 
sociale samenhang, voorzieningen, 
verenigingen en vrijwilligerswerk.  

Kort Dorpsbewoners 
+ 
Gemeente  

 

 25 Ook aan jongeren onderdak bieden. Kort Dorpsbelang + 
Bewoners 

Samen met 
Welzijnswerk 

Zorgvoorzieningen 26 Terugkeer van het consultatiebureau 
voor zuigelingen en peuters. 

Kort Dorpsbewoners 
+ 
Gemeente 

 
 
 

 27 Meer en goed op elkaar afgestemde 
voorzieningen voor zelfstandig 
wonende hulpbehoevende en 
zorgafhankelijke ouderen.  

 
Kort 

 
Gemeente 
Anderen 

 
Samen met 
Thuiszorg en 
Woningstichting 

 28 Nieuw gezondheidscentrum oprichten 
waar diverse 1e lijnswerkers (huisarts, 
fysiotherapeute, apotheek en 
anderen) kunnen samenwerken. 

 
Middellang

 
Dorpsbelang + 
Bewoners 

 

Dienstverlening op 
maat 

29 Dienstverlening door gemeente, 
banken, onderwijs, welzijnswerk, 
kinderopvang en zorg steeds meer op 
maat organiseren en aanbieden, 
passend bij de behoeften van 
‘moderne’, drukbezette mensen.  

 
Middellang

 
Dorpsbewoners 
+ 
Gemeente 

 

 30 De inzet van de politie vooral blijven 
richten op preventie (i.p.v. repressie).  

Kort Gemeente Politie 

Winkels 31 De lokale middenstand versterken. 
(Mogelijkheden daartoe nader in beeld 
brengen bij opstelling gemeentelijke 
Detailhandelsnota.)  

 
Kort 

 
Dorpsbewoners 
+ Gemeente 

 

Jeugd en jongeren 32 Ook in nieuwe wijken speelplaatsen 
voor kinderen aanleggen. 

Kort Dorpsbewoners 
+ 
Gemeente 

 

 33 Bij de uitgave van naastgelegen 
bedrijventerreinen nadrukkelijk 
rekening houden met uitbreiding van 
speelruimte bij de blokhut van Jong 
Nederland. 

 
Kort 

 
Gemeente 

 

 34 Handhaving van het jongerenwerk. K M L Gemeente Continu proces 
Gezondheid 35 Opzetten en uitvoeren van 

preventieprogramma’s m.b.t. 
overmatig alcoholgebruik en 
zwaarlijvigheid door allerlei 
instellingen en horecabedrijven. 
(Ouders horen hieromtrent een 
nadrukkelijke voorbeeldfunctie te 
vervullen.) 

 
Kort 

 
Anderen 

 
Meeliften op 
overheids – 
programma`s 

   
SOCIAAL-ECONOMISCHE 
AANGELEGENHEDEN 
 

   

Aandacht voor 
agrariërs 

36 Agrariërs blijven ondersteunen, in de 
vorm van gebiedsmanagers en 
projectsubsidies, bij de in volle gang 
zijnde veranderingen binnen hun 
sector.  

 
Kort 

 
Gemeente 
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Inleiding 
 
Ongeveer een jaar geleden werd de Stichting Dorpsbelang Geesteren door de gemeente benaderd met de 
vraag of er interesse was voor de opstelling van een toekomstvisie voor het dorp. De gemeente wilde 
namelijk mee gaan doen aan het provinciale project Sociale Schets Nieuwe Stijl waarbij verbanden tussen 
leefstijlen en voorzieningen onderzocht zouden gaan worden in de kernen Geesteren en Tubbergen. Als 
voorwaarde voor medewerking stelde de gemeente dat het ook iets concreets voor de lokale gemeenschap 
moest opleveren. Daarbij werd gedacht aan de opstelling van dorpsplannen, omdat de gemeente graag van 
alle 11 kernen een dorpsplan wil hebben. De kernen Geesteren en Tubbergen beschikten nog niet over zo’n 
plan en de gemeente zou het toejuichen als deze er zouden komen. Aan die voorwaarde kon worden 
voldaan, want binnen het provinciale project was voldoende budget voor de financiering van professionele 
begeleiding van de planontwikkeling. De beslissing om al dan niet aan een dorpsplan te gaan werken moest 
door de dorpsraad genomen worden. Na diverse besprekingen over de bedachte opzet, de te hanteren 
methode, de taakverdeling en de tijdsplanning werd in december 2003 positief besloten. Stichting 
Dorpsbelang onderkende het belang om over een eigen lange termijnvisie voor het dorp te beschikken en 
hoopte via de opstelling ervan meer bewoners te bereiken en te activeren. 
 
Instelling projectgroep  
 
Meteen na de akkoordverklaring is een projectgroep in het leven geroepen om alle werkzaamheden voor de 
opstelling van een dorpsplan te verrichten en af te stemmen. Vanuit Stichting Dorpsbelang, opdrachtgever 
en hoofdverantwoordelijk voor de planontwikkeling, namen vier bestuursleden aan de projectgroep deel: 
Truus Segers-Haselbekke, Dianne de Veen-Paus, Yvonne Fransen en Anton Schrijver. Vanwege de 
diverse te vervullen publiciteitstaken werd dorpsbewoonster Marietje Kamphuis bereid gevonden om mee te 
doen. Voor ondersteuning bij allerlei werkzaamheden is André Reimerink, opbouwwerker/directeur van 
Stichting Welzijn Tubbergen, gevraagd en toegetreden tot de projectgroep. Het voorzitterschap van de 
projectgroep is vervuld door Frans Hijman, de vanuit het provinciale budget bekostigde beroepskracht van 
Spil Adviesgroep te Zwolle. Hij was verantwoordelijk voor de procesbegeleiding en coördineerde alle 
activiteiten rondom de opstelling van het dorpsplan. 
De gemeente koos er nadrukkelijk voor om geen deel uit te maken van de projectgroep. Ze zou aan de 
zijlijn blijven om zo het proces zuiver te houden: het dorpsplan moest zoveel mogelijk door de bewoners zelf 
gemaakt worden. De gemeentelijke inzet is dan ook beperkt gebleven tot het leveren van algemene 
informatie, het bekostigen van bijeenkomsten en het bieden van facilitaire hulp.  
 
Plan van aanpak 
 
De eerste activiteit van de projectgroep betrof het maken van een plan van aanpak: de opbouw van een 
dorpsplan, verdeling van werkzaamheden en tijdsbepaling kwamen hierbij aan de orde. De ingrediënten 
daarvoor werden aangeleverd door de adviseur van Spil Adviesgroep en waren toegepast in eerder 
uitgevoerde trajecten voor dorps- en wijkvisieontwikkeling. Het was van begin af aan duidelijk dat er een 
gedegen aanpak moest komen, zowel de provincie als de gemeente wilden een zo compleet mogelijke 
toekomstvisie hebben. Bij de opstelling daarvan dienden zoveel mogelijk bewoners betrokken te worden en 
de uitkomsten moesten bruikbaar zijn voor toekomstige beleidsontwikkeling. Bovendien was er de opgave 
om na te gaan en te benoemen op welke wijze bewoners en anderen binnen het dorp bij kunnen dragen 
aan het verwezenlijken van gewenste toekomstplannen. Een en ander zou dan gesteld moeten worden 
tegenover de van gemeente en instellingen verwachte inspanningen. Om hier nader zicht op te krijgen heeft 
de projectgroep met het bestuur van Dorpsbelang een afzonderlijke verkenning uitgevoerd rond rollen en 
posities binnen het ‘speelveld’ van participatie. Daarbij werd gebruik gemaakt van de door Spil ontwikkelde 
Partnertest. 
Een bijzonderheid bij de planontwikkeling was dat ook geprobeerd moest worden om bewonerswensen te 
herleiden naar leefstijlen, in het verlengde van het eerder (in Geesteren en Tubbergen) uitgevoerde 
leefstijlonderzoek onder 540 inwoners. 
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Inventarisatie van meningen 
 
Het meest belangrijke uitgangspunt voor het plan van aanpak was de opgave om een toekomstvisie te 
maken die door het dorp Geesteren gedragen wordt: een plan door en van de bewoners zelf. Er is dan ook 
veel werk gemaakt van het inventariseren van meningen, wensen en ideeën uit alle lagen van de bevolking. 
Richtlijn daarbij was dat men zich niet op voorhand moest laten beperken door of iets al dan niet haalbaar 
zou zijn in verband met financiën, regelgeving of eerder bedachte plannen. Een belangrijke bijdrage kwam 
uit de in juni en juli door medewerksters van Stichting Welzijn Tubbergen gehouden gesprekken in het 
kader van de zogeheten ‘kwalitatieve toets leefstijlonderzoek’. In dat verband zijn ruim zestig inwoners uit 
de verschillende doelgroepen van het welzijnswerk groepsgewijs aan het woord gekomen (18 jongeren, 13 
jongvolwassenen, 13 volwassenen en 18 ouderen). Tijdens die gesprekken is ook een verkenning naar 
leefstijlen uitgevoerd en is nagegaan of er een relatie is te leggen tussen een bepaalde leefstijl en de 
wensen ten aanzien van de bibliotheekvoorziening in het dorp.  
 
Naast deze inventarisatie binnen doelgroepen van het welzijnswerk is veel inzet gepleegd om meningen te 
verzamelen van andere bewoners, organisaties, verenigingen en instellingen. Via in Op en Rond de Essen 
geplaatste Nieuwsbrieven Dorpsplan Geesteren 2015 werden zij al opgeroepen om uit eigen beweging 
knelpunten, voorstellen en ideeën aan te dragen. Vervolgens zijn met een reeks ‘grotere spelers’ en 
sleutelpersonen gesprekken gevoerd. Aan anderen zijn brieven gestuurd met de vraag om hun wensen en 
meningen schriftelijk in te brengen. In beide categorieën zaten naast bewoners ook functionarissen of 
personen die binnen of voor de Geesterse samenleving werkzaam zijn en van daaruit veel waardevols 
kunnen aandragen. 
Diverse contacten zijn gelegd en afgehandeld in samenspraak met de dorpsraad Tubbergen, omdat ook zij 
met een dorpsplan bezig zijn en deels met dezelfde organisaties te maken hebben.  
Het merendeel van de gesprekken is gevoerd door de dorpsraadsleden van de projectgroep en/of de 
overige leden van Dorpsbelang; met betrekking tot vertrouwensfuncties bij instellingen en dergelijke is de 
Spiladviseur op pad geweest. 
 
Gesprekken zijn gevoerd met: 
 
Rabobank Geesteren/Langeveen 
Regiobank 
GLTO, afdeling Geesteren 
Bewonersgroep De Galmerij 
Bewoners (senioren) van De Veldstegge 
Pastoor en jongerenpastor van de RK-parochie 
Sint Pancratius  
Basisschool St. Aloysius 
STEVO (voetbal)  
CSI 
Huisarts dokter Martens 
Politie, wijkagent Geesteren 

Bestuur St. Bibliotheken Tubbergen 
Steunpunt Informele Zorg Tubbergen 
Woningstichting Tubbergen 
Het Meulenbelt 
De Eeshof 
Stichting Welzijnswerk Tubbergen 
Jeugdhulpteam Tubbergen 
Stichting Canisius, Voortgezet Onderwijs 
Thuiszorg NW-Twente 
St. Maatschappelijk Werk NW-Twente 
Stimuland 
 

 
Brieven zijn gestuurd naar: 
 
Stichting Heemkunde Geesteren 
Werkgroep Integratie Geestelijk Gehandicapten 
St. Gastenweekend Geesteren 
Kinderopvang De Boerderij 
Jong Nederland 
KBO, afdeling Geesteren 
Tennisvereniging De Bekkelweide 
Volleybalvereniging Tornado 
Huisarts Janssens 

Dagactiviteitencentrum Verstandelijk 
Gehandicapten Tubbergen 
Ouderenraad Tubbergen 
Gemeentelijke Sportraad Tubbergen 
Buurtbusvereniging Tubbergen 
3VO, afdeling Tubbergen 
Homo-plattelandskring NO-Twente  
VVV gemeente Tubbergen 

 
In de meeste gevallen zijn de gesprekken goed verlopen en is er veel waardevolle informatie uit naar voren 
gekomen. Er is helaas maar op beperkte schaal gereageerd op de langs schriftelijke weg gedane oproep 
voor bijdragen aan de planontwikkeling. Echt teleurstellend was het geringe aantal reacties van individuele 
bewoners naar aanleiding van de in de Nieuwsbrieven herhaaldelijk geplaatste verzoeken. 
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 11 Het openbaar vervoer meer op maat 

(vraagafhankelijk) organiseren, vooral 
voor ouderen. Daarbij nagaan of een 
systeem met een vrijwilligerspool 
mogelijk is. 

 
Middellang 

 
Dorpsbelang + 
Bewoners 

 

 12 Het verkeersstromenplan (Duurzaam 
Veilig Geesteren) echt goed opzetten 
en uitvoeren. 
Ook aandacht besteden aan 
verbetering van de verkeersveiligheid 
voor (brom)fietsende jeugd en 
jongeren in het buitengebied.  

 
Kort 

 
Gemeente 

 

   
SOCIALE ASPECTEN 
 

   

Algemeen 13 De sociale samenhang in het dorp en 
de belangeloze inzet van bewoners 
voor de gemeenschap en de noabers 
voor de toekomst zien vast te houden.

K M L Dorpsbelang + 
Bewoners 

 
Continu proces 

Sport 14 De sporthal uitbreiden vanwege 
ruimtegebrek en gewenste nieuwe 
sportactiviteiten. 

Middellang Dorpsbelang + 
Bewoners 

 
Stichting Sporthal 
Geesteren 

 15 Nagaan wat er verder nodig is om de 
sportvoorzieningen van Geesteren tot 
2015 toereikend te laten zijn. 

Kort Dorpsbelang +  
Bewoners 

 

Vrijwilligerswerk 16 Het vrijwilligerswerk stevig (blijven) 
ondersteunen. 

K M L Dorpsbewoners 
+ 
Gemeente 

Continu proces 

 17 Creatieve oplossingen bedenken om 
ook in de toekomst de vrijwillige inzet 
overeind te kunnen houden. 

Middellang Dorpsbelang + 
Bewoners 

 

Voorzieningen-
niveau algemeen 

18 Behoud en waar gewenst uitbreiding 
en versterking van het gevarieerde en 
omvangrijke voorzieningenniveau. (Is 
alleen mogelijk door grote vrijwillige 
en financiële ondersteuning door de 
Geesternaren.)  

 
K M L 

 
Dorpsbewoners 
+ 
Gemeente 

 
Continu proces 

 19 Nagaan welke mogelijkheden er zijn 
voor (verdere) samenwerking tussen 
of samenvoeging van voorzieningen 
om de levensvatbaarheid voor 
Geesteren te verhogen. 

Kort  Dorpsbewoners 
+ Gemeente 

 

 
 

20 Nagaan of het vrijkomende gebouw 
van de Rabobank ter beschikking kan 
komen voor de Geesterse 
gemeenschap.  

Kort Dorpsbelang + 
Bewoners 

Overleg met 
Rabobank 

 21 Digitale dienstverlening verder 
ontwikkelen. 

Lang Dorpsbelang + 
Bewoners 

 

 22 Cursussen organiseren voor mensen 
die hulp nodig hebben om 
‘verkeersdeelnemer’ te zijn op de 
digitale snelweg. 

Middellang Dorpsbelang +  
Bewoners 

 

 23 Meer financiële steun van bewoners 
voor behoud van de huidige 
bibliotheekvoorziening. 

Kort Dorpsbelang + 
Bewoners 
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5.2  Actiepunten Dorpsplan Geesteren 2015 
  

Thema  Actiepunt Planning Uitvoering 
door 

Bijzonder-heden

   K   M    L   
   

ALGEMEEN 
 

   

 1 Verdere groei van het dorp om ook in 
de toekomst de leefbaarheid te 
kunnen behouden. 
 Toekomstige nieuwbouw van 
woningen of bedrijfsruimte in balans 
brengen met schaal en  karakter van 
Geesteren. 

