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Verslag openbaar deel bestuursvergadering Vereniging Dorpsbelangen Peize
van maandag 3 december 2018, 20.00 uur in Dorpshuis
1. Opening en verwelkoming aanwezigen
Ton verwelkomt alle aanwezigen. Van dorpsbewoners zijn aanwezig: Renee Winters, Adriaan
Dillema, Joke Ensing, Jan de Boer en Lammert Garlich. Er worden geen extra agendapunten
aangedragen.
2. Ingekomen en uitgegane stukken
a. E-mail Laura van Buuren betreffende verkeerssituatie kruising Esweg / Hoofdstraat /
Kortlandsweg / Hereweg.
Zowel gemeente als politie gaat hier niets aan doen. Gemeente heeft aangegeven dat er
geen zebrapad kan i.v.m. 30-km zone. Een aantal jaren geleden is voor deze locatie een
onderzoek geweest door medewerker bij politie. Hieruit zijn een aantal adviezen gekomen
die vanuit het dorp en/of de scholen zelf uitgevoerd kunnen worden (bijv. inzet
klaarovers). Wel nog nagaan of uitzicht op de kruising vanuit de Kortlandsweg slecht is
door hoge heg bij hoekbewoner.
b. Werkgroep Peize-Zuid: berichtgeving dat gemeente heeft gekozen voor een herijking van
het plan op alle onderdelen.
Er is vorige week een overleg geweest tussen de werkgroep Peize-Zuid en de gemeente.
Hierin is door de gemeente aangegeven dat de ontwikkelingen afgeremd worden. Er zijn 2
nieuwe experts aangetrokken die de reeds ontwikkelede plannen gaan bekijken en herzien.
Door Dorpsbelangen is bij de werkgroep aangegeven dat zij vierkant achter de werkgroep
staat om snelheidsaanpassingen aan de Achteromweg te laten uitvoeren.
c. E-mail Aukje Heins + e-mail Petra Heins betreffende gasboring in gemeente Noordenveld
Wordt behandeld in agendapunt 3.
d. E-mail Evelien Meinders betreffende werksessie fietscorridor Roden-Peize-Groningen.
Vrieso Rademakers zal daarbij aanwezig zijn en Dorpsbelangen vertegenwoordigen.
e. E-mail gemeente met uitnodiging gesprek Alex Wekema op 13 december over dorpsplan.
Er is teruggekoppeld dat Ton van der Meijs en Vrieso Rademakers met de wethouder in
gesprek gaan.
f. Indienen van subsidieverzoek dorpsplan.
Marcel heeft namens Dorpsbelangen een subsidieverzoek voor opstellen van het dorpsplan bij
de gemeent ingediend.
g. E-mail Rubert Enter van gemeente over status afsluiting De Onlanden
Door Rubert is aangegeven dat het overleg met de wethouder over de gewenste scenario voor
afsluiting ernstig is vertraagd. Rubert is daar nog niet aan toegekomen en heef beloofd dit
alsnog voor het einde van het jaar lasnog te doen.
h. Bericht over de fietstunnel onder de N372
De ingediende bezwaren zijn ongegrond. Verwacht wordt dat begin 2019 wordt gestart met de
bouw van de fietstunnel.
3. Gaswinning in de regio
In ontvangen e-mails van Aukje en Petra Heins over voornemen van minister om gasboringen in
(o.a) de gemeente Noordenveld wordt gevraagd wat de mogelijke acties vanuit Dorpsbelangen
kunnen zijn.
Het bestuur geef aan dat er op hoog niveau binnen de gemeente al weerstand is tegen de
gasboringen en dat zij dit zullen proberen tegen te houden. Het bestuur zelf is ook tegen
gasboringen met het oog op mogelijke schadelijke gevolgen (hogere kans op aardbevingen?).
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Bestuur gaat via berichtgegeving op Ditispeize dorpsbewoners die tegen de gasboringen zijn
oproepen dit kenbaar te laten maken op een speciaal hiervoor aangemaakte website
(www.stopgaswinningmarsdijk.nl). Daarnaast zullen in het dorsplan vragen worden opgenomen
die gaan over mogelijke gaswinning in de omgeving van Peize.
4. Leefomgeving / Dorpsplan Peize - Belevingsonderzoek
a. Evaluatie start Belevingsonderzoek van 27 november De organisatie van 27 november is
geheel volgens planning verlopen. De reacties van geïnterviewden waren eensluidend
positief. Ook studenten en hun docenten waren tevreden over het verloop van deze dag.
