
Een stuurgroep met daarin een afvaardiging uit 
Geesteren, van de gemeente en van TOF Onder-
wijs heeft uitgebreid gewikt en gewogen over ver-
schillende locaties. De gemeenteraad heeft over 
de gekozen locatie haar  goedkeuring uitgespro-
ken en nu kan de schop bij wijze van spreken in de 
grond. Maar voor dat echt gebeurt, krijgt de fase 
van plannen maken nog een vervolg. Want nu dui-
delijk is dat de school op de huidige locatie komt 
is de volgende stap om die locatie zo multifuncti-
oneel mogelijk te ontwikkelen. Ook daarin werken 
TOF onderwijs, gemeente en belanghebbenden uit 
Geesteren samen. 

Het plan is om te starten met een gebiedsontwik-
keling waarin alle betrokkenen aangeven wat  ze 
willen, wat ze kunnen bijdragen, waar ze dat willen 
en wanneer ze dat willen. Op basis van die inven-
tarisatie wordt een Programma van Eisen voor een 
multifunctionele school uitgewerkt. De gebieds-
ontwikkeling gaat om meer dan de school alleen, 
er zal ook nagedacht worden over de inrichting van 
het gebied er omheen.

De werkgroep Voorzieningen houdt zich bezig 
met de ontwikkeling van deze nieuwe school. Daar-
naast is de werkgroep samen met de gemeente aan 
de slag met het inventariseren van woonwensen. 
Omdat niet onbeperkt woningen bijgebouwd kun-
nen worden, moet elke nieuwe woning raak zijn. 
Dat betekent ook dat niet iedere individuele woon-
wens ingewilligd kan worden. Bij de eerste bijeen-

komst om woonwensen te inventariseren kwamen 
bijna honderd jongeren. Animo is er dus zeker, nu 
is het zaak om de behoefte concreter te maken en 
de plannen daar op af te stemmen.

In afwachting van de gebiedsontwikkeling rond de 
nieuwe school heeft de werkgroep Economie & 
Werkgelegenheid de werkzaamheden van de ge-
biedsregisseur gepauzeerd. Deze regisseur was in 
gesprek met ondernemers en vastgoedeigenaren 
om een compact centrum te realiseren. De werk-
groep wil in de gebiedsontwikkeling onderzoeken 
of het mogelijk is om van de Vriezenveenseweg 
weer tweerichtingsverkeer te maken. Op deze ma-
nier kan de Dorpsstraat hopelijk verkeersluwer ge-
maakt worden. 

De werkgroep Sport & Verbinden heeft als doel 
het opzetten van een omnivereniging, een Open 
Club. Daarin wil men op allerlei mogelijke manie-
ren samen gaan werken, het sportaanbod verbre-
den en een duurzame, centrale accommodatie 
ontwikkelen. Een plek waar heel Geesteren terecht 
kan. Aanvankelijk zette de werkgroep in op een 
combinatie met de nieuwbouw van de basisschool. 
Doordat de school op de huidige locatie blijft, is dit 
niet meer haalbaar.  Dat betekent dat de werkgroep 
haar plannen moet bijstellen. Over de mogelijke al-
ternatieven is de werkgroep in gesprek met de ge-
meente. 
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Geesteren hard op weg naar de toekomst
Met het opstellen van de visie Geesteren2030 hebben de inwoners van Geesteren 
bedacht hoe ze hun dorp toekomstbestendig willen maken. Voor de uitvoering 
daarvan werken ze samen met de gemeente. Dat blijkt in de praktijk best een 
uitdaging, maar voor Geesteren is de eerste stap naar de toekomst  een feit. Het dorp 
krijgt een nieuwe school en die wordt gebouwd op locatie van de huidige school.

Ook de werkgroep Vitaal Geesteren ontwikkelt aller-
lei plannen. Eén daarvan is het initiatief om elke tweede 
dinsdag van de maand met elkaar te wandelen vanaf de 
Peuverweide.  Dit is inmiddels gestart. De eerste editie 
bleek een succes. Met zo’n 60 wandelaars werd er van 
een mooie route in het buitengebied van Geesteren en 
werd er onderling gezellig bijgepraat. Onder het genot 
van een gratis kop koffie of thee in de STEVO-kantine 
werd de eerste wandelavond geëvalueerd en wegens 
succes geprolongeerd. De eerstvolgende wandelavond 
wordt gehouden op dinsdag 14 mei om 
19.00 uur. Ook het ontwikkelen 
van een Vitaliteitspas is een idee 
deze werkgroep. Hierbij worden
inwoners beloond voor goede 
activiteiten en de beloning bestaat 
uit iets dat goed is voor je vitaliteit, zoals 
bijvoorbeeld een kookworkshop. De bedoeling is om 
deze en andere plannen in april duidelijker te hebben 
en met de gemeente te bespreken voor een subsidie-
bijdrage.

De werkgroep Muziek & Cultuur is aan de slag om de 
basis voor de muziekkoepel te vergroten en te verdraai-
en. Daarna wordt gekeken hoe de koepel gerealiseerd 
kan worden. Ook is de bedoeling om in mei te 
starten met een Muziekcoach. Deze persoon gaat 
aan de slag met het realiseren van de strippenkaart 
en een projectkoor. 

Mijn Geesteren 2030 volop actief!