 
 
K M L 

 
 
Gemeente 

 
 
Continu proces 

 2 Op allerlei terreinen de binding tussen 
jongeren en het dorp verankeren, 
want zij zijn de toekomstige dragers 
van de samenleving.  

 
K M L  

 
Dorpsbelang + 
Bewoners 

 
Continu proces 

   
FYSIEKRUIMTELIJKE  ZAKEN 
 

   

Woningbouw 3 Bij toekomstige nieuwbouw ook 
sociale woningbouw realiseren t.b.v. 
starters en lagere inkomensgroepen. 

Kort Gemeente + 
Anderen 

 
Woningstichting 

 4 Meer seniorenwoningen bouwen (in 
het centrum) zodat ouderen langer 
zelfstandig in Geesteren kunnen 
blijven wonen. 
Rond het bedenken van deze 
woningen een adviesgroep van 
ervaringsdeskundigen uit het dorp 
instellen. 

 
 
Kort 

Gemeente + 
Anderen 
 
Dorpsbelang + 
Bewoners 

 
 
Woningstichting 

 5 Middels een onderzoek nagaan welke 
aantallen en soorten woningen 
gewenst zijn. 

Kort Dorpsbelang + 
Bewoners 

 

 6 Woningbouw bij het oudershuis in het 
buitengebied slechts beperkt toestaan 
en dan alleen onder strikte 
voorwaarden (nieuwbouw niet 
‘vervreemden’ van bouwblok; 
toevoeging of verandering moet 
passen bij de bestaande bebouwing). 

 
Middellang

 
Gemeente 

 

Woonomgeving 7 Openbaar groen in het dorp met meer 
regelmaat en met meer 
(kwaliteits)zorg onderhouden. 

Kort Dorpsbewoners 
+ 
Gemeente 

 

 8 Op diverse hoeken van trottoirs 
stoepranden aanpassen voor rollators, 
kinderwagens,e.d. 

Kort Gemeente 
 

 

 9 Meer gemeentelijke aandacht voor de 
historische en monumentale 
kwaliteiten van Geesteren. 

 
Kort 

 
Gemeente 

 

Verkeer en vervoer 10 Niet-bestemmingsverkeer geheel uit 
de dorpskern weren door aanleg van 
een volwaardige rondweg. 

 
Kort 

 
Gemeente 
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Weging en discussie 
 
Alle ontvangen bijdragen zijn – samen met de uitkomsten van een binnen het Dorpsbelang uitgevoerde 
Sterkte-Zwakteanalyse – op basis van thema’s gegroepeerd en beoordeeld op belang voor de 
visieontwikkeling. Het was zaak om de grote lijnen en keuzes in beeld te krijgen voor de volgende ronde, 
die van weging en discussie. Ook in die ronde zou iedereen uit het dorp gelegenheid krijgen om zijn of haar 
zegje te doen. De eerste gelegenheid daarvoor was op 30 september tijdens een door de projectgroep 
georganiseerde discussiebijeenkomst in Zaal Steggink. Hiervoor was het hele dorp uitgenodigd, niet alleen 
via de Nieuwsbrief in Op en Rond de Essen of berichten in het kerkblaadje, maar ook door her en der in het 
dorp verspreide flyers. De ruim 60 personen die eerder bij gesprekken aangaven mee te willen praten 
kregen een persoonlijke uitnodiging. Ruim 20 bewoners waren van de partij en hebben die avond de eerste 
keuzes en prioriteiten vastgesteld. Ze deden dat op basis van een groot aantal stellingen rond onderwerpen 
die uit de inventarisatieronde naar voren kwamen. Met de uitkomsten van deze avond is een voorlopige 
visietekst geschreven en een actiepuntenlijst geformuleerd. Nu werden de contouren van het dorpsplan 
duidelijker en werd tussen de verschillende onderwerpen verband aangebracht.  
 
Tijdens de algemene dorpsbijeenkomst op 25 oktober in Erve Kampboer vond de laatste discussie plaats. 
Voorafgaande aan de avond kon men de visietekst en de actiepuntenlijst inzien op allerlei publieksplekken 
in het dorp: banken, huisartsen, bibliotheek, dorpshuis etc. Ook voor deze bijeenkomst was het hele dorp 
weer uitgenodigd middels diverse oproepen. De opkomst was ondanks de vele publiciteit erg mager: slechts 
9 bewoners buiten de projectgroepleden om. (Bij de op hetzelfde moment gehouden jaarvergadering van de 
Rabobank waren, mede vanwege een belangrijk punt van bespreking, ruim 270 mensen aanwezig.) 
Ondanks de lage opkomst werd het toch een goede bespreking. De ingebrachte meningen konden als 
redelijk representatief voor heel Geesteren gezien worden. Heel sterk kwam dat naar voren bij de 
bespreking van het meest opvallende bespreekpunt, de aanleg van de deels voltooide randweg (i.p.v. een 
volwaardige rondweg). Er werd geopperd dat veel inwoners geen zin hebben in het praten over allerlei 
toekomstplannen als de gemeente zo weinig rekening houdt met die meningen. Velen uit het dorp waren 
tegen het plan voor de randweg, maar de gemeente negeerde dat. Die ervaring zou mede de reden zijn 
voor de zo geringe betrokkenheid bij de opstelling van het dorpsplan. Nadat deze kwestie stevig uitgepraat 
was, werd toch de blik op de toekomst gericht en zijn de meest opvallende keuzes behandeld. Als laatste is 
gezamenlijk het motto en de subtitel voor het dorpsplan bedacht. Uit een 12-tal suggesties werd voor 
‘Geesteren legt de lat hoger’ gekozen. 
 
Productie van het dorpsplan 
 
Met de uitkomst van de tweede discussieavond en met alle andere verkregen informatie kon het complete 
dorpsplan geproduceerd gaan worden. Daartoe was een aparte redactiegroep in het leven geroepen, 
bestaande uit leden van de projectgroep (Dianne de Veen en Marietje Kamphuis) en twee ‘externen’, 
Marcel Oude Wesselink en Richard Hilberink en zijn zus Inge van Brosis IT-diensten. In een vrij korte tijd 
stonden ze voor de opgave om alle teksten compleet te krijgen, foto’s en andere illustraties te verzamelen, 
de vormgeving te bedenken, een (goedkope en snelle) drukker te vinden en de financiën te bewaken.  
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Leeswijzer 
 
Het dorpsplan moet allereerst en vooral gezien worden als een eigen plan van de inwoners van Geesteren. 
Het is beperkt van opzet en voldoet niet aan eisen voor een officieel beleidsdocument, want die status heeft 
het niet. De enige afstemming met ‘normale’ beleidsteksten is de aangehouden thematische indeling van 
onderwerpen in fysiekruimtelijke zaken, sociale aspecten en sociaal-economische aangelegenheden. 
  
De kern van het dorpsplan wordt gevormd door de inhoud van het hoofdstuk ‘Visie op Geesteren’. Daarin is 
verwoord wat er zoal uit de inventarisatie- en discussierondes onder bevolking en instellingen naar voren is 
gekomen. Naast enige feitelijke (achtergrond)informatie ligt toch vooral de nadruk op zaken waar men 
aandacht voor heeft gevraagd en waar nadere uitspraken over nodig waren. In lang niet alle gevallen is dat 
mogelijk gebleken, soms blijft een beschreven onderwerp beperkt tot een constatering. Het heeft dan alleen 
een functie voor een compleet beeld over wat er is aangedragen. 
 
De uitwerking van de in hoofdstuk 3 beschreven lijnen voor de toekomst naar concreet te ondernemen 
acties en daarvoor te zetten stappen is te vinden in het laatste deel van het plan, de Actiepuntenlijst.  
 
In de hoofdstukken ‘Historie van Geesteren’ en ‘Geesteren anno 2004’ zijn op beknopte wijze feitelijke 
gegevens over verleden en heden van Geesteren vermeld. Die gegevens vormen de basis van waaruit de 
ontwikkelingen voor de toekomst kunnen plaatsvinden.  
 
Om niet helemaal wereldvreemd die toekomst te bezien zijn in het hoofdstuk ‘Invloeden van buitenaf’ een 
aantal zaken beschreven die nu of binnen niet al te lange tijd gaan spelen. Bij de uitvoering van actiepunten 
zal daar rekening mee moeten worden gehouden.  
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Hoofdstuk 5 Actiepuntenlijst  
 
5.1 Toelichting op Actiepuntenlijst Dorpsplan Geesteren 2015 
 
De hierna volgende lijst bevat de kern van de actiepunten, die door de inwoners van Geesteren uit de 
verschillende inventarisaties naar voren gekomen zijn. Al deze actiepunten zijn nader omschreven in 
hoofdstuk 3, waarbij dezelfde indeling in thema’s gebruikt is. Deels gaat het om opvattingen over het 
behoud en (beter) beheer van bestaande situaties of voorzieningen, een ander deel betreft gewenste 
ontwikkelingen in het belang van de leefbaarheid van Geesteren.  
  
In de kolom Planning is een verdeling gemaakt in 3 termijnen: Kort, Middellang en Lang. Kort: Dat wil 
zeggen dat het punt hoge prioriteit heeft, dat uitvoering op korte termijn ter hand moet worden genomen en 
dat resultaten liefst zo snel mogelijk geboekt moeten worden. Het zegt dus niets over de termijn waarop het 
uitgevoerd kan zijn of dat het punt überhaupt uitvoerbaar is.  
 
Middellang: De punten voor de middellange termijn hebben niet zo’n haast of kunnen opgepakt worden als 
men daar echt interesse voor heeft. 
 
Lang: De lange termijnpunten vereisen een lange voorbereidingstijd, zijn van minder algemeen belang  
en/of zijn moeilijk realiseerbaar. 
 
Uitvoering door: 
Er is een onderverdeling gemaakt in 4 groepen, te weten  

= Dorpsbelang, samen met de bewoners van Geesteren 
= Bewoners van Geesteren, in samenwerking met de gemeente Tubbergen 
= Gemeente Tubbergen 
= Anderen, zoals woningstichting Tubbergen, Thuiszorg, verenigingen enz. 

 
Om de leesbaarheid te vergroten is in het schema geen gebruik gemaakt van afkortingen.  
 
Bijzonderheden: 
Hier staat een toelichting als er iets bijzonders te melden is over het actiepunt, de planning of de uitvoering. 
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doordachte wijze ingeplaatst, waarbij zorg is 
besteed aan een landschappelijke inpassing. 
Ondernemers werken intensief samen op 
landbouwkundig gebied in brede zin, waardoor er 
in het gebied sprake is van toegenomen 
werkgelegenheid en dito sociale samenhang, 
maar ook van herstel en ontwikkeling van natuur 
en landschap. Mede hierdoor is ook de 
recreatieve aantrekkingskracht toegenomen. De 
niet aan bedrijvigheid verbonden woonfunctie in 
de LOG’s is beperkt tot die locaties waar er geen 
conflicten zijn of kunnen ontstaan met de 
aanwezige bedrijvigheid. 
 
Een integrale aanpak bij dit alles staat voorop: 
alle mogelijke ontwikkelingen die bijdragen aan 
versterking van de leefbaarheid zullen in 
samenhang bezien en bevorderd worden. Het 
moet een project met meerdere ‘pijlers’ worden, 
waarvan landbouwontwikkeling de belangrijkste 
is. Om dit goed te kunnen regisseren wil de 
gemeente het initiatief nemen en vooraan 
(blijven) lopen in het proces. Ze wil de 
betrokkenen in het gebied uitnodigen om met 
ideeën en initiatieven te komen die passen in het 
beschreven eindbeeld. Juist in de beginfase 
zullen er geen beperkingen of belemmeringen 
opgeworpen worden die het proces kunnen 
frustreren. De gemeente hecht in het planproces 
bijzonder veel waarde aan een heldere en 
effectieve communicatie met de ondernemers, 
bewoners en overige betrokkenen. Om dat 
gedeeltelijk gestalte te geven wordt in de 
beginfase meteen een overlegplatform ingesteld 
dat als klankbordgroep voor de planontwikkeling 
zal gaan optreden. Dorpsbelang Geesteren zal 
gevraagd worden in het platform zitting te nemen. 
 
In vervolg op de notitie Tubbergen West laat de 
gemeente een Projectplan opstellen, op basis 

waarvan het project formeel van start kan gaan, 
liefst nog in 2004.  
 
4.2.5 Nu aan de slag 
 
Dat er haast is geboden bij planuitvoering zal 
iedereen die enigszins zicht heeft op 
ontwikkelingen op het platteland onderschrijven. 
Het aantal boeren loopt schrikbarend terug, de 
verwachting is dat van de huidige ± 2.300 
landbouwpercelen over 15 jaar nog maar 10 % 
over is. Naar schatting 150 melkveehouders, 20 
pluimveebedrijven en 40 varkensbedrijven. Dat 
houdt in dat van elke 10 boerderijen nu er over 15 
jaar 9 het hoofdbelang wonen hebben. De vraag 
is dan hoe bij iedereen brood op de plank kan 
blijven komen en wat een en ander betekent voor 
het sociaal-maatschappelijk functioneren. Het is 
dan ook een goede zaak dat de gemeente 
Tubbergen niet alleen insteekt op de 
reconstructieplannen, maar uitgaat van een 
integrale aanpak voor de vitalisering van het 
landelijke gebied. Met het streven naar 
duurzaamheid op economisch, milieutechnisch en 
sociaal-cultureel gebied. Dan zal er ook aandacht 
moeten zijn voor de bestemming van de - 
onvermijdelijk steeds vaker - vrijkomende 
agrarische gebouwen. Daarvoor is een ruimtelijk 
kwaliteitskader nodig, dat voorkomt dat het 
buitengebied een rommelige opslagplaats wordt, 
met tal van uiteenlopende en ongecontroleerde 
nevenactiviteiten van stoppende agrariërs. Een 
andere ambachtelijke of industriële invulling komt 
dan in zicht en dat vereist de nodige sturing en 
begeleiding. 
 
Ook bij de aanpak van de problematiek van het 
buitengebied geldt boven alles: oplossingen van 
nu mogen nooit de problemen van de toekomst 
worden. 
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Hoofdstuk 1 De historie van Geesteren 
 
In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van het ontstaan van Geesteren. We beperken ons hier tot de 
eerste bewoners, hun bedrijvigheid, het ontstaan van de kerk en de school. 
In 1207 komt de naam Geesteren voor het eerst in de boeken voor. 
 
1.1  De Hof van Gheijsteren/De Meijer   
 
In 1207 al, was een Van Gestern getuige van de 
schenking van de kerk van Ootmarsum aan het 
klooster van Weerselo. En twintig jaar later liet 
een andere Van Gheijsteren het leven toen hij 
aan de zijde van de bisschop van Utrecht in de 
slag bij Ane vocht tegen roofridder Rudolph van 
Coevorden. Veel beter zijn ze er niet van 
geworden want de familie moet het hof in 1268 
verkopen aan de heer van Almelo. Het gaat hier 
om de oude Hof van Geesteren, een erf dat al 
vroeg in de 13de eeuw naam had. Het was 
eigendom van de adellijke familie Van Gestern of, 
zoals het in latere jaren werd geschreven,Van 
Gheijsteren. Deze graaf Hendrik van Almelo 
noemt de Hof van Geesteren in zijn boeken de 
Meijershof. Die naam duidt er op dat de bewoner 
een doorslaggevende stem had bij het verdelen 
van de rechten op gebruik van de 
gemeenschappelijke woeste grond. Afhankelijk 
van de omvang van de boerderij had je een stem 
in de vergadering en aanspraak op delen van de 
woeste grond. Door de eeuwen heen waren er 
zo’n 16 erven die op deze manier samen de 
dienst uitmaakten. De meeste ervan lagen rond 
de Loo-es. Zo waren daar naast Meijer en 
Mensink (Mensman) onder meer nog Elberink (nu 
Haselbekke), Wulferink, Effink (nu Dierink), 
Hamer (nu Bruggink),  Harmelink, Wesselink, 
Joostink, of ‘t Joost (nu verdwenen) en Booyink.   
 
