Vereniging Dorpsbelangen Peize
KvK Meppel nr.04062343
www.dorpsbelangenpeize.nl
www.facebook.com/DorpsbelangenPeize/

Verslag bestuursvergadering Vereniging Dorpsbelangen Peize
van maandag 11 februari 2019, aanvang 20.00 uur in Dorpshuis - Grote zaal
Openbaar gedeelte 20.00- 21.00 uur.
1. Opening
a. Ton verwelkomt namens het bestuur de 8 aanwezigen
2. Ingekomen en uitgegane stukken
a. 23-01: uitnodiging voorlichting De Hoprank nieuwbouw op 14 febr.
Vka, Dorpsbelangen zal voorlichting bijwonen
b. 01-02: e-mail Maarten Dulfer n.a.v. presentatie Leefbaarheidsonderzoek.
Reactie Dulfer zal beantwoord worden.
c. Uitnodiging bijeenkomst Peize in Beweging
Jan Hut is aangeschoven en geeft een toelichting. PIB heeft het initiatief genomen om
met de direct betrokkenen de gedachten te wisselen over een andere inrichting van het
gebied rond de scholen. Naast de voetbalvereniging, de tennisvereniging, PIB en andere
sportverenigingen waaronder DSTV is ook het dorpshuis betrokken. Er ligt inmiddels
een schetsontwerp. In eerste instantie wordt onderzocht of er draagvlak is voor het
gebruik van een gezamenlijke kantine.
Dorpsbelangen juicht het initiatief toe, maar ziet voor zichzelf geen directe rol.
Dorpsbelangen wil wel verbinding houden in verband met het opstellen van het
Dorpsplan. Van belang is dat deze ontwikkeling verbonden wordt met de ontwikkeling
van nieuwbouw Hoprank en een mogelijke herinrichting van de Brink.
d. 06-02 E-mail Aart Kooiman aangaande vergoeding schade door gasopslag Langelo
Vka.
e. 09-02 E-mail Cyriel Vandeursen aangaande start werkgroep Duurzaamheid
Vka.
f. 09-02 telefonisch contact Maarten Bunnik (MCP) aangaande muziekkoepel
Komt nog nader contact.
3. Leefomgeving / Dorpsplan Peize - Belevingsonderzoek
a. Evaluatie presentatie Belevingsonderzoek
Het bestuur ziet met voldoening terug op de bijeenkomst en presentatie.
b. Afspraak met BOKD over vervolg
Samen met de BOKD gaat Dorpsbelangen het vervolg vorm geven. Marcel gaat via
datumprikker een voorstel doen.
c. Aanmeldingen werkgroepen
De opgaven voor de verschillende werkgroepen valt tegen.
4. Leefomgeving / Resultaten Wijkschouw Zuid van 3 december 2018
a. Alleen