Alle 32 studenten en leraren van hogeschool Van Hall Larenstein zijn bij burgemeester van
Noordenveld op bezoek geweest. Daar is gesproken over het belevingsonderzoek en het
belang hiervan voor het dorpsplan.
b. Werkgroep Dorpsplan
1. Taak en samenstelling van een werkgroep: een vertegenwoordigend werkgroepje dat de
supervisie namens Dorpsbelangen op zich neemt. Zij vormen de contactgroep naar de
onderzoeksgroep en naar de bewoners.
Er zijn nu twee dorpsbewonerts lid van de werkgroep: Adriaan Dillema en Renee
Winters. Gewenst aantal ledenb is 4. Adriaan geeft aan dat hij nog een dorpsbewoner gaat
benaderen met vraag om deel te nemen. Paralel daaraan zal door het bestuur een bericht
op Ditispeize.nl worden geplaats voor zoektocht naar leden voor werkgroep Dorpsplan.
Een conceptplan voor de werkgroep Dorpsplan is opgesteld met wat wordt verwacht van
de leden van die werkgroep. Afspraak met de huidige leden en het bestuur is gemaakt om
dit conceptplan verder uit te werken op 7 januari 2019 om 20 uur in Dorpshuis .
2. Planning activiteiten Belevingsonderzoek:
- concept vragenlijst beoordelen (6-11 dec ‘18)
- drukken vragenlijst (12 dec ‘18)
- verspreiding en ophalen vragenlijst (13 dec ‘18)
- presentatie rapport Belevingsonderzoek (28 jan ‘19)
- gesprek met wethouder over Dorpsplan 13 dec door Vrieso en Ton
3. Detaillering opstellen Dorpsplan
- omschrijving werkzaamheden BOKD
- input verenigingen en instellingen
- wensen voor jeugd 0 - 3 / 4 - 12 / 13 – 18
5. Leefomgeving / Resultaten Wijkschouw Zuid van 3 december 2018
De oproep voor input voor de wijkshouw Peize zuid heeft maar 4 reacties opgeleverd. Bij de
voorschouw hebben zich geen doprsbewoners gemeld om mee te gaan.
Eén van de melding betrof duikers aan de Zuurseweg. Tijdens de wijkshouw zijn vele duikers en
sloten aan de Zuurseweg, Kymmelsplan en Zuursekampen bekeken. En heeft de gemeente
aangegeven dat onderhoud deels verantwoordlijkheid is van de gemeente (duikers onder
gemeenschappelijke grond), maar ook deels verantwoordlijkheid van bewoners (duikers onder
grond voor 1 specifieke bewoner). Ook is gebleken dat er een aantal plekken zijn waar bewoners
o.a. trampolines of tuinhuisjes op gemeentegrond hebben geplaatst. Deze bewoners worden door
de gemeente hierop aangeschreven.
6. Leefomgeving / actie snelheid – beïnvloeding gedrag
Bestuur geeft aan dat hiervoor twee acties lopen:
- er is een brandbrief opgesteld aan de wethouder met verkeer en vervoer in portefeuille. Hierin
geeft bestuur aan dat ondanks jaren lange pogingen om de gemeente te bewegen actief tegen te
snel rijden op te treden (handhaving danwel aanpassen van inriching van wegen) tot niets hebben
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geleid.
- er gaan (regelmatige terugkerende) acties in Peize uitgevoerd worden waarmee bestuurders
bewust worden gemaakt dat men te snel rijdt. Hiervoor zal materiaal aangeschaf worden (o.a.
sandwichborden), waarvoor de gemeente een beperkte subsidie beschikbaar heeft
gesteld.Daadwerkelijke aanschaf en organiseren van deze acties zijn vertraagd i.v.m. activiteiten
rondom dorpsplan.
7. Oprichting Werkgroep Senioren(woningen)
Er is een werkgroep opgericht (bestaande uit 4 dorpsbewoners) die zich gaat richten op een
oderzoekwelke behoefte er is aan seniorenwoningen in Peize. Deze werkgroep gaat hierover in
overleg met de gemeente.
8. Rondvraag / Sluiting
Er zijn geen vragen. Ton sluit om 21:00 het openbaar gedeelte van de bestuursvergadering en
dank de aanwezigen voor hun komst
9. Volgende vergadering
Volgende openbare vergadering in is op 14 januari 2019 in de Kleine of Grote Zaal van het
Dorpshuis.
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