De Van Gheysterens verkochten hun erf maar 
bleven tot ongeveer 1550, in dienst van de Heer 
van Almelo, wonen op de Meijershof. Andere 
families volgden en namen van lieverlee De 
Meijer aan als achternaam. Nog steeds is het 
deze naam waarmee de huidige bewoners in de 
volksmond worden aangeroepen. 
 

1.2 De Molenbeek 
 
Je passeert hem tegenwoordig via de 
Langeveenseweg of de Vermolenweg, maar de 
Molenbeek is tegenwoordig geen doel meer. Dat 
was vroeger anders. Aan de Molenbeek, daar 
gebeurde het. Boeren uit de wijde omgeving 
kwamen en gingen. Met hun graan, hun kool- en 
vlaszaad kwamen ze naar de molens die hier te 
vinden waren. Aangedreven door de beek die 
daarmee een soort levensader was van de 
Geesterense buurtschappen.  
 
De Wirremolen staat al sinds 1323 in de boeken. 
Al vroeg in de veertiende eeuw deed hij de 
schoepraden draaien. Hij is dan verbonden aan 
een boerenerf dat onderdeel is van de Hof van 
Geesteren (De Meijershof). En die was, zoals 
hierboven valt te lezen, eigendom van de graaf 
van Almelo. De naam van de molen, en daarmee 
die van het omliggende gebied, veranderde in de 
loop van de jaren in Vermolen. En zoals dat dan 
gaat, werd de molenaar aangesproken als 
Oliemulder, omdat de molen olie uit zaden perste. 
Molen en erf wisselden in de loop van de eeuwen 
enkele keren van eigenaar en kwam rond 1665 in 
bezit van Jan Eylers, koopman uit de regio 
Oldenzaal/Ootmarsum. Hij verbouwde het 
bijbehorende huis om tot een soort havezathe. 
Het is deze havezathe waarin in 1717 voor het 
eerst in Geesteren kerkdiensten werden 
gehouden. Jan Eylers leeft voort in de naar hem 
vernoemde Eylersweg, in de volksmond bekend 
als Leemsteg. Via de Leemsteg en door de 
Bakkerssteg gaat het naar de Muldershoek. Ook 
gevormd rond de Molenbeek. Hier had je, vanuit 
het dorp komende rechts van de brug over de 
Langeveenseweg, de Noordmolen. Die maalde 
graan. De aanwezigheid van namen als de 
Molnboer, de Watermulder en de Waterbakker 
spreekt voor zich. 
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1.3 De kerk van Geesteren 
 
De oude historie van het dorp laat zich goed 
lezen uit de oude structuur van wegen, 
kerkenpaden en waterlopen.  
 
Tot diep in de 18de eeuw was het in dit gebied 
niet meer dan een kruispunt van zandwegen: 
vanuit Tubbergen komend door de Huyeren, en 
vanuit Almelo, Langeveen en Vriezenveen dwars 
door de veenmoerassen kwam je hier langs. 
Midden op de heide tussen de Geesterse 
buurtschappen. Van één dorp was nog geen 
sprake. ’t Was de in Lingen geboren pastoor 
Cramer die de kern legde voor Geesteren zoals 
we het nu kennen. Hij werd in 1746 benoemd als 
pastoor van de parochie Vriezenveen/Geesteren. 
Tot dan kerkten de Geesterse katholieken eerst in 
Ootmarsum, later in Tubbergen, in Vriezenveen  
en uiteindelijk in de havezathe van de familie 
Eylers op de Vermolen. Maar Cramer zag in dat 
het van belang was een meer centrale plek te 
vinden. Hij kreeg van de vermogende boer 
Mensink (Mensman) de beschikking over een 
halve hectare heide met daarop een 
schaapskooi.Diverse parochianen zetten zich 
vervolgens in om er een Godshuis met 
zitplaatsen van te maken. 
 

 
Oude kerk 
 
Daarna kwamen er ook meer weggetjes en 
kerkenpaden: De paden over de Kormel en de 
Zurink, door de Vretveldse maten, over de Loo-
es, langs de Hemelink richting Molenbeek door 
de Bakkersteg naar de Vermolen en verder door 
de Leemsteg. Deels vergeten routes met veelal 
vergeten namen.  
 
Ze verbinden de oude boerenerven rond de Loo-
es met de Muldershoek en de Vermolen en ze 
voeren van de oude Geesterse buurtschappen 
naar een voor ieder centrale plek: de kerk. In 
1818 werd een nieuw kerkgebouw gesticht op de 
plaats waar vroeger de winkel van de 
Boschsnieder was, en nog ruim een eeuw later, in 

1926, kwam het huidige kerkgebouw tot stand, 
dat in 2002-2003 is gerestaureerd. 
  

 
De Noordmolen 
 
1.4 Hoe Geesteren groeide  
 
Al sinds oude tijden wonen er mensen op de 
zandrug in de veenmoerassen tussen 
Manderveen, Langeveen en Vriezenveen. 
Aanvankelijk hier en daar een enkeling. Zo had 
Gheijsteren in 1475 welgeteld 24 gezinnen. Pas 
na 1720 kwam de groei er echt in. Rond de tijd 
dat de kerk verhuisde naar een centrale plek 
tussen de buurtschappen, groeide het aantal 
gezinnen van 43 naar 118. Daarmee kwam er 
ook behoefte aan onderwijs in de eigen 
buurtschap: In 1752 gaf de Drost van Twente 
toestemming tot een “meestershoes”. (Tot dan 
was er een zeer beperkte vorm van onderwijs 
geweest in de “boavenkamer” van erve 
Schollink.) In 1810 kwam er een tweeklassige 
school aan de Schotboersweg die in 1846 is 
verbouwd omdat hij te klein was. In 1881 wordt 
door toedoen van meester Röring de school 
verplaatst naar een nieuw schoolgebouw aan de 
Veldstegge, waar achter in 1919 een nieuw 
schoolgebouw wordt geopend. Hoofd van de 
school is dan Brummelhuis. In 1913 werd in West 
Geesteren op de zogenaamde “Woeste Heide” 
een openbare lagere school in gebruik genomen, 
die in 1956 is gesloten omdat nog maar 9 
Nederlands Hervormde leerlingen er gebruik van 
maakten. In 1927 wordt de school aan de 
Veldstegge R.K. als gevolg van de in 1920 
ingevoerde wet Lager Onderwijs. In die tijd bleef 
het aantal gezinnen, behoudens een kleine 
terugloop rond het einde van de 19e eeuw, 
geleidelijk toenemen tot een aantal van 457 in 
1951. Door het stijgende aantal leerlingen kwam 
er behoefte aan een extra schoolgebouw, zodat 
jongens en meisjes vanaf dat moment 
gescheiden werden. Zo werd in 1951 de 
Mariaschool aan de Vriezenveenseweg geopend 
met als hoofd zuster Alacoque. In 1978 wordt 
voor de samenvoeging van de St.Aloysiusschool 
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In deze notitie wordt aangegeven op welke wijze 
de gemeente samen met andere betrokken 
partijen aan de slag wil gaan met opstelling en 
uitvoering van plannen. Belangrijk uitgangspunt is 
om met alle belanghebbenden een uniform beeld 
te krijgen van de kansen en bedreigingen die in 
het gebied een rol spelen, en van de opgaven en 
de uitdagingen die om een actieve aanpak 
vragen. Voor huidige en toekomstige bewoners 
moet een aantrekkelijk conglomeraat van 
perspectieven binnen bereik komen. Daarnaast is 
de notitie bedoeld om binnen de gemeente breed 
draagvlak te krijgen voor de start van een 
projectorganisatie (de start is voorzien voor het 
eind van 2004). Als laatste moet de notitie een 
positief en uitnodigend effect hebben in de 
richting van allerlei bestuurlijke partners van de 
gemeente. 
 
Voor de planontwikkeling staan de volgende 
speerpunten centraal: Bieden van een wenkend 
perspectief aan alle duurzame (economische) 
ontwikkelingen die passen in het 
onderzoeksgebied, met het accent op IV-
bedrijven. Er moet in het gebied een gezonde 
balans zijn en blijven tussen de diverse 
aanwezige en te ontwikkelen takken van 
landbouw. De ontwikkeling van duurzame 
landbouw staat centraal: de combinatie van 
grondgebonden landbouw en intensieve 
Veehouderij (IV). De LOG’s van Geesteren en 
Albergen lenen zich bij uitstek voor 
(nieuw)vestiging en uitbreiding van IV-bedrijven. 
Integrale gebiedsuitwerking, kansen in 
samenhang bezien en benutten, met steun aan 
initiatieven van onderaf. De gemeente wil als 
initiatiefnemer van de uitwerking aan de slag, met 
als uiteindelijk doel het op gang brengen van de 
gewenste dynamiek en realisatie van een vitaal 
landelijk gebied. 
  
Een aantal gebiedskenmerken vraagt om een 
zorgvuldige en doordachte aanpak, zoals de 
verspreid liggende woonbebouwing en de 
aanwezige natuur- en landschapswaarden. 
Daarnaast geldt ook de (sociale) gebondenheid 
die de bewoners en gebruikers met hun gebied 
hebben. Door het LOG Geesteren loopt van oost 
naar west een ecologische verbindingszone via 
de Geestersche Molenbeek. De gemeente vindt 
het wenselijk om min of meer parallel aan deze 
zone de bestaande toeristische infrastructuur met 
aanliggende dag- en verblijfsrecreatie te 
versterken. 
 
4.2.3 Vitaal platteland 
 
Alle op te zetten activiteiten maken deel uit van 
de af te leggen route naar een vitaal landelijk 
gebied. Een belangrijke randvoorwaarde voor de 

gedachte ontwikkeling is behoud en versterking 
van de landschappelijke kwaliteit. Inzet van 
agrariërs in het beheer van het landschap wordt 
van groot belang gevonden. Verder zijn de in het 
kader van de Reconstructie uitgewerkte opgaven 
voor de landbouw in beeld:Het scheppen van 
ontwikkelingsruimte voor IV-bedrijven. Het 
verbeteren van de externe productiefactoren in de 
melkveehouderij (zoals verkaveling) 
Het versterken, verbreden en verdiepen van de 
economische basis van de landbouw 
 
In haar ‘Agenda voor een vitaal platteland’ (2004) 
heeft het Ministerie van LNV aangegeven dat een 
leefbaar platteland en een vitale en duurzame 
agrarische sector uitgangspunten zijn. Centraal 
staat de constatering dat de functie van het 
platteland verandert van domein voor 
voedselproductie naar een gebied waar beleving, 
natuurlijkheid en kwaliteit voorop staan. Mede 
daarom heeft het Rijk aangekondigd dat er één 
wet komt: de Wet Inrichting Landelijk Gebied 
(WILG). Gebiedsgerichte rijksmiddelen worden 
gebundeld in een Investeringsbudget Landelijk 
Gebied. Het Rijk zal zich terugtrekken en alleen 
kaders stellen en sturen op hoofdlijnen. 
Provincies en gemeenten, zoals die van 
Tubbergen, moeten een grotere rol gaan spelen 
bij de beleidsuitvoering en het verder op gang 
brengen van de dynamiek. De provincie heeft het 
voornemen om een provinciaal Investeringsfonds 
Landelijk Gebied in te voeren, met een 
Uitvoeringsprogramma 2004 – 2007. 
 
4.2.4 Projectplan gemeente Tubbergen 
 
De gemeente Tubbergen wil ook duidelijk als 
initiatiefnemer gaan fungeren. Daartoe wil ze 
slagvaardig aan de gang met de 
gebiedsuitwerking voor Tubbergen West, met zo 
kort mogelijke ‘werklijnen’ en directe contacten. 
Ze ziet de uitwerking als een logisch vervolg op 
de Ruilverkaveling met Administratief Karakter 
(RAK) Geesteren die begin 2002 is stopgezet in 
verband met de start van de planvorming 
reconstructie. De organisatie wil ze opzetten op 
een wijze die vergelijkbaar is met het 
HeMaproject: vanaf de start een compacte 
werkvorm, van onderuit gevoed door en in 
samenwerking met betrokkenen. Een gefaseerde 
aanpak gericht op het boeken van resultaat. 
 
In de visie van de gemeente voor het in 2015 te 
bereiken eindbeeld van het onderzoeksgebied 
staat onder andere het volgende centraal: 
Het gehele westelijke deel van het gemeentelijke 
grondgebied is een goed renderend 
landbouwgebied, met een optimale 
landbouwstructuur en een gezond woon- en 
werkklimaat. Nieuwe IV-bedrijven zijn op een 
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4.2.2 Uitwerking voor Tubbergen 
 
Om alle ontwikkelingen in een kader bij elkaar te brengen heeft de gemeente in oktober 2004 de startnotitie 
Gebiedsuitwerking Tubbergen West opgesteld.  

 
Onderzoeksgebied Tubbergen-West 
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en de Mariaschool een nieuw schoolgebouw 
achter de meisjesschool gebouwd. 
 
Hoewel er wel degelijk sprake was van een soort 
kern, was van een dorp nog geen sprake. Ter 
illustratie: in 1960 wonen er nog maar 554 
mensen in het dorp tegen 2519 in het 
buitengebied. Tot aan 1968 staan alle huidige 
kerkdorpen, Tubbergen uitgezonderd,  in de 
gemeentelijke boeken dan ook als buurtschap 
aangeduid. Pas in 1992 is het aantal inwoners 
van het dorp Geesteren hoger dan in het 
buitengebied. Echt snel gaat het niet met de 
bevolkingsaanwas. Werd in 1958/1959 de 
3000ste inwoner geboren, het duurde tot 27 april 
1994 voordat de 4000 werd bereikt. De eer was 
aan Thomas Maathuis die ter wereld kwam aan 
de Marke 19. Tien jaar later staat de teller op 
4224 inwoners, van wie een kleine 600 meer 
binnen dan buiten de bebouwde kom.  
 
1.5 Tot slot 
 
Oude ansichten laten zien dat er met name na de 
Tweede Wereldoorlog veel van het oude 
Geesteren is verdwenen. Waar de natuur tot dan 
toe maatgevend was, bracht de technische 
ontwikkeling nieuwe mogelijkheden. In 1925 was 
er aansluiting op het elektriciteitsnet, dus was er 
geen waterkracht meer nodig voor het malen van 
graan en het persen van zaden. Waar je gebruik 
kunt maken van tractoren, wordt het paard 
overbodig. Waar je kunstmest kunt gebruiken, 
heb je woeste gronden niet nodig voor 
plaggenmest. Snelle, verharde verbindingen dat 
is wat je nodig hebt. En goed ontwaterde, efficiënt 
gevormde percelen. Het bracht Geesteren 
voorspoed. Een bloeiende middenstand en werk 
voor velen toen Loets ten Cate in 1950 zijn 
kousenfabriek aan de Langeveenseweg vestigde. 
 

