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Beste inwoner(s) van Geersdijk,
We naderen alweer het einde van het jaar 2020. In vele opzichten voor iedereen een
zeer bewogen en ongebruikelijk jaar. Gelukkig probeert iedereen er het beste van te
maken. Zo ook de dorpsraad. Noodgedwongen hebben wij inmiddels ook digitaal
vergaderd, omdat samenkomen niet is toegestaan. Graag delen we enkele actuele
zaken via deze nieuwsbrief.
Vanuit het bestuur
Het bestuur dient volgens de statuten te bestaan uit minimaal 3 en maximaal 7 leden.
Momenteel zijn er 5 leden. We zijn verheugd te kunnen melden dat zich een
belangstellende heeft aangediend voor kandidaatstelling! Betrokkene zal voor
kennismaking worden uitgenodigd voor de eerstkomende vergadering. Door Corona
heeft dit echter nog niet kunnen plaatsvinden. Nadere informatie volgt wanneer er een
besluit is genomen.

Plein Drenthehuis / Westkruisstraat
In de nieuwsbrief van augustus j.l. vroegen wij ideeën aan te dragen voor de
herinrichting van de buitenruimte bij Het Drenthehuis. Daarop hebben wij een aantal
reacties mogen ontvangen. Onze dank daarvoor! De volgende stap is dat wij mede op
basis hiervan een voorstel met situatieschets zullen aanbieden aan het
gemeentebestuur. Daarna zullen afspraken worden gemaakt voor het uitwerken van
één of meerdere ontwerpen. Deze zullen te gelegener tijd worden gepresenteerd
tijdens een bijeenkomst voor belangstellenden.
Uitgangspunten zijn o.a.:
– multifunctionele inrichting;
– deel Westkruisstraat in de inrichting opnemen;
– “passende”bestrating;
– verplaatsbaar straatmeubilair;
– Nieuwe beplanting, ook bloeiend (denkend aan insecten);
– Passende straatverlichting;
– tappunt drinkwater voor passanten;
– (nieuwe) vlaggenmast op prominente plaats;
– plaatsing ondergrondse glascontainer, voorzien van stadstuintje (CityGard)
– Grondanker voor jaarlijkse kerstboom;
– Bord met beknopte geschiedenis van Geersdijk.
Burgerparticipatie
De gemeente heeft een project gestart om invulling te geven aan de
burgerparticipatie. Dit heeft als doel inwoners en dorpsraden meer betrokken te
maken bij planvorming in en rond de kernen en de uitvoering ervan. Tevens wordt
hiermee beoogd de communicatie tussen gemeente en inwoners te verbeteren.
Wethouder Schenkelaars heeft hiertoe een memo opgesteld welke aan de
gemeenteraad zal worden voorgelegd. Bij positief besluit zal hieraan in 2021 nadere
invulling worden gegeven.

Kerst- en Nieuwjaarsperiode
Helaas wordt deze periode in hoge mate beïnvloed door de afgekondigde lockdown.
Traditionele zaken als Carbid-schieten, vuurwerk afsteken en onze
eindejaarsbijeenkomst mogen geen doorgang vinden. Enkele alternatieve en ludieke
ideeën zijn inmiddels ook ingehaald door wet- en regelgeving.
Om toch een beetje kerstsfeer te creëren heeft Soos de Vaete Het Pleintje (P.J.
Wissestraat/Geersdijkseweg) omgetoverd tot kerststal. Hier staat tevens een
wensboom. Iedereen wordt van harte uitgenodigd hierin een persoonlijke wens te
hangen. Misschien gaat die dan wel in vervulling!
Vanuit de dorpsraad is er weer een kerstboom met verlichting bij het Drenthehuis
geplaatst. Van welke kant je Geersdijk ook binnenkomt: het is kerst!

Tot slot
Eerder dit jaar hadden we gehoopt in deze periode van Corona verlost te zijn. Helaas:
Wij zijn wel klaar met Corona, maar Corona nog niet met ons. Laten we nog even
volhouden en de maatregelen respecteren. Er gloort licht aan de horizon!
Binnen de mogelijkheden die er wel zijn wensen wij iedereen:

FIJNE KERSTDAGEN & GELUKKIG NIEUWJAAR!
Blijf gezond, pas goed op jezelf en elkaar!
Met vriendelijke groet,
Dorpsraad Geersdijk,
Johnny, Wesley, Esther, Jan, René

