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Om het dorp levendig te houden en voldoende basis te
hebben om lokale voorzieningen als de school,
verenigingsleven en winkels in stand te houden, moeten
jonge en oude mensen in Geesteren blijven wonen.
Daarvoor is het nodig dat er voldoende geschikte en
betaalbare woningen zijn, voor elke fase in de levensloop.
Om dat te realiseren maken we de principiële keuze om in
te zetten op inbreiding, in plaats van uitbreiding van het
dorp.

2 Regionomisch Geesteren
Voor de leefbaarheid van het dorp zijn winkels,
horecagelegenheden en andere bedrijven erg belangrijk
voor Geesteren. Als ontmoetingsplek, als sponsor voor
lokale activiteiten en als belangrijk onderdeel van een
levendig centrum. Wat ons betreft worden winkels en
horeca zoveel mogelijk gecentraliseerd in het centrum van
het dorp. Ook het behoud van evenementen (en
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in het dorp.
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Wij willen dat kinderen veilig en beschermd kunnen
opgroeien in Geesteren. Met voldoende mogelijkheden
voor ontwikkeling, door middel van spelen en leren. Met
als grootste uitdaging, ter vervanging van de huidige
school, de bouw van een multifunctioneel Kindcentrum,
volgens het concept van de Brede School. Een gebouw,
waarin zoveel mogelijk organisaties en functies in
Geesteren samenwerken, rond de ontwikkeling van jonge
kinderen.
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Er is altijd iets te wensen op het gebied van verkeersveiligheid,
bereikbaarheid en leefbaarheid, ook in Geesteren. We willen het
centrum verder autoluw maken door het verbinden van de vier
toegangswegen vanuit Hardenberg, Vriezenveen, Almelo en
Tubbergen. Daarmee kunnen vrachtverkeer en landbouwverkeer
uit het centrum worden geweerd. Ook willen we een agrarische
ader realiseren. Maar ook het verder ontwikkelen van fietspaden,
laadpalen en vraaggerichte mobiliteit, zoals deelauto’s, zijn
belangrijke ontwikkelingen voor een veilig en bereikbar Geesteren.
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CSI terrein (mogelijke uitbreiding)
Horecacluster rond horecaplein
in de vorm van een landschapspark
(oude horeca verplaatsen en clusteren rond centraal plein)
Belangrijk/prominent gebouw

Als inwoners van Geesteren zijn we eigenaar

lokale samenleving. Waarin vitaliteit,

Kerk als centraal punt

In/uitbreidingslocatie voor woningbouw

Productief
Belangrijk/prominent gebouw
Ruimte voor schaalvergroting en innovatie

Industrieterrein/bedrijvenpark

Multifunctioneel sportacomodatie
(bundeling van Sport, kinderopvang, voorzieningen)

1t/m13
1t/m13

Geestenaren zijn sportief, zowel op topsport, als
recreatief niveau. Dit zorgt voor onderlinge
verbondenheid, maar ook voor de gewenste
vitaliteit. Maar er ligt ook een opgave.
De bevolking vergrijst en de jongste
leeftijdscategorieën worden kleiner. Ook
het aanbod breedtesport in Geesteren staat
onder druk. Voor behoud en uitbreiding van
de sportmogelijkheden en voor de groei van het
aantal leden (ook van buiten Geesteren) is het
noodzakelijk dat de sportaccommodaties
worden gecentraliseerd en gemoderniseerd.
We hebben het einddoel om in 2030 één
sportvereniging te hebben. Een Omnivereniging, met één algemeen bestuur
en zoveel mogelijk verschillende sporten.

Structuurkaart Geesteren | Recreatie en productielandschap

Productief
Looppad (creëren van ommetjes)
Ruimte voor schaalvergroting en innovatie

Kern

CSI terrein (mogelijke uitbreiding)

in de vorm
van een landschapspark
Productie
landschap

Samen voor Geesteren

Multifunctioneel sportacomodatie
(bundeling van Sport, kinderopvang, voorzieningen)

Opwekking kleinschalige
duurzame energie

Industrieterrein/bedrijvenpark
Multifunctioneel sportacomodatie
(bundeling van Sport, kinderopvang, voorzieningen)

CSI terrein (paardensport)

Minder belangrijke verbindingsroute
Mogelijke locatie voor herbestemming
in de recreative of lokale dienstverlening
(omvorming buitengebied)
Lokale verbindingsroute
Horeca (eetgelegenheid)

ijke doorgaande route

Opwekking kleinschalige
duurzame energie

Centraliseren

Bebouwing

Parken

Belangrijke doorgaande route
Landschapspark ontwikkelingsgebied,
kan tevens dienen als uitbreidingsgebied CSI terrein

ern

Parkeerplein (parkeren clusteren)