 
 
 
 

 13



Hoofdstuk 2  Geesteren anno 2004 
 
Om plannen te maken voor de komende 10 jaar, is het wenselijk dat er duidelijkheid bestaat over hoe het 
dorp er nu uitziet. Geesteren is 1 van de 9 kerkdorpen van de gemeente Tubbergen. Qua aantal inwoners, 
maar ook bijvoorbeeld wat betreft de sociale voorzieningen, winkels en bedrijven is Geesteren al jaren het 
2de dorp van de gemeente Tubbergen. Het voert te ver om een beeld te geven over alle voorzieningen, 
waarover Geesteren beschikt, in dit hoofdstuk volgt daarom een opsomming van gegevens en cijfers 
betreffende aantal inwoners, leeftijdsopbouw, woningen, enz. Tenzij anders vermeld zijn deze cijfers 
ontleend aan zeer recente informatie van de gemeente Tubbergen. 
 
Zoals in het hoofdstuk over historie al vermeld is, kwam Geesteren in 1994 op een inwonertal van 4000. 
Daarna groeide het dorp weliswaar, maar niet met grote cijfers. Opvallend is dat Geesteren een erg groot 
buitengebied heeft. Pas in1992 werd het aantal inwoners van de kern groter dan van het buitengebied. 
Sindsdien is het aantal inwoners in het buitengebied geleidelijk afgenomen, met een kleine opleving in 2001 
tot en met 2003. Het dorp zelf is intussen wel gegroeid qua inwonertal, met ongeveer 300 in 10 jaar tijd. Een 
overzicht staat hieronder gegeven.  
 
Aantal inwoners  

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Geesteren 1984 2020 2083 2152 2146 2188 2233 2269 2298 2301 2305 2286 2370
buitengebied 1928 1876 1881 1867 1860 1826 1816 1825 1817 1827 1836 1868 1854
subtotaal 3912 3896 3964 4019 4006 4014 4049 4094 4115 4128 4141 4154 4224

totaal 18859 18979 19182 19408 19522 19646 19794 19881 19938 20021 20159 20262 20293
gem. Tubbergen

 
Hieronder is in tabelvorm weergegeven, hoe de leeftijdsopbouw is voor Geesteren. 
 
Leeftijdsopbouw 
leeftijd 0-4jr 5-9jr 10-14jr 15-19jr 20-24jr 25-29jr 30-34jr 35-39jr 40-44jr 45-49jr 50-54jr 55-59jr 60-64jr 65-69jr 70-74jr 75-79jr 80-84jr 85jr+ totaal

Geesteren 352 312 316 239 204 228 334 377 310 282 259 260 207 184 161 91 59 49 4224

 
Opvallend is het grote aantal 0-4 jarigen. Het gemiddeld aantal kinderen dat in Geesteren geboren werd, is 
62,7 over de laatste 13 jaar. Sinds 2000 ligt het absolute aantal boven dat gemiddelde. 
 
Het totaal aantal huishoudens is per november 2004 vastgesteld op1399. In 15% van de huishoudens gaat 
het om eenpersoonshuishoudens, 58% betreft huishoudens met kinderen, 26% huishoudens zonder 
kinderen en de gemiddelde huishoudengrootte is in Geesteren 3,0 personen. (Cijfers zijn ontleend aan het 
CBS, die uitgegaan is van de structuurtelling Gemeentelijke Basis Administratie 2003. De percentages zijn 
afgerond.)  
 
Een opmerking die regelmatig gehoord werd tijdens de inventarisatie van ideeën over Geesteren is dat het 
aantal sociale woningen beperkt is. Dit blijkt duidelijk uit onderstaande tabel. Opvallend is ook het grote 
aantal agrarische bedrijven in Geesteren.  
 
 
Woningsoorten in Geesteren 

sociale Rijen 2 onder vrijstaande appartem/ woning Agrarisch
woning woning 1kap woning seniorwon & bedrijf bedrijf Totaal

Geesteren 63 79 366 479 95 59 258 1399  
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tracé niet over de bestaande Vermolenweg. Dat het verkeer richting Oldenzaal en Denekamp vervolgens 
toch de weg door het dorp zal kiezen, is een probleem dat volgens de gemeente voorlopig nog niet zal 
worden opgelost.  
 
4.2 Het buitengebied van Geesteren 
 
4.2.1 Reconstructie en vitaal platteland 
 
In september heeft Provinciale Staten het Reconstructieplan 2004 – 2015 definitief vastgesteld. Dat plan 
behelst een lange termijnvisie voor ontwikkelingen binnen de Intensieve Veehouderij (IV). Een van de 
gebieden waar deze sector geconcentreerd en uitgebreid mag worden is het ten westen van de gemeente 
Tubbergen gelegen landbouwgebied, aangeduid als Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) Geesteren 
en Albergen.  

 
Landbouwontwikkelingsgebied Geesteren 

 
De opstelling van het Reconstructieplan heeft jarenlange voorbereiding gevergd met tal van overleggen. 
Ook de gemeente Tubbergen heeft zich daar nadrukkelijk mee bezig gehouden. Nu de besluitvorming 
achter de rug is kan de uitvoering van bedachte maatregelen ter hand worden genomen, om te beginnen in 
het gebied ten westen van Geesteren dat prioriteit heeft gekregen.  
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Hoofdstuk 4   Invloeden van buitenaf 
 
De voorgestane ontwikkelingen in Geesteren kunnen niet plaatsvinden zonder dat rekening wordt gehouden 
met de maatschappelijke omgeving, oftewel met invloeden van buitenaf. Het gaat dan om factoren en 
omstandigheden die een rol kunnen spelen bij het realiseren van de keuzes voor de toekomst. Bij de 
uitvoering van het dorpsplan zal aangesloten moeten worden bij bestaand of in voorbereiding zijnd beleid 
van gemeente, provincie of Rijk. Andersom bezien zou dat beleid ook beïnvloed en bijgesteld kunnen 
worden naar aanleiding van de uitkomsten van dit plan.  
 
In dit hoofdstuk komen een aantal thema’s en plannen aan de orde die aangekaart zijn in een gesprek met 
wethouder Van der Vinne.  
 
4.1 De kern van Geesteren 
 
4.1.1 Woningbouw 
 
Met een inwonertal van meer dan 4.000 inwoners 
valt Geesteren volgens het Streekplan Overijssel 
onder de grote kernen. Daardoor zijn er wat meer 
mogelijkheden voor uitbreiding van de functies 
wonen en werken dan bij dorpen met minder dan 
4000 inwoners. Na de (versnelde aanleg van de) 
volgende fase van de Peuverhoek zijn er dan ook 
nog verschillende mogelijkheden om het dorp uit 
te breiden. Alleen op de es, waar ’s zomers het 
concours hippique georganiseerd wordt, zal nooit 
woningbouw gepland worden. 
 
Binnen de bebouwde kom is op diverse plekken 
nog ruimte voor nieuwe woningbouwinitiatieven. 
Het al dan niet realiseren van die initiatieven is 
vaak afhankelijk van medewerking van eigenaren 
van grond en gebouwen. Soms is een gebrek aan 
financiële middelen er de oorzaak van dat 
plannen niet verder komen dan de tekentafel. De 
gemeente staat welwillend tegenover 
ondernemers die plannen willen ontwikkelen en 
wil graag meedenken daarin. In dit verband is het 
plan van de Rabobank te noemen, dat een goede 
invulling voor de nabije toekomst oplevert. Ook 
komt er een nieuwe bestemming voor de garage 
van Oude Wesselink en recent is voor de oude 
supermarkt een nieuw gebruik gekomen in de 
vorm van Ten Cate.  
 
4.1.2 Winkels 
 
De Veldstegge heeft helaas nog steeds 
onvoldoende invulling. De exploitatie is in handen 
van een projectontwikkelaar en daar gaat de 
gemeente zich niet mee bemoeien. Er zijn best 
winkels in Geesteren die in de Veldstegge beter 
tot hun recht zouden komen dan waar ze nu 
zitten, maar de gemeente gaat niet meewerken 
aan een subsidieregeling voor 
bedrijfsverplaatsing. 
 

 
De Veldstegge 

 
4.1.3 Bedrijfsterreinen 
 
De gemeente had graag het hele stuk tussen 
Vriezenveenseweg vanaf de rotonde, Lutkeberg, 
tot aan de Delmaweg willen bestemmen voor 
werken, maar de provincie geeft daar geen 
toestemming voor. Zelfs mag het gebied niet 
doorlopen tot Oude Elberink Veevoeders. De 
gemeente heeft goede contacten met de diverse 
grondeigenaren die zich intussen verenigd 
hebben tot een vereniging van grondeigenaren, 
zodat er één aanspreekpunt is. In principe kan 
ook het voormalige autoverkoopterrein geschikt 
gemaakt worden als industriegebied. Daarover is 
contact geweest met eigenaar Lenferink. Er zal 
dan nog wel wat aan de infrastructuur gedaan 
moeten worden. Ten aanzien van werken kan 
Geesteren dus nog wel even vooruit. 
 
4.1.4 Randweg 
 
De gemeente heeft indertijd gekozen voor de 
aanleg van een randweg omdat een rondweg niet 
echt noodzakelijk zou zijn en om 
kostenbesparingen te bereiken. De randweg 
wordt op korte termijn doorgetrokken tot aan het 
begin van de Heetkampsweg. Vervolgens moet 
het tracé bepaald worden voor de aansluiting van 
de weg op de Langeveenseweg. De gemeente 
denkt daarbij aan de Langeveense zijde van Ten 
Cate, zodat de zogenaamde Ten Cate-woningen 
binnen de randweg vallen. In elk geval komt het 
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Hieronder staat een overzicht van het aantal woningzoekenden per 1 oktober 2004, die binding hebben met 
Geesteren. Ook de soort woning waar ze via de Woningstichting Tubbergen naar op zoek zijn, is vermeld. 
 

Op korte termijn Op lange termijn
Aanbod ivm Aanbod ivm Totaal per Totaal per

Vraag woningruil Vraag  woningruil 1 okt. 2004  1 mei 2004
Appartement (starters) 3 3 4
Appartement (overig) 2 1 1 0 1
Eengezins (starters) 3 1 4 2
Eengezins (overig) 4 5 4 -5 0
Senioren 9 1 15 5 18 15  

Op korte termijn zijn woningzoekenden die in 2004 of 2005 een woning zoeken 
 
Bij de gemeente staan op dit moment 159 mensen op de wachtlijst voor bouwgrond in Geesteren. 
Interessant is wat de plannen zijn van de gemeente Tubbergen met betrekking tot het aantal nog te bouwen 
woningen. In de afgelopen jaren 1998 –2003 zijn 103 woningen gebouwd in Geesteren. Tot en met 2009 
mogen er nog 94 gebouwd worden. In het volgende nieuwbouwplan, Peuverhoek 2, dat momenteel ter 
inzage ligt bij de gemeente, is ruimte voor 40 kavels. Het gaat hier in alle gevallen om koopwoningen. Op dit 
moment is de planning, dat in januari 2006 begonnen wordt met kaveluitgifte. 
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Hoofdstuk 3 Visie op Geesteren  
 
3.1 Algemeen 
 
3.1.1 Prettig wonen en leven 
 
De inwoners van Geesteren oordelen veelal 
positief over hun dorp. Het is er prettig wonen en 
leven in een groene en landelijke omgeving met 
een goede infrastructuur. De gemeenschap is 
hecht en saamhorig, de (R.K.-)geloofsbeleving is 
stevig, er is een bloeiend verenigingsleven met 
veel vrijwilligers en veel organisatorisch talent. De 
voorzieningen zijn gevarieerd en nog in 
behoorlijke mate aanwezig, mede ook dankzij de 
vele en grote financiële bijdragen uit collectes en 
acties. Zo zijn er vele sportclubs en bijbehorende 
accommodaties, een pas gerenoveerd en voor 
meerdere doeleinden te gebruiken dorpshuis, een 
grote basisschool, een goed gesorteerde 
supermarkt en diverse verswinkels. De kerk heeft 
enkele jaren geleden een forse opknapbeurt 
gekregen en kan weer voor lange tijd dienst doen. 
Ook de aanwezigheid van het CSI draagt bij aan 
de kwaliteit van Geesteren. Naast een goed 
imago en een grote naamsbekendheid levert het 
de nodige inkomsten voor de middenstand, de 
horeca en het verenigingsleven op. Zo wordt de 
vrijwillige inzet rondom het jaarlijkse CSI-
concours financieel vertaald in bijdragen aan de 
verenigingen die vrijwilligers beschikbaar stellen.  
 
Wat betreft de sociaal-economische situatie 
(opleiding, werkgelegenheid en inkomen) is het 
beeld eveneens gunstig. Het gemiddelde 
inkomen en daarmee het besteedbare budget is 
relatief hoog. Dat houdt uiteraard nauw verband 
met de aanpakkersmentaliteit van veel inwoners. 
Bij de zelfbouw van de vaak ruime eigen 
woningen komen deze omstandigheden en 
kwaliteiten opvallend in beeld. In het dorp is dan 
ook geen sprake van achterstand op enig 
maatschappelijk terrein. De nogal eens gehoorde 
uitspraak ‘Wie heb’t wa good vuur mekaa in 
Geester’ verwoordt op treffende wijze de 
algemene tevredenheid en trots over het goede 
leven in Geesteren. 
 
Kenmerkend voor Geesteren is ook dat er in 
velerlei opzichten nog sprake is van een typische 
plattelandssituatie. Het is een traditioneel 
ingesteld dorp met overwegend autochtone 
bewoners die met elkaar een stevige 
gezamenlijke geschiedenis en identiteit hebben 
en in hoge mate zelfvoorzienend zijn. Het 
wijgevoel is duidelijk aanwezig en klinkt ook door 
als het gaat om invloeden of mensen van 
buitenaf. Illustratief in dit verband is het gemor 

over de opname van niet-Geesternaren in het 1e 
voetbalelftal van STEVO en over het werven van 
senioren uit omliggende plaatsen voor de langere 
tijd leegstaande appartementen boven de 
Veldstegge.  
 
3.1.2 Samenleving in beweging 
 
Op het moment dat er wordt stilgestaan bij de 
vraag hoe het er allemaal aan toe gaat en hoe de 
toekomst er uit moet gaat zien, komen er uit de 
Geesterse samenleving toch zaken naar voren 
die aandacht vragen. Niet alles verloopt meer 
zoals men het decennia lang heeft meegemaakt; 
mensen veranderen en de samenleving is in 
beweging. Zo zijn zorgen uitgesproken over de 
duurzaamheid van die grote vrijwillige inzet van 
inwoners, niet alleen voor het verenigingsleven, 
maar ook voor de mantelzorg. Vergrijzing, 
individualisering en het toenemende aantal 
tweeverdieners zijn aangeduid als bedreigingen 
voor het instandhouden van het ‘sociaal kapitaal’. 
Daarnaast zijn er zorgen over de mogelijkheden 
voor ouderen om al dan niet zelfstandig in het 
dorp te kunnen blijven wonen. Het gaat dan om 
de beschikbaarheid van zorg- en 
hulpvoorzieningen, voldoende seniorenwoningen 
en vervoersregelingen. 
 
Ook over de positie van jongeren binnen het dorp 
zijn uitspraken gedaan. Hun binding met het dorp 
is sterk; na het volgen van een opleiding of studie 
elders willen ze veelal in Geesteren blijven. 
Vanuit de gedachte dat zij de toekomstige 
dragers van de samenleving zijn is het van 
belang om hun binding met het dorp op allerlei 
terreinen te verankeren. De basis daarvoor is het 
(blijvend) zorgdragen voor een goed activiteiten- 
en voorzieningenaanbod rond vrijetijdsbesteding. 
Vervolgens is het zaak dat er voldoende 
woningen voor starters gebouwd worden.   
 
