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Verslag bestuursvergadering Vereniging Dorpsbelangen Peize
van maandag 14 januari 2019, aanvang 20.00 uur in Dorpshuis - Biljartzaal,
Openbaar gedeelte 20.00- 21.00 uur.
1. Opening
Ton opent de vergadering en heeft alle aanwezigen welkom. 10 dorpsbewoners wonen het
openbaar deel van de bestuursvergadering bij. De aanwezigen wordt gevraagd of er additionele
agendapunten toegevoegd moeten worden. De stand van zaken rond de voorbereiding van de
bouw Peize Zuid wordt aangegeven als extra agendapunt toegevoegd.

2. Leefomgeving / Dorpsplan Peize - Belevingsonderzoek
a. Evaluatie start Belevingsonderzoek
Er zijn na het deur tot deur ophalen van de enquetes nog eens 125 enquetes in de bussen
gedeponeerd. In totaal is de response op de enquetes 55%. Studenten zijn de resultaten nu
aan het verwerken in het statistisch systeem. Er zijn 125 formulieren voor opgave van
vrijwilligerswerk in geleverd. Deze week is de terugkoppeling van de concept resultaten aan
Dorpsbelangen. Op 28 januari 2019 worden de resultaten in café Boonstra gepresenteerd.
b. Werkgroep Dorpsplan
De werkgroep bestaat uit op dit moment uit twee leden. Met de werkgroep zijn de
verwachting van de presentatie op 28 januari besproken. Daaruit is naar voren gekomen:
- alle onderwerpen moeten duidelijk terugkomen
- presentatie moet werv(el)end zijn
- er moet een mogeijkheid zijn voor dorpsbewoners om zich op te geven voor de
werkgroep.

3. Leefomgeving / Resultaten Wijkschouw Zuid van 3 december 2018
De gemeente heeft nog geen verslag opgeleverd, is wel volgens gemeente bijna gereed. In de
schouw is met name aandacht geschonken aan sloten en duikers. Gemeente heeft laten weten bij
een aantal percelen niet de sloten bij te werken omdat bewoners op gemeentegrond vaak hekken
neergezet hebben, of trampolines, etc. De afdeling handhaving van de gemeente zou hier op
moeten toezien, maar geeft hier geen prioriteit aan.
4. Leefomgeving / actie snelheid – beïnvloeding gedrag
Er is een grafisch ontwerper in Peize gevonden die wil helpen met het ontwerp van de
sandwichborden. Verder zijn er geen activiteiten ondernomen i.v.m. activiteiten rondom het
dorpsplan. Wel is het doel om in het voorjaar van 2019 een eerste bewustwordingsactie uit te
voeren.
5. Stand van zaken Werkgroep Senioren(woningen)
Er is een werkgroep Seniorenwoningen opgericht, wat gaat onderzoeken of enzoja welke
behoefte er in Peize is aan additionele woningen voor senioren. De werkgroep bestaat uit 3
dorpsbewoners en vertegenwoordigers van Woonborg, Welzijn in Noordenveld,
Seniorenbelangen Peize, Ouderenplatform en gemeente. In week 4 is een eerste vergadering.
6. Werkgroep Peize-Zuid (toegevoegd agendapunt)
Er is een tumultueze periode geweest waarin de planvorming van de gemeente door de gemeente
zelf ter discussie is gesteld. Er zijn in de afgelopen periode allerlei onderzoeken (o.a. ecologisch)
geweest wat deze herziening tot stand heeft gebracht. Duidelijk is wel dor getoonde schetsen dat
aanpassing aan / herinrichting van de Achteromweg serieus ter hand is genomen. Ook wordt er
nu beter naar de gevolgen voor de Oostinglaan en De Pol gekeken omdat deze meer verkeer te
verduren krijgen resp. een sluiproute dreigt te worden.
Aanwezige dorpsbewoners vragen om duidelijke communicatie wannneer er weer een nieuwe
vergadering gaat komen en wanneer de notulen daarvan beschikbaar zijn.
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Het bestuur geeft aan dat dorpsbewoners dit in eerste instantie zelf bij de werkgroep kunnen
navragen. De verslagen van de werkgroep zijn inmiddels via de website van Dorpsbelangen
beschikbaar. Het bestuur gaat de werkgroep verzoeken nieuwe vergadering aan te kondigen via
op ditispeize en te laten aankondigen via de website en facebook pagina van Dorpsbelangen.

7. Rondvraag / Sluiting
V: De weg om de kerkhof is erg slecht. Kan daar wat aangedaan worden?
A: Dorpsbelangen zal het gaan meenemen in de wijkschouw met gemeente. Verzoek aan
bewoner is ook om zelf hiervan melding te maken.

8. Volgende vergadering
Volgende vergadering in Dorpshuis 11 februari 2019 - Kleine of Grote Zaal
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