Industrieterrein/bedrijvenpark
Landschapspark ontwikkelingsgebied,
kan tevens dienen als uitbreidingsgebied CSI terrein

Dorpskern

k nieuw plein

Centraliseren

Speeltuin en/of bewegingspark

l dorpsplein

d (creëren van ommetjes)

Kerk als centraal punt

CSI terrein (mogelijke uitbreiding)
Kerk als centraal punt
in de vorm van een landschapspark

tsing van gebouw en/of activiteit

ngels

8 Sportief Geesteren

Geesteren is een dorp waar muziek en cultuur in zit.
Veel inwoners zijn op één of andere manier
verbonden aan de bijna 25 culturelere organisaties/
groepen. Door actieve deelname of om te genieten
van concerten, uitvoeringen, evenementen en
exposities. De activiteiten zorgen voor
ontmoetingen, ontspanning en plezier. Het
droombeeld voor 2030 is dat veel Geestenaren
actief meedoen. De nieuwe generatie binden en
boeien is het belangrijkst. Samenwerking en
ontwikkelen van ‘modern’ aanbod en nieuwe
organisatievormen is essentieel. De aan te stellen
Muziek- en Cultuurcoach is een spin in het web. Een
belangrijke voorwaarde is de toevoeging van een
multifunctionele ruimte (podium en oefenlocatie) bij
de nieuwe school en het ombouwen van het podium
op het Noaberplein tot overdekte muziekkoepel.
Maak het aantrekkelijk! Zo denken we aan het
oprichten van school- en projectenkoren en het
ontwikkelen van een strippenkaart. Met deze kaart
kan de jeugd het aanbod van muzikale en culturele
Recreatie landschap
organisaties uitproberen.

Nieuwbouw

ein (mogelijke uitbreiding)
rm van een landschapspark

ijk/prominent gebouw

7 Cultureel Geesteren

Agrariërs zijn van oudsher de architecten van
De meest belangrijke factor in de leefbaarheid
het landschap rondom Geesteren. Ze waren
van ons dorp, zijn de inwoners zelf. Voor
en zijn één van de motoren onder de lokale
de leefbaarheid van Geesteren, zijn vitale
economie. Omdat het aantal boerenbedrijven
inwoners een essentiële voorwaarde. Ons
tot 2030 afneemt, moeten we de boeren
doel is dat alle inwoners van het Geesteren hun
de ruimte geven, die hun core-business
eigen verantwoordelijkheid nemen voor een
versterken of soms verbreden met andere
gezonde levensstijl, ondersteund door
Kern
activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van
technologie en zo nodig daarbij geholpen
recreatie en toerisme.
door een pro-actief team van zorg- en
Kern Of bijvoorbeeld in de
vorm van lokale duurzame energieopwekking
welzijnsaanbieders. Met als doel om in 2030
voor de inwoners van Geesteren. Dit levert voor
het meest gezonde dorp van de gemeente
de boer gevarieerde financieringsTubbergen te worden, of misschien wel van
mogelijkheden op en tegelijkertijd kansen
heel Twente.
voor extra inkomsten. Maar collectieve Recreatie landschap
Kern
mogelijkheden van lokale voedselproductie en
Kern
-consumptie komtRecreatie
ten goede
aan de ten goede
landschap
aan de lokale agrarische economie.

plein (parkeren clusteren)

wing

6 Vitaal Geesteren

Landschapspark ontwikkelingsgebied,
kan tevens dienen als uitbreidingsgebied CSI terrein
Mogelijke locatie voor herbestemming
in de recreative of lokale dienstverlening
(omvorming buitengebied)
Horeca (eetgelegenheid)

Productie landschap
Productief
Ruimte voor schaalvergroting en innovatie
Opwekking grootschalige
duurzame energie
Industrieterrein/bedrijvenpark
Ruimte voor agrariers (mogelijke ‘sterlocatie’)

1t/m13

Speeltuin en/of bewegingspark

CSI terrein (paardensport)
Landschapspark ontwikkelingsgebied,
kan tevens dienen als uitbreidingsgebied CSI terrein
Mogelijke locatie voor herbestemming
in de recreative of lokale dienstverlening
(omvorming buitengebied)
Horeca (eetgelegenheid)

Productie landschap
Productief
Ruimte voor schaalvergroting en innovatie
Opwekking grootschalige
duurzame energie
Industrieterrein/bedrijvenpark

mijn

Ruimte voor agrariers (mogelijke ‘sterlocatie’)

Geesteren

2030