De bouw van nieuwe woningen is niet alleen van 
belang voor het huisvesten van jonge gezinnen, 
maar draagt ook bij aan de instandhouding van 
allerlei voorzieningen. Met andere woorden: het 
dorp moet doorgroeien om ook in de toekomst de 
leefbaarheid te kunnen behouden.  
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rekening met deze karaktereigenschappen. In het 
belang van een goede en ook op preventie 
gerichte gezondheidszorg zou het beter zijn als 
mensen hun houding en gedrag veranderen. 

 
3.4.2 Aandacht voor agrariërs 
 
De landbouwsector staat onder grote druk. Naast 
almaar toenemende wet- en regelgeving heeft 
ook het Reconstructieplan veel invloed op de 
mogelijkheden om op de lange termijn 
economisch goed te kunnen blijven ‘boeren’. In 
dit verband is ondersteuning van de sector goed 
te verantwoorden. De al enige jaren beschikbare 
steun in de vorm van gebiedsmanagers en 
projectsubsidies dient dan ook voortgezet te 
worden. De dienstverlening zou zich naast 
individuele begeleiding ook moeten richten op het 
gezamenlijk optrekken, want alleen dan zijn de 
grote veranderingen in de landbouwsector goed 
te doorstaan.  

 
Preventie is eveneens gewenst rond de 
gezondheid van jongeren. Net als elders in 
Nederland neemt ook in Geesteren 
zwaarlijvigheid toe en komt overmatig 
drankgebruik op steeds jongere leeftijd voor. Van 
diverse zijden wordt aangedrongen op het nemen 
van initiatieven hieromtrent omdat de situatie 
steeds zorgelijker wordt. Naast het opzetten en 
uitvoeren van preventieprogramma’s door allerlei 
instellingen en horecabedrijven horen ouders 
daarin een nadrukkelijke (voorbeeld)functie te 
vervullen. 
  
3.4 Sociaal-economische 
aangelegenheden 

 

 
3.4.1 Algemeen 
 
De werkgelegenheid en het gemiddelde inkomen 
in Geesteren zijn relatief hoog. Dat hangt nauw 
samen met de aanpakkersmentaliteit. 
Geesternaren buigen niet gauw voor tegenslagen 
of weerstanden, als het moet leggen ze grote 
afstanden af om aan het werk te blijven. In de 
grote Twentse stroom dagelijks naar het westen 
pendelende bouwvakkers zijn dan ook heel wat 
Geesternaren te zien. 

Kinderopvang De Boerderij 
 
Ook los van externe ondersteuning zijn agrariërs 
vaak creatief genoeg om tot oplossingen te 
komen; er wordt al veel geëxperimenteerd met 
nevenactiviteiten. Die creativiteit moet echter wel 
gestuurd worden om te voorkomen dat er teveel 
van hetzelfde gaat ontstaan, zie bijvoorbeeld de 
overal opkomende minicampings. 

 
Ook in eigen dorp is veel werkgelegenheid te 
vinden, met name op de steeds verder 
uitbreidende  bedrijfsterreinen.  De relatie tussen 
die werkgelegenheid en de lokale 
beroepsbevolking is overigens lang niet altijd 
aanwezig. De betreffende bedrijven hebben 
daardoor minder of geen binding met het dorp en 
dat kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld 
sponsoring van sportclubs. Een ongebreidelde 
groei van die sector is dan ook niet 
vanzelfsprekend en mag zeker niet alleen 
bepaald worden door de lage grond- en 
bouwkosten. 

 
3.4.3 Toeristische activiteiten  
 
Het dorp Geesteren en het bijbehorende 
buitengebied worden door de eigen inwoners 
mooi, prettig, landelijk en groen gevonden, maar 
toeristisch gezien vindt men het niet zo bijzonder. 
Andere gedeelten van de gemeente en van 
Twente zijn aantrekkelijker om in te recreëren of 
te verblijven. Er hoeft dan ook geen actief beleid 
gevoerd te worden om het toerisme en 
bijbehorende werkgelegenheid te bevorderen. De 
keuze ligt bij de in en rond Geesteren gevestigde 
horeca, recreatiebedrijven en op recreatie 
overschakelende boeren om al dan niet de 
handen ineen te slaan. In die zin verschillen ze 
niets van andere ondernemers die voor de 
bedrijfsvoering brancheversterkende activiteiten 
opzetten. 

 

 
Bedrijventerrein Lutkeberg 
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van de gewenste en mogelijke 
winkelinfrastructuur.  
3.3.10 Jeugd en jongeren 
 
Ook voor jeugd en jongeren is Geesteren over 
het algemeen een heel prettig dorp om in te 
wonen en te leven. Door de vele en ‘veilige’ 
familie- en vriendenkringen is er een groot gevoel 
van geborgenheid. Dat gevoel wordt nog versterkt 
door de hechte verbanden binnen allerlei 
verenigingen en organisaties, variërend van Jong 
Nederland tot een vriendenclub rondom een keet 
op een boerenerf. Een groot deel van 
vrijetijdsactiviteiten ligt op sportgebied. Het 
ledental van de diverse sportclubs is hoog, er is 
goede opvang en begeleiding van de jeugd en de 
kantines zijn belangrijke trefcentra. De 
verbondenheid uit zich ook in het feit dat menig 
jeugdlid na verloop van tijd binnen de club 
kaderwerk gaat verrichten. 
 
Vanuit allerlei instellingen wordt de nodige 
aandacht geschonken aan de behoeften en 
noden van jongeren. Zie onder andere de inzet 
van een jongerenwerkster vanuit Stichting Welzijn 
Tubbergen en de activiteiten van de 
jongerenpastor vanuit de RK-kerk. Daarbij gaat 
het niet alleen om het organiseren van activiteiten 
en voorzieningen voor de jongeren zelf, maar ook 
om de relatie tussen jongeren en de rest van de 
samenleving. Zo zou het goed zijn als de 
contacten tussen jongeren en ouderen 
gestimuleerd worden, bijvoorbeeld door het 
opzetten van persoonlijke dienst- en 
hulpverlening. Daarmee wordt een voorziening 
aan het dorp toegevoegd en tegelijkertijd draagt 
het bij aan verbetering van de beeldvorming over 
ouderen. Ook andere vormen van 
vrijwilligerswerk kunnen daaraan een bijdrage 
leveren. De extra aandacht voor jongeren is 
gerechtvaardigd want zij zijn, zeker ook gezien 
hun binding met het dorp, de toekomstige dragers 
van de samenleving. In dat verband wordt dan 
ook gepleit voor handhaving van het 
jongerenwerk en is het gewenst dat ook andere 
instellingen in de regio voldoende toegerust 
blijven om jongeren op te vangen en te 
begeleiden.  
 
Wat betreft het voorzieningenniveau voor jeugd 
en jongeren leven er nog diverse verlangens. Zo 
is het zeer gewenst dat in alle wijken van 
Geesteren, dus ook in nieuwbouwbuurten, 
kinderspeelplaatsen komen. In 
bestemmingsplannen dient er altijd ruimte voor 
gemaakt te worden en de gemeente moet de 
aanleg doorzetten. 
 

 
Speelplaatsje Mensinkkamp 

 
Een andere verlangde uitbreiding van speelruimte 
is die bij de blokhut van Jong Nederland. Bij de 
uitgave van naastgelegen bedrijventerreinen 
moet daarmee nadrukkelijk rekening worden 
gehouden.  
 
Tijdens allerlei in de afgelopen jaren gehouden 
gespreksrondes is door jongeren een veelheid 
aan wensen ingebracht rond wat zij graag 
verbeterd willen zien. Soms waren het vrij 
simpele zaken als het plaatsen van meer 
vangnetten voor afval, maar er werd ook 
gevraagd om de aanleg van een buitenzwembad. 
In periodiek overleg tussen gemeente, 
jongerenwerk en een vertegenwoordiging van 
jongeren wordt besproken of en hoe de diverse 
zaken uitgevoerd kunnen worden. De aandacht 
richt zich dan vooral op specifieke 
jongerenvoorzieningen, zoals een jeugdsoos. De 
meer algemene kwesties, zoals goedkopere 
starterswoningen en medegebruik van het 
dorpshuis, komen nu via dit dorpsplan 
afzonderlijk in beeld. 
 
3.3.11 Gezondheid 
 
Rondom sommige gezondheidskwesties laten 
veel inwoners tegenover hulpverleners en buren 
niet gauw merken dat er iets ernstigs met ze aan 
de hand is. Bijvoorbeeld rond relatieproblemen, 
depressies en drankzucht wordt lang gewacht 
met het vragen van hulp. Soms worden 
problemen dan zo groot dat ingrijpen niet goed 
meer mogelijk is en er onherstelbare situaties 
ontstaan. Niet alleen voor de betreffende persoon 
en de naasten kan dat dramatische gevolgen 
hebben, ook hulpverleners komen in zo’n geval 
voor een onmogelijke opgave te staan. De 
houding van mensen komt voort uit het hebben 
van een gesloten karakter (‘de vuile was niet 
buiten willen hangen, niet willen toegeven dat ze 
falen’) en uit het afstand willen houden tot 
hulpverleners van buiten het eigen dorp. Het kost 
die hulpverleners dan ook vaak veel moeite om 
‘binnen’ te komen en de nodige begeleiding te 
bieden. De diverse gezondheidswerkers in 
Geesteren houden in hun dienstverlening 
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3.1.3 Behoud en versterking van 
kwaliteiten  
 
De kwaliteiten van het dorp kunnen op enkele 
onderdelen nog verbeterd worden. Zo zijn er op 
verkeersgebied de nodige knelpunten naar voren 
gebracht. Het geheel weren van doorgaand 
(vracht)verkeer uit de dorpskern staat bovenaan 
de prioriteitenlijst. Ook zou er wel meer aandacht 
besteed mogen worden aan de historische en 
monumentale kwaliteiten van Geesteren. Verder 
is uitgesproken dat het openbaar groen met 
grotere regelmaat en met meer zorg 
onderhouden dient te worden en dat er in alle 
wijken speelplekken moeten komen.  
 

 
Molen Kienhuis 
 
Met betrekking tot het openbaar vervoer is vrij 
algemeen gemeld dat daar veel aan te verbeteren 
valt. Het gaat dan vooral om het vervoer naar en 
van allerlei voorzieningen in Almelo en andere 
kernen binnen de gemeente.  
 
Instandhouding en verbetering van het 
voorzieningenniveau (winkels, bibliotheek, school, 
dorpshuis, huisarts, sportgebouwen, enzovoort) is 
alleen mogelijk wanneer er grote ondersteuning is 
door de Geesternaren. Het gaat dan zowel om 
vrijwillige inzet als om financiële steun. De keuzes 
die men individueel maakt hebben grote invloed. 
Zo betekent het doen van boodschappen buiten 
het dorp een lagere omzet en dus geringere 
levensvatbaarheid voor de middenstanders in 
Geesteren. Eenzelfde relatie is er rond het op 
langere termijn overeind kunnen houden van een 
volwaardige bibliotheekvestiging: dat lukt alleen 
als veel mensen zich als lid of donateur 
aanmelden.  
 
Het inzien van het belang om iets in stand te 
houden hangt natuurlijk sterk samen met het 
gevoel of een voorziening of activiteit van jezelf 
is. Wat dat betreft is er geen twijfel over de 
levensvatbaarheid van bijvoorbeeld de sporthal, 
want die is door inzet van de inwoners 
gerealiseerd en de exploitatie is in eigen hand. 
Het wordt dan ook als vanzelfsprekend gezien dat 
eventuele uitbreiding van de hal, een duidelijk 

uitgesproken wens, door de gezamenlijke 
verenigingen gerealiseerd moet worden. 
 
Naast de noodzakelijke eigen inzet is het ook van 
belang om te kijken naar het combineren van 
voorzieningen, zodat er meer overlevingskansen 
zijn voor afzonderlijke functies. (Wellicht dat dan 
een consultatiebureau in Geesteren weer een 
kans maakt.) Tegelijkertijd kan dat bijdragen aan 
de her en der gewenste betere samenwerking en 
afstemming, bijvoorbeeld binnen de zorg- en 
hulpverleningsector. In dat verband wordt het 
idee van een gezondheidscentrum voor diverse 
1e lijnswerkers (huisarts, fysiotherapeut, 
verpleegkundige en anderen) positief beoordeeld.  
 
Voor het bedenken en ontwikkelen van nieuwe 
initiatieven is het soms nodig om ideeën en 
ervaringen van buitenstaanders of uit andere 
plaatsen te verkennen en te gebruiken. Dat 
vereist echter een ontvankelijke houding ten 
opzichte van ‘vreemde’ invloeden en een 
bereidheid tot veranderen van vaste gewoonten. 
Om daartoe te komen zal er nog het nodige 
missiewerk binnen Geesteren verricht moeten 
worden. Er gebeurt nog te veel op de manier 
zoals men dat altijd gewend was, men vindt dat 
daarover niet gediscussieerd hoeft te worden. Dat 
heeft veel met de gesloten volksaard te maken: 
de mensen komen niet gauw naar buiten met hun 
zorgen of problemen. Of het nu strubbelingen 
binnen de vereniging of een privé-kwestie betreft, 
pas als de toestand heel slecht is, en daardoor 
vaak onomkeerbaar, wordt hulp van buitenaf 
ingeroepen.  
 
3.1.4 Op weg naar de toekomst 
 
In dit dorpsplan worden de sterktes, zwaktes, 
bedreigingen en kansen van Geesteren in 
samenhang beoordeeld. Als alle onderdelen op 
elkaar betrokken worden ontstaat een duidelijk 
toekomstperspectief. De eigen ‘potenties’ voor 
het vasthouden en verbeteren van de kwaliteiten 
van het dorp zijn groot en kunnen, mits 
gestimuleerd en goed ondersteund door 
gemeente en instellingen, er voor zorgdragen dat 
Geesteren ook in 2015 nog een levenskrachtige 
en bloeiende gemeenschap is.  De kern van het 
af te leggen traject komt tot uitdrukking in het voor 
dit dorpsplan gekozen motto ‘Geesteren legt de 
lat hoger’ en in de subtitel ‘Geesteren, een vitaal 
dorp met respect voor het verleden en oog voor 
de toekomst’.  
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3.2 Fysiekruimtelijke zaken 
 
3.2.1 Algemeen 
 
Inwoners van Geesteren hebben een positief 
oordeel over de kwaliteit van het dorp: prettig 
wonen, kleinschalige bebouwing, groene en 
landelijke omgeving, goede infrastructuur en 
behoorlijke voorzieningen. Men vindt het 
belangrijk dat het karakter van het dorp behouden 
blijft en wil dat ook als toets aanhouden voor 
nieuwe ontwikkelingen in of rond het dorp. 
Toekomstige nieuwbouw van woningen of 
bedrijfsruimte moet dan ook in balans zijn met de 
schaal en het karakter van Geesteren. In relatie 
hiermee is uitgesproken dat uitbreidingen alleen 
aanvaardbaar zijn als ze direct verband hebben 
met behoeften uit het dorp. Zo zal er bijvoorbeeld 
op gelet moeten worden dat bedrijfsvestigingen 
een duidelijke relatie hebben met plaatselijke 
werkgelegenheid. In het algemeen is er het besef 
dat (bevolkings)groei noodzakelijk is om de 
leefbaarheid te behouden. Niet alleen wat betreft 
een evenwichtige bevolkingssamenstelling 
(tegengaan van vergrijzing), maar ook vanwege 
voldoende draagvlak voor winkels en 
voorzieningen. Maar ook hier wordt een grens 
getrokken: een te grote groei van het dorp kan 
ten koste gaan van de sociale cohesie van 
bewoners.  
 
Het is zaak om in een vroeg stadium te beginnen 
met de voorbereiding van de ontwikkeling van 
nieuwe uitbreidingsplannen en dus niet te 
wachten tot de bestaande open ruimten 
volgebouwd zijn. 
 
3.2.2 Woningbouw 
 
Het leven in Geesteren is voor erg veel inwoners 
aantrekkelijk, ook jongeren willen later – na 
opleiding of studie - graag in het dorp (blijven) 
wonen. De belangstelling daarvoor blijkt onder 
andere uit het hoge aantal ingeschrevenen op de 
gemeentelijke wachtlijst voor bouwgrond in 
Geesteren. (Per september 2004 159 personen, 
waarvan 81 behoren tot de categorie 
doorstromers en 78 personen tot de categorie 
starters. Het overgrote deel woont in Geesteren.) 
Ook na de bebouwing van de huidige 
beschikbare kavels is de behoefte aan woningen 
groot. De vraag vanuit de jeugd is duidelijk, maar 
ook vanuit ouderen is er een vraag. Verder zal 
naar verwachting de druk oplopen als ook in 
Geesteren de gezinsverdunning doorzet. De 
gemiddelde woningbezetting is 3,02 personen per 
woning (op basis van 4.224 inwoners en 1.399 
woningen) en ligt daarmee 31% boven het 
landelijke gemiddelde van 2,3 personen per 
woning (in 2000). 

Het is in Geesteren vanzelfsprekend om bij 
woningbouw te denken aan eigen woningen, en 
dan liefst door ze zelf te bouwen met hulp van 
familie en vrienden. In veel gevallen gaat het om 
grote vrijstaande woningen met een flink stuk 
grond. Er wordt jaren hard gewerkt en flink 
gespaard om dat ideaal te verwezenlijken. Naast 
dit beeld is er ook het verhaal van de ‘minder-
bedeelden’. Door het grote aantal eigen woningen 
(90,5 %, inclusief de particulier verhuurde 
woningen) en de gemiddelde koopprijs is het niet 
voor iedereen mogelijk om in Geesteren 
onderdak te vinden. Mensen met een lager 
inkomen of met een uitkering, waaronder starters 
op de woningmarkt, hebben verhoudingsgewijs 
weinig kans om een betaalbare woning te krijgen. 
Dit is ook terug te zien in de 
bevolkingssamenstelling: aan de ene kant een 
oververtegenwoordiging van hogere inkomens, 
aan de andere kant een ondervertegenwoordiging 
van lagere inkomensgroepen. Om aan starters en 
lagere inkomensgroepen meer ruimte te bieden 
en daardoor meer evenwicht in leeftijden en 
sociale klasse te bereiken dienen bij toekomstige 
nieuwbouw ook woningen in de sociale sector 
gerealiseerd te worden. Het verdient aanbeveling 
om middels een nader onderzoek na te gaan om 
welke aantallen en soorten woningen het zou 
moeten gaan. Zodra de uitkomsten daarvan 
bekend zijn kan vertaling naar het ruimtegebruik 
en locaties plaatsvinden. 
 

 
Peuverhoek fase 1 
 
In dat onderzoek zouden dan ook de behoefte 
aan en verbanden met seniorenwoningen 
betrokken kunnen worden. Er is een tekort aan 
seniorenwoningen gesignaleerd. Bewoners willen 
zo lang mogelijk in het dorp blijven wonen en dan 
ook het liefst zelfstandig. Wat die zelfstandigheid 
betreft is het beleid van gemeente en 
zorginstellingen daar ook nadrukkelijk op gericht 
en worden er allerlei voorzieningen getroffen, 
variërend van dagopvang tot toegankelijkheid van 
gebouwen. Overigens kan de bouw van meer 
seniorenwoningen bijdragen aan een snellere 
doorstroming binnen het dorp en ontstaat 
daardoor minder druk op nieuwbouw aan de rand 
van het dorp. Het spreekt eigenlijk voor zich dat 
de gewenste seniorenwoningen in het centrum 
gebouwd moeten worden. En wellicht al even 
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in Geesteren meer en goed op elkaar afgestemde 
voorzieningen komen. Met name de afstemming 
verdient aandacht vanwege de toenemende 
privatisering van zorgtaken en de daaruit 
voortvloeiende concurrentie. Nu al leidt die 
ontwikkeling tot versnippering van diensten, 
kwaliteitsverlies, verwarring bij bewoners en een 
minder makkelijke afstemming tussen 1e 
lijnswerkers. Een goede basis voor (betere) 
afstemming zou gelegd kunnen worden via het in 
oprichting zijnde gemeentelijke Zorgloket. 
Vooralsnog komt het loket alleen in Tubbergen, 
maar het verdient aanbeveling om na te gaan of 
er ook een (digitale) tak in Geesteren kan komen. 
Het streven moet zijn om zo dicht mogelijk bij de 
cliënten te zitten. 
 
Een andere mogelijkheid om zorgverleners beter 
met elkaar te laten samenwerken is gezamenlijke 
huisvesting van huisarts, verpleegkundige, 
fysiotherapeut, apotheker en anderen in een 
gezondheidscentrum. Een aanleiding daartoe 
vormt de krap gehuisveste en moeilijk bereikbare 
praktijk van de in Geesteren gevestigde huisarts. 
Los van de vraag of een dergelijk centrum er wel 
of niet gaat komen, zien velen in Geesteren het 
als vanzelfsprekend dat in het dorp in lengte van 
jaren een huisartsenpraktijk gevestigd blijft. De 
nabijheid van een zo vitale en laagdrempelig 
werkende functie binnen de gezondheidszorg is 
van groot belang. Als de komst van een 
gezondheidscentrum bijdraagt aan het op de 
langere termijn garanderen van die nabijheid, dan 
is het zaak om vanuit de gemeenschap daar naar 
toe te werken.   
 
De goed draaiende dagopvang in Erve Kampboer 
wordt door steeds meer ouderen bezocht en 
positief gewaardeerd. Deze voorziening is dan 
ook belangrijk en moet voluit kunnen blijven 
functioneren, niet alleen voor de ouderen zelf, 
maar ook ter ontlasting van mantelzorgers. 
 
3.3.9 Winkelbestand 
 
Voor een plattelandsdorp als Geesteren is het 
winkelbestand nog behoorlijk omvangrijk. Daar 
zijn veel inwoners tevreden over. Wel wordt 
geconstateerd dat er verschraling optreedt en dat 
er minder keuze is vanwege het bijvoorbeeld 
ontbreken van een tweede supermarkt. Het 
aantal en de variatie aan winkels is de afgelopen 
jaren inderdaad teruggelopen. Dat is letterlijk in 
het straatbeeld zichtbaar door de her en der 
leegstaande panden. Er zijn verschillende 
oorzaken voor de achteruitgang. Een heel 
belangrijke is de keuze van bewoners om al dan 
niet in het eigen dorp hun boodschappen te doen. 
Doordat steeds meer mensen een auto ter 
beschikking hebben gaat men voor de inkopen 

steeds vaker naar omliggende plaatsen. Men wil 
meer keuze hebben en zo goedkoop mogelijk uit 
zijn. Bovendien let men ook op de 
aantrekkelijkheid van een winkelgebied, 
bijvoorbeeld meerdere winkels geconcentreerd in 
een autoluwe omgeving (zoals in Tubbergen). De 
permanente concurrentieslag binnen de 
middenstand bevordert deze bewegingen nog 
eens. De mindere omzet in Geesteren komt ook 
doordat men elders spullen gaat halen die in het 
dorp niet verkrijgbaar zijn en dan tegelijkertijd de 
gewone boodschappen erbij doet. Alleen winkels 
met een regionale functie zullen op langere 
termijn het hoofd boven water kunnen houden. In 
Geesteren zijn dat er maar een stuk of drie. 
Overigens is het niet voor alle aankopen 
vanzelfsprekend om elders het goedkoopste te 
halen. Het is ook een kwestie van gunnen: men 
kent de ondernemer goed en loopt dan niet 
zomaar weg, ook al is het artikel niet geheel naar 
wens. Een andere reden om binnen het dorp 
inkopen te doen is de snelle en goede service 
door lokale winkels. Zo kiest menigeen bij de 
aanschaf van witgoedartikelen na uitgebreid 
vooronderzoek van producten en prijzen - veelal 
nog voor de plaatselijke middenstand. In dat 
verband is het naar de middenstanders toe aan te 
bevelen dat ze de klanten aan Geesteren weten 
te binden door een onderscheidende meerwaarde 
te bieden. Een derde factor die bijdraagt aan de 
verschraling is de hoge huurprijs van 
winkelruimten in onder andere de Veldstegge, 
zeker voor beginnende ondernemers. Naast de 
terugloop van het aantal is ook de verspreide 
ligging van winkels iets wat aandacht vraagt.  
 

 
De Veldstegge 

 
Het bedenken van een toekomstscenario voor de 
lokale middenstand zal binnenkort gebeuren aan 
de hand van de opstelling van de gemeentelijke 
Detailhandelsnota. De perspectieven voor 
Geesteren komen daarbij natuurlijk ook in beeld. 
Van grote invloed op de levensvatbaarheid van 
winkels is - het kan in dit dorpsplan niet genoeg 
benadrukt worden - het (koop)gedrag van de 
eigen inwoners. De resultaten van het uit te 
voeren koopstromenonderzoek zullen dan ook de 
belangrijkste pijlers vormen voor het bedenken 
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3.3.6 Leefstijlen en voorzieningen 
 
In de kernen Geesteren en Tubbergen is 
onderzoek gedaan naar soorten leefstijlen van 
inwoners en vervolgens naar de relatie daarvan 
met (het aanbod van) de voorzieningen. Echt 
opvallend en bruikbaar waren de uitkomsten niet. 
Moderne opvattingen en wensen komen eerder 
voor bij jongeren en jongvolwassenen, 
traditionele patronen zijn voornamelijk bij ouderen 
aanwezig. Bij de volwassenen (30 – 55 jaar) is 
een menging van modern en traditioneel te zien. 
In vrijwel alle leeftijdsgroepen komt het beeld 
naar voren van actieve inzet voor familie, buurt, 
vereniging, sport of hobby. De algemene 
constatering is dan ook dat de aangetroffen 
leefstijlen nauw samen blijken te hangen met 
leeftijden en met de levensfase waarin mensen 
verkeren. Jongeren zijn veel meer gericht op 
nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en 
denken vrijer over bijvoorbeeld kostwinnerschap 
en opvoeding. Ouderen zitten vaak nog vast aan 
gewoonten en rolpatronen van vroeger en 
bewegen zich in een relatief beperkte 
belevingswereld. Jongvolwassenen en 
volwassenen zijn druk met huis, werk en 
opvoeding en kunnen minder tijd vrijmaken voor 
activiteiten in het dorp, zoals vrijwilligerswerk. 
Opvallend voor alle leeftijdsgroepen is wel de 
grote waarde die men hecht aan goede contacten 
met buren en familie. Dat is natuurlijk 
verklaarbaar door de sterke binding met het dorp, 
men is en voelt zich bovenal Geesternaar.  
 
3.3.7 Dienstverlening op maat 
 
Tussen de in Geesteren aangetroffen leefstijlen 
en het (huidige of gewenste) aanbod van 
voorzieningen is amper een relatie te leggen. 
Vanuit diverse leefstijlgroepen zijn dezelfde soort 
aanbevelingen gedaan in de richting van allerlei 
dienstverleners (gemeente, banken, onderwijs, 
welzijnswerk, kinderopvang, zorg). De kern 
daarvan is de wens om diensten steeds meer op 
maat te gaan organiseren en aan te bieden, 
passend bij de behoeften van ‘moderne’, 
drukbezette mensen. Een voorbeeld hiervan is de 
vraag naar flexibele kinderopvang, bijvoorbeeld 
opvang voor één ochtend per week, om tijd te 
hebben voor activiteiten buitenshuis. Een hier aan 
tegengestelde beweging is de inkrimping van de 
dienstverlening aan privé-personen door de 
Rabobank als gevolg van schaalvergroting en 
kostenbeperkingen. Klanten stellen erg prijs op 
een ruime openstelling en een persoonlijke 
service. Wat dat betreft is de verschraling al 
eerder door de Postbank ingezet met het 
opheffen van postkantoren.  
 

Ten aanzien van de inzet van ‘dienstverlener’ 
politie is uitgesproken dat die vooral gericht moet 
blijven op preventie. Op basis van het recentelijk 
tussen Rijk en politiekorpsen afgesloten 
prestatiecontract moet het accent van het 
politieoptreden verschuiven naar opsporing en 
bestraffing van overtredingen en criminaliteit. 
Deze koersverandering gaat echter ten koste van 
de sinds jaar en dag gebezigde praktijk van een 
laagdrempelige sociale benadering en de 
positieve effecten daarvan voor de gemeenschap. 
Daarbij gaat het onder andere om het door 
wijkagenten onderhouden van nauwe en vaak 
informele contacten met jongeren.  
 
3.3.8 Zorgvoorzieningen 
 
Ook rond zorgvoorzieningen is sprake van een 
taakverdeling tussen bewoners en instellingen. In 
Geesteren wordt door een leger van vrijwilligers 
heel veel onderlinge hulp en zorg aan 
medebewoners geboden. Daar hoort ook de 
zogeheten informele mantelzorg aan familieleden 
en naasten bij. Hoewel er nog veel bereidheid is 
om vrijwillig rond zorgtaken dienstbaar te zijn, 
komen ook daar grenzen in zicht. Door het 
toenemende aantal tweeverdieners en de 
individualisering is de noaberhulp en familiezorg 
niet meer zo vanzelfsprekend. Ook de – vaak 
onuitgesproken – verwachting van ouders dat hun 
kinderen op dezelfde wijze als vroeger 
klaarstaan, blijkt niet altijd meer uit te komen. (De 
druk om aan die verwachting te voldoen is soms 
erg groot en veroorzaakt de nodige spanningen 
binnen families.) Ondertussen is de belasting van 
mantelzorgers ook toegenomen door het duurder 
worden van de thuiszorg. Men kan minder 
vanzelfsprekend hulp krijgen of moet er meer 
voor gaan betalen. Het eerste alternatief is dan 
een (groter) beroep op naasten. In de toekomst 
dreigt dat nog zwaarder te worden als er verder 
gekort wordt op de AWBZ-regeling voor 
huishoudelijke hulp. 
 

 
Seniorencomplex De Galmerij 

 
Voor zelfstandig wonende hulpbehoevende en 
zorgafhankelijke ouderen is het belangrijk dat er 
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vanzelfsprekend is het ter harte nemen van de 
ingebrachte suggestie om rond het bedenken van 
nieuwbouw een adviesgroep van 
ervaringsdeskundigen uit het dorp in te stellen. 
 
In het buitengebied van Geesteren komt het nog 
veel voor dat ouders en kinderen bij elkaar 
(blijven) wonen. Dat gebeurt niet alleen bij 
boerenbedrijven, maar ook in het sterk 
toenemend aantal - burgerwoningen. Naast het 
aspect van ‘mooi wonen’ speelt vaak ook de zorg 
voor elkaar een rol bij de keuze voor het 
samenwonen. Juist door het zo nabije wonen is 
het mogelijk om goede mantelzorg te bieden. In 
dit verband komt regelmatig de vraag naar voren 
om de tweede woning of de inwoning volwaardig 
te maken, hetzij door een forse verbouwing of 
door moderne nieuwbouw. Het is niet 
vanzelfsprekend om daar van overheidswege 
zomaar medewerking aan te verlenen. Zo kan de 
versterkte woonfunctie voor agrariërs een 
bedreiging vormen voor de bedrijfsvoering, 
vanwege de Hinderwetbepalingen. Maar ook 
aantasting van het buitengebied met teveel en te 
lelijke nieuwbouw is een reden om terughoudend 
te zijn. Vanuit divers oogpunt moet de 
(nieuw)bouw van burgerwoningen in het 
buitengebied dan ook beperkt blijven. Als het dan 
toch wordt toegestaan dienen er strikte 
voorwaarden aan verbonden te worden. Zo mag 
de nieuwbouw niet ‘vervreemd’ worden van het 
bouwblok; de toevoeging of verandering moet wat 
betreft schaal en stijl passen bij de bestaande 
bebouwing.  
 
3.2.3 Woonomgeving 
 
De bewoners van Geesteren zijn veelal tevreden 
over de staat van onderhoud van de openbare 
ruimte. Wel wordt her en der gesignaleerd dat het 
onderhoud van groenvoorzieningen de laatste tijd 
minder is geworden. Bij de entrees van het dorp 
ziet het er nog wel mooi uit, maar in de wijken is 
het soms slordig. Het gaat dan om onkruid, 
hondenpoep en ‘kaalslag’ in het groen. De 
mindere aandacht valt des te meer op doordat 
veel inwoners hun eigen tuin en erf goed 
verzorgen. Hierbij wordt overigens niet alleen 
naar de gemeente gekeken, ook (mede)bewoners 
hebben hun aandeel in het op orde houden van 
de buitenruimte. Het is vaak een 
mentaliteitskwestie, zie het in plantsoenen 
dumpen van afval of aarde uit eigen tuin en het 
op verkeerde plekken uitlaten van honden. 
Desalniettemin wordt van de gemeente verlangd 
om het openbare groen met meer regelmaat en 
met meer (kwaliteits)zorg te onderhouden. 
 
Naast de verwachtingen met betrekking tot het 
heel, schoon en veilig houden van de 

woonomgeving is een breed ondersteunde wens 
geuit dat de gemeente meer aandacht moet 
besteden aan de historische en monumentale 
kwaliteiten van Geesteren. In het verleden is 
amper zorg geweest voor behoud van 
karakteristieke boerderijen, erven en andere 
markante elementen in de buitenruimte. Het 
gevolg is dat er nogal wat waardevols verloren is 
gegaan en dat er per situatie op ad-hoc-basis een 
beslissing wordt genomen. Het is dan ook zaak 
dat de gemeente beleidslijnen opstelt voor 
bescherming van waardevolle elementen. Parallel 
daaraan is het gewenst om de al bekende 
plekken meer onder de aandacht te brengen, 
onder andere door de plaatsing van 
informatiepanelen. 
 

 
Erve Brager 
 
Op diverse hoeken van trottoirs zijn stoepranden 
nog niet aangepast ten behoeve van rollators, 
kinderwagens e.d. Van meerdere kanten is er op 
aangedrongen dat de gemeente alle lastige 
overgangen inventariseert en ze een voor een 
aanpakt. Deze en andere vanuit bewonerszijde 
aangedragen concrete knelpunten in de 
woonomgeving zullen onder de aandacht van de 
gemeente gebracht worden door opname op de 
zogenaamde Voortgangslijst. In periodiek overleg 
bespreken Stichting Dorpsbelang Geesteren, 
gemeente en andere betrokkenen bij het beheer 
van de openbare ruimte de verdere afhandeling. 
 
Een al vele jaren bestaande ergernis onder 
inwoners zijn de vernielingen en het lawaai door 
jongeren die terugkeren van café- of 
discobezoek. Ondanks allerlei preventieve 
maatregelen en politiecontrole is het elk weekend 
hetzelfde patroon langs de bekende routes: flinke 
schade aan particuliere en publieke 
eigendommen en veel overlast voor 
omwonenden. Een afdoende remedie hiertegen 
heeft helaas nog niemand gevonden. 
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3.2.4 Verkeer en vervoer 
 
Het meest ingebrachte en besproken onderwerp 
op verkeersgebied is de kwestie van de randweg. 
Zowel bij het maken van de plannen ervoor als na 
het gereedkomen van alle werkzaamheden is er 
kritiek geweest op de halfbakken situatie die 
gecreëerd is. Nog steeds gaat er veel te veel 
verkeer door de dorpskern en zijn de onveilige 
situaties onverkort aanwezig, onder andere bij de 
school. Het gaat daarbij zowel om vrachtwagens 
als om personenauto’s. Bij het vrachtverkeer 
tellen naast de hoeveelheid ook het lawaai, de 
stank en het grotere gevaar mee. Zo hebben de 
bewoners van de van klinkerbestrating voorziene 
Langeveenseweg veel lawaaioverlast van voorbij 
komend vrachtverkeer, vooral in de vroege 
ochtend. Het liefst wil men de weg geasfalteerd 
hebben, maar dat is niet nodig als het 
vrachtverkeer omgeleid wordt. Alom is dan ook 
het pleidooi ingebracht om een volwaardige 
rondweg aan te leggen waardoor het niet-
bestemmingsverkeer geheel uit de dorpskern 
geweerd wordt. Belangrijk aandachtspunt hierbij 
is dat oplossingen van nu nooit de problemen van 
de toekomst mogen worden.Vooruitlopend 
daarop moet nagegaan worden hoe de veiligheid 
bij het sportcomplex verbeterd kan worden. De 
randweg loopt namelijk dwars door de fiets- en 
looproutes heen. 
  
In aansluiting op bovenstaande kwesties vragen 
de inwoners van Geesteren aandacht voor een 
integraal verkeersveiligheidbeleid. Er zijn in en 
rond het dorp allerlei onlogisch geregelde 
kruispunten, verschillende voorrangsregels of 
onduidelijke aanwijzingen. Behalve dat het 
mensen in verwarring brengt, leidt het ook tot 
gevaarlijke situaties. Het in ontwikkeling zijnde 
verkeersstromenplan ‘Duurzaam Veilig 
Geesteren’ moet dan ook echt goed opgezet en 
consequent uitgevoerd worden. Gezien het grote 
aantal kinderen in het dorp moet bij dat plan 
vooral rekening gehouden worden met hun 
(zwakke) positie als verkeersdeelnemers. (Zie 
onder andere de gevaarlijke situatie bij de nieuw 
aangelegde rotonde: fietsers moeten voor 
autoverkeer wachten.) 
 
Verder dient er ook aandacht te zijn voor het 
opheffen van onveilige situaties in het 
buitengebied, waarbij fietsende scholieren en 
jongeren de voornaamste doelgroep zijn.  
 
Mensen die niet de beschikking hebben over een 
eigen auto of door omstandigheden daar geen 
gebruik van kunnen maken zijn voor het vervoer 
naar familie, huisarts, ziekenhuis of andere 
instellingen afhankelijk van het openbaar vervoer 
als hulp van naasten niet mogelijk is. De 

dienstverlening van het openbaar vervoer is 
echter in de loop der jaren steeds minder 
geworden. Alternatieve vervoerssystemen 
inclusief individueel taxivervoer zijn ontoereikend 
of minder bereikbaar. Dit laatste hangt sterk 
samen met de recentelijk doorgevoerde 
veranderingen van de AWBZ-vervoersregeling, er 
gelden strengere normen voor wanneer een 
vervoersdienst voor vergoeding in aanmerking 
komt. Hoewel meerdere bevolkingsgroepen 
gedupeerd worden door de inkrimping van het 
openbaar vervoer en de bezuinigingen binnen de 
AWBZ zijn het vooral de ouderen die daar het 
meest last van hebben. Voor die doelgroep is het 
dan ook gewenst om na te gaan op welke wijze 
de voorziening verbeterd kan worden. Bij het 
bedenken van mogelijkheden dient uitgegaan te 
worden van vraagafhankelijk vervoer, oftewel de 
organisatie van vervoer op maat. In de zoektocht 
naar passende en haalbare vormen kan 
nagegaan worden of het mogelijk is om met een 
vrijwilligerspool te gaan werken, een systeem dat 
in andere plattelandsgemeenten succesvol 
functioneert.  
 

 
Rotonde Haarbrinksweg 

 
3.3 Sociale aspecten 
 
3.3.1 Algemeen 
 
Een van de meest opvallende kenmerken van 
Geesteren is de aanwezigheid van een heel 
sterke gemeenschapszin. De binding met het 
dorp is groot, men kent elkaar en trekt veel 
samen op in familiekring, buurt of 
verenigingsleven. Er vinden op velerlei terreinen 
tal van activiteiten plaats, voor de organisatie 
daarvan staat een leger aan vrijwilligers klaar. Het 
aloude Twentse noaberschap met bijbehorende 
tradities wordt met name in het buitengebied nog 
in ere gehouden. De sterke sociale samenhang 
zorgt tegelijkertijd voor een stevige sociale 
controle. Men let op elkaar en grijpt in als er iets 
aan de hand is, zowel wat betreft het verlenen 
van hulp als het signaleren van ongewenste 
situaties. Zo houden buren elkaar en elkaars 
huizen in de gaten en blijft een hennepkwekerij in 
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3.3.5 Bibliotheek 
 
De bibliotheekvoorziening in de hele gemeente 
staat onder druk door bezuinigingen. Het 
bibliotheekbestuur heeft meerdere verkenningen 
uitgevoerd rond de vraag hoe zoveel mogelijk 
diensten en locaties overeind gehouden kunnen 
worden. Een essentieel onderdeel daarvan was 
de vraag aan inwoners om, in het verlengde van 
de bij de eerder gehouden handtekeningenactie 
massaal getoonde steun, abonnee te worden. Bij 
voldoende leden zouden de bezuinigingen 
opgevangen kunnen worden. Helaas is die 
daadwerkelijke steun vrijwel achterwege 
gebleven, ook onder inwoners van Geesteren. De 
vraag kan dan ook opgeworpen worden in 
hoeverre men de voorziening belangrijk vindt. Net 
als bij andere voorzieningen ligt hier een 
nadrukkelijke koppeling met eigen inzet, in dit 
geval door een financiële bijdrage. Bij de nu door 
te voeren bezuinigingen staat de vestiging in 
Geesteren niet direct ter discussie, maar de 
verhouding tussen aantal inwoners en betalende 
leden is erg scheef. Als de inkomsten uit 
contributies niet genoeg stijgen, zal nagegaan 
moeten worden hoe ook daar besparingen bereikt 
kunnen worden. Omdat de huisvestingslasten 
relatief hoog zijn zal zeker nagedacht gaan 
worden of een ander onderkomen mogelijk is. Het 
is dan vrij logisch om combinatiemogelijkheden 
met school, dorpshuis of een andere voorziening 
te verkennen en mogelijkerwijs tot een 
multifunctioneel centrum te komen. Wellicht dat 
het (financiële) draagvlak daarvoor verhoogd kan 
worden door een deel van de activiteiten van het 
Educatief Centrum Tubbergen naar Geesteren 
over te hevelen. Zodra de planvorming voor de 
toekomstige situatie van start gaat dienen de 
eerder door bewoners ingebrachte wensen en 
suggesties daarbij betrokken te worden. 
Bijvoorbeeld de wens voor inrichting van een 
koffiehoekje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bibliotheek 
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te houden. Een belangrijke voorwaarde daarbij is 
de bereidheid om over de eigen grenzen heen te 
kijken, inhoudelijke samenwerking te willen en 
open te staan voor vernieuwende concepten.  
 
In verband met het laatste punt kunnen 
bijvoorbeeld digitale informatie- en 
communicatiesystemen meer ingezet worden. 
Tegenwoordig hebben steeds meer mensen (en 
dus ook verenigingen) de beschikking over 
computer en Internet en vinden zelfstandig de 
weg naar zaken die ze voor hun leven nodig 
hebben. Aan de andere kant organiseren 
overheden, bedrijfsleven en organisaties in 
toenemende mate allerlei vormen van digitale 
dienstverlening. De noodzaak om fysiek ergens 
naar toe te gaan neemt af: de wereld is vanuit de 
huiskamer te bereiken en binnen te halen. Een 
keerzijde van deze ontwikkeling is dat het 
bijdraagt aan sociaal isolement, men hoeft niet 
meer zo vaak op pad en komt dan ook minder 
anderen tegen. Wellicht dat een internetcafé in 
het dorpshuis of bibliotheek die gevolgen kunnen 
beperken. Vanuit oudere inwoners is in ieder 
geval wel belangstelling voor een dergelijk café. 
Dat de computer en de digitale snelweg 
onmisbare instrumenten zijn voor veel 
organisaties en voorzieningen is echter onbetwist. 
In die zin dragen ze zeker bij tot het vergroten 
van de leefbaarheid en zou het gebruik 
gestimuleerd moeten worden. Voor mensen die 
hulp nodig hebben om ‘verkeersdeelnemer’ te zijn 
op de digitale snelweg is het gewenst om 
cursussen te organiseren. 
In hoeverre er nog voorzieningen toegevoegd 
kunnen of moeten worden is te toetsen aan de 
hand van een drietal indicatoren. De eerste heeft 
betrekking op het belang voor de inwoners en het 
dorp: is het een onmisbare basisvoorziening die 
een plek in het dorp moet hebben? Dan zijn in 
eerste instantie gemeente en instellingen in beeld 
voor de organisatie en de exploitatie. Een 
voorbeeld hiervan is de dagopvang voor ouderen, 
een belangrijke voorziening om zo lang mogelijk 
zelfstandig in het dorp te kunnen blijven wonen. 
In het verlengde daarvan is het tweede 
wegingspunt: kunnen Geesternaren zelf de 
voorziening opzetten en heeft het voldoende 
draagvlak om zelfstandig te bestaan? Op 
meerdere terreinen zijn voorbeelden van die 
zelfredzaamheid te zien. Zo ook kunnen wensen 
voor cursussen bloemschikken en schilderen en 
vechtsporten tegemoet getreden worden. Die 
kunnen goed in eigen kring georganiseerd 
worden, behoeven geen overheidssteun en 
kunnen op de schaal van Geesteren zelfstandig 
bestaan. De derde afweging heeft te maken met 
voorzieningen die te omvangrijk of te kostbaar 
zijn voor Geesteren en beter ook in groter 
verband georganiseerd kunnen worden. Op dat 

moment telt vooral de bereikbaarheid van 
beschikbare alternatieven in omliggende 
plaatsen. In dit opzicht is bijvoorbeeld een eigen 
muziekschool voor Geesteren dan ook geen 
optie. Soms echter kan er voor gekozen worden 
om een voorziening flexibel en op beperkte 
schaal in Geesteren onder te brengen omdat het 
voorziet in een duidelijke behoefte en niet zo heel 
veel inspanning kost. Te denken is aan het (weer) 
naar het dorp halen van een consultatiebureau 
voor zuigelingen- en peuterzorg. Er zijn 
voldoende ‘klanten’ voor en het biedt een in de 
eigen omgeving gevestigde ontmoetingsplek voor 
ouders. 
 
Rondom diverse voorzieningen in het dorp zijn 
nog wel wat kanttekeningen te plaatsen. Zo zien 
sommige inwoners het als een beperking dat er 
maar één basisschool is, waardoor er geen keuze 
in leersystemen mogelijk is. Door de afwezigheid 
van een ‘concurrent’ zijn er minder prikkels om 
moderner of actiever te zijn, bijvoorbeeld op het 
gebied van toneel en theater. In de richting van 
het dorpshuis is de wens geuit om daar ook 
onderdak aan jongeren te bieden. Het hoort een 
plek te zijn waar alle bevolkingsgroepen terecht 
moeten kunnen, zowel wat betreft 
programmering, aankleding als sfeer. Het 
binnenhalen en omgaan met jongeren vereist een 
wat ruimere blik en soepelere houding dan wat nu 
vanuit het beheer van het dorpshuis getoond 
wordt. Overigens is het nog maar de vraag of nog 
meer activiteiten mogelijk zijn. Het dorpshuis is 
overvol en moet al vaker nee verkopen tegen 
nieuwe aanvragen. 
 

 
Erve Kampboer 
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het buitengebied niet lang voor de gemeenschap 
verborgen.  
 
De grote saamhorigheid en de bereidheid zich 
belangeloos voor de gemeenschap of naasten in 
te zetten vormen belangrijke bouwstenen voor het 
‘sociaal kapitaal’ van Geesteren. Het is van groot 
belang dat te koesteren en vast te houden voor 
de toekomst. Dat zal nog een hele opgave zijn, 
want ook in Geesteren komen er steeds meer 
tweeverdieners en wint ook de ieder-voor-zich-
mentaliteit terrein.  
 
Het patroon van sterke onderlinge verbondenheid 
en een lange gezamenlijke geschiedenis heeft 
ook een keerzijde: men stelt zich over het 
algemeen behoudend en gesloten op. De vele 
gewoontes en tradities zijn soms wat te vast en te 
onveranderlijk en leggen een grote morele druk 
op inwoners. Het wordt vanzelfsprekend 
gevonden dat iedereen aan allerlei activiteiten 
meedoet, hetzij door financiële steun, door 
vrijwillige inzet of als deelnemer. Dit heeft niet 
alleen betrekking op dorpsfeesten, noaberschap 
en collectes, maar ook op 
familieaangelegenheden zoals trouwerijen. Zo is 
bij jongeren te merken dat ze zich minder tot 
steeds dezelfde jaarlijks terugkerende festiviteiten 
aangesproken voelen. En ook is het voor lang 
niet iedereen logisch en mogelijk om alsmaar 
weer de verwachte en hoger wordende financiële 
bijdrage te leveren aan een bruiloft. Bij 
nieuwkomers in de gemeenschap spelen deze 
factoren nog extra; je wordt meer geaccepteerd 
als je ‘gewoon’ meedoet. In dit verband wordt 
gesignaleerd dat er een lage tolerantie is voor 
afwijkend gedrag en een wantrouwende houding 
tegenover nieuwe dingen.  
 
Een andere schaduwkant van de sterke sociale 
samenhang en de daarmee samenhangende 
sociale controle is de af en toe wel erg 
benauwende nieuwsgierigheid en bemoeizucht. 
Soms ligt het privé-leven wat al te gauw op straat 
en moet men zich daarover verantwoorden. Zeker 
waar het gaat om relatieproblemen, ernstige 
ziektes of psychische stoornissen wordt een 
dergelijke druk als een zware last ervaren. 
 
Zoals eerder gemeld bruist de Geesterse 
samenleving van de activiteiten die door een 
groot aantal verenigingen en organisaties 
georganiseerd worden. Door de omvang van het 
dorp – iedereen kent iedereen – weet men elkaar 
gemakkelijk te vinden om activiteiten onderling af 
te stemmen of om iets  gezamenlijks op te zetten. 
Er bestaat dan ook geen behoefte aan de 
instelling van bijvoorbeeld een eigen Geesterse 
sportfederatie, een koepel van sportverenigingen 
die optreedt als belangenbehartiger. De voor de 

hele gemeente functionerende Sportraad vervult 
die functie al. Wel is de suggestie gedaan om te 
komen tot de opstelling van een 
activiteitenkalender van Geesteren, op dezelfde 
wijze als in Vasse gebeurt. Via een dergelijke 
kalender kan iedereen lang van te voren zien 
wanneer evenementen, toernooien en 
manifestaties gehouden worden en kunnen 
nieuwe initiatieven daarop afgestemd worden. In 
de praktijk is de uitgave van een jaarkalender 
lastig te organiseren, omdat meerdere activiteiten 
pas in de loop van het jaar gepland worden. Een 
uitweg is te vinden door op de gemeentelijke 
website een digitale kalender in te voeren. 
Aanvullingen en wijzigingen zijn dan eenvoudig te 
verwerken.  
 
3.3.2 Sport 
 
Op het gebied van de sport kent Geesteren een 
groot en gevarieerd aanbod. Er is vrijwel voor elk 
wat wils: voetbal, handbal, volleybal, tennis, 
badminton, klootschieten, paardensport, 
damesgym en judo. De voorzieningen voor 
sportbeoefening zijn ruim aanwezig en van 
doorgaans goede kwaliteit. Ook de concentratie 
van meerdere sportaccommodaties 
(sportcomplex De Peuverweide, tennisbanen De 
Bekkelweide en sporthal De Ransuil) en de daar 
aanwezige faciliteiten dragen bij aan een sterke 
sportbeleving in het dorp. Er zijn vele inwoners 
als speler en vrijwilliger actief bij een of andere 
sport betrokken. Gelet op het grote aantal starters 
en jonge gezinnen met kinderen zal deze 
betrokkenheid in de toekomst onverminderd groot 
blijven. Sport vervult – mede gezien de grote 
deelname door en prima begeleiding van jeugd 
en jongeren - dan ook een heel belangrijke rol 
voor de leefbaarheid van het dorp. Vanuit die 
achtergrond dient het met veel gemeentelijke 
inzet gestimuleerd en ondersteund te blijven. In 
dat licht zouden de wensen voor het organiseren 
en huisvesten van nog meer sporten beoordeeld 
dienen te worden. Er is gemis geconstateerd aan 
atletiek, basketbal en peuter-/babygymnastiek. 
Verder is de vraag ingebracht naar aparte 
sporten, zoals gevechtssporten. Het initiatief voor 
het organiseren van de gewenste toevoegingen 
moet van bewonerszijde komen. Net als bij 
andere vrijetijdsbestedingen ligt daar de 
verantwoordelijkheid voor het inventariseren van 
behoeften, maken van plannen en oprichten van 
verenigingen. Pas op het moment dat er een 
vraag om ruimte komt, is overleg met gemeente 
en anderen nodig om te bezien waar de activiteit 
onderdak kan vinden. In dit verband is het 
merkwaardig dat de gemeente geen eenduidig 
beleid aanhoudt rondom sporthallen. De sporthal 
van Tubbergen is door de gemeente betaald en 
wordt door haar beheerd, terwijl Geesteren  
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(en Albergen) een eigen hal gerealiseerd hebben 
en exploiteren. Ondertussen bepaalt de 
gemeente wel overal de tarieven!  
 
Buiten nieuwe initiatieven om is het overigens al 
zaak om als dorp bezig te gaan met uitbreiding 
van sportvoorzieningen. De sporthal zit boordevol 
en kan al enige tijd niet meer alle activiteiten van 
het dorp huisvesten, men moet uitwijken naar 
omliggende dorpen. De meest voor de hand 
liggende optie is om de sporthal – eigendom van 
de Stichting Sporthal Geesteren - uit te breiden. 
Of de bereidheid daartoe bestaat en of het 
vervolgens bouwkundig en financieel haalbaar is 
moet nader onderzocht worden. Los hiervan is 
het duidelijk dat er uitspraken moeten worden 
gedaan over wat er nodig is om de 
sportvoorzieningen van Geesteren tot 2015 
toereikend te laten zijn. 
 

 
Sporthal De Ransuil en Clubgebouw Tennisvereniging  
De Bekkelweide 
 
3.3.3 Vrijwilligerswerk 
 
Een groot aantal inwoners van Geesteren is op 
een of andere wijze als vrijwilliger actief, vaak ook 
rond meerdere activiteiten. Of het nu gaat om 
ouderparticipatie binnen de Aloysiusschool, 
jeugdbegeleider bij een sportvereniging, 
vrijwilliger bij de brandweer of collectant voor een 
gezondheidsorganisatie, de inzet is groot en 
vrijwel nooit is het verzoek om meer hulp 
vergeefs. De laatste jaren komen echter geluiden 
naar voren dat het allemaal niet meer zo 
gemakkelijk gaat. Daar zijn meerdere oorzaken 
voor. De vaak oudere inwoners die altijd nog wel 
paraat staan, worden steeds ouder en krijgen 
gezondheidsproblemen. Aanvulling vanuit jongere 
bevolkingsgroepen is niet meer vanzelfsprekend. 
Jongeren hebben steeds minder tijd vanwege 
baantjes en studie, jongvolwassenen zijn druk 
bezig – vaak als tweeverdieners - met carrière 
maken en kinderen opvoeden, en de met VUT of 
pensioen gaande vitale ouderen kiezen voor 
andere vormen van vrijetijdsbesteding. De 
alsmaar toenemende wet- en regelgeving (ARBO, 
brandveiligheidseisen e.d.) zorgt voor een 

aanzienlijke taakverzwaring. De bestuurlijke druk 
die dat veroorzaakt schrikt steeds meer mensen 
af. Tot slot is de tendens te noemen dat mensen 
zich steeds minder voor jaren willen vastleggen 
aan een vrijwilligerstaak. De vrijwilliger voor het 
leven bestaat niet meer. Men is nog wel bereid 
zich in te zetten voor kortlopende en vooral 
praktische klussen; het vaak wat saaiere en 
steeds ingewikkelder wordende bestuurswerk 
wordt afgehouden.  
 
Alles bij elkaar leidt dit tot zorg om uitholling en 
verschraling van het vrijwilligerswerk op langere 
termijn. Om deze tendens tegen te gaan zullen de 
nodige initiatieven genomen moeten worden. Op 
de eerste plaats gaat het dan om een goede 
ondersteuning van al die vrijwillige inzet. Steun 
wat betreft deskundigheidsbevordering, 
advisering, begeleiding, samenwerking en 
taakverlichting. Voor een deel wordt daar in 
voorzien door de inzet van een opbouwwerker 
vanuit de stichting Welzijn Tubbergen, onder 
andere tot voordeel van het dorpsradenwerk. De 
capaciteit van deze beroepsmatige ondersteuning 
is echter beperkt (slechts 4 uur per week voor 
heel Tubbergen) en komt niet tegemoet aan de 
grote behoefte aan meer begeleiding van alle 
vrijwillige inzet. Die behoefte zal in de toekomst 
verder toenemen als gevolg van het 
aangekondigde regeringsbeleid: meer eigen 
verantwoordelijkheid bij de burgers in relatie tot 
een terugtredende en tegelijkertijd bezuinigende 
overheid. Bij de vraag naar meer beroepsmatige 
ondersteuning wordt wel een duidelijke 
kanttekening gemaakt. De inzet moet zich vooral 
richten op advisering en begeleiding. De 
verenigingen en vrijwilligers moeten zo veel 
mogelijk zelfstandig functioneren en zich niet 
afhankelijk maken van zo’n functionaris. 
Naast algemene samenlevingsondersteuning 
door het opbouwwerk wordt er al extra 
beroepsmatige inzet rond vrijwilligers 
georganiseerd. Zo bestaat al jarenlang een 
Steunpunt Informele Zorg Tubbergen waar een 
consulent allerlei activiteiten onderneemt rond 
vrijwilligers in de mantelzorg. 
 
Daarnaast wordt gewerkt aan de oprichting van 
een Steunpunt Vrijwilligerswerk Tubbergen dat 
dienst moet gaan doen als bemiddelingsbureau 
en expertisecentrum. De daar vanuit te 
organiseren activiteiten kunnen een belangrijke 
bijdrage leveren aan behoud en versterking van 
het vrijwilligerswerk. Het is overigens de vraag of 
de beoogde personele inzet - vrijwilligers met 
steun van vier uur beroepskracht - voldoende zal 
zijn om in de toekomstige 
ondersteuningsbehoefte te voorzien. Gelet op het 
grote belang voor de instandhouding van een 
vitale samenleving dient een optimale 
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ondersteuningsstructuur van het vrijwilligerswerk 
binnen het gemeentebeleid hoge prioriteit te 
krijgen. 
  
Los van allerlei externe ondersteuning is het voor 
het verenigingsleven ook noodzakelijk om naar 
andere en creatieve oplossingen te kijken die het 
vrijwilligerswerk in voldoende mate overeind 
kunnen houden. Zo verdient het aanbeveling om 
nog meer activiteiten te ondernemen om jongeren 
te activeren. Niet alleen door het geven van 
voorlichting over nut en functie van 
vrijwilligerswerk, maar onder andere ook door het 
verder inbedden van vrijwilligerswerk binnen 
onderwijssystemen. Een voorbeeld daarvan is het 
Vrijwillige Maatschappelijke Activiteitproject van 
het Canisius in Tubbergen. Doordat leerlingen 
studiepunten verdienen met vrijwilligerswerk 
ervaren ze wat het werk inhoudt en stimuleert het 
hen om ook buiten de studie ergens actief te 
worden. 
 
Een andere opgave is om het vrijwilligerswerk 
voldoende aantrekkelijk te maken. Clubs en 
instellingen zullen meer moeten bedenken om 
mensen binnen te halen en te houden. Het motto 
daarbij is ‘binden en boeien’. Het gaat dan om de 
zorg voor goede onkostenvergoedingen, 
contracten, verzekeringen, 
waarderingsactiviteiten, begeleiding, 
deskundigheidsbevordering en niet op de laatste 
plaats het meer aanbieden van kortdurende 
overzichtelijke klussen. 
 
In relatie tot het laatste punt is het aan te bevelen 
om voor allerlei ingewikkelde kwesties 
(statutenverandering, onderzoekswerk, 
boekhoudsystemen, fondsenwerving e.d.) de hulp 
van terzake deskundige inwoners in te roepen. 
Ook kan nagegaan worden of het bedrijfsleven 
(nog) actiever wil worden door bijvoorbeeld 
personeel voor een bepaalde klus gedurende een 
jaar beschikbaar te stellen, al dan niet onder 
werktijd. Her en der binnen het verenigingsleven 
van de gemeente Tubbergen worden deze 
vormen van hulp al georganiseerd. Het verdient 
aanbeveling om daar nog gerichter mee aan de 
slag te gaan, want er zit onder de eigen bevolking 
nog veel ‘reservekracht’. 
 
3.3.4 Voorzieningenniveau algemeen 
 
In verhouding tot andere dorpen van gelijke 
omvang kent Geesteren een vrij omvangrijk en 
gevarieerd voorzieningenniveau. Behalve voor 
basisvoorzieningen als school, dorpshuis, 
sporthal, supermarkt, huisarts en bibliotheek 
kunnen bewoners in hun eigen dorp terecht voor 
tal van andere diensten.  
 

 
Aloysiusschool 
 
Al die voorzieningen dragen bij aan de 
leefbaarheid van het dorp, niet alleen vanwege de 
daarmee samenhangende werkgelegenheid, 
maar ook doordat ze een ontmoetingsfunctie 
vervullen en als zodanig een bijdrage leveren aan 
de levendigheid en de sociale samenhang in het 
dorp. Het is dan ook van groot belang om het 
voorzieningenniveau te behouden en waar 
gewenst uit te breiden en te versterken. Naast de 
daartoe benodigde grote ondersteuning door de 
Geesternaren zelf, bijvoorbeeld door geld in het 
dorp te besteden en vrijwilligerswerk te doen, zijn 
er andere initiatieven nodig om dat te bereiken. 
Een van de meest voor de hand liggende en 
steeds meer naar voren komende opties zijn die 
van het combineren van taken en functies en het 
vervolgens onder één dak brengen daarvan. In en 
rond het dorpshuis, de bibliotheek en de 
basisschool zijn daar al ontwikkelingen in te zien. 
Soms worden die ingegeven door financiële 
omstandigheden, in andere gevallen is er 
domweg sprake van ruimtetekort en kan bij de 
‘buren’ onderdak gevonden worden. De school 
biedt wat dat betreft nog veel perspectief gezien 
het geringe gebruik in de avonduren. Ook het 
binnen niet al te lange tijd leegkomende gebouw 
van de Rabobank kan misschien voor de 
Geesterse gemeenschap beschikbaar komen.  
 

 
Rabobankgebouw 
 
Het is zaak om in gezamenlijkheid na te gaan 
welke kansen en mogelijkheden er zijn om zoveel 
mogelijk van de huidige voorzieningen overeind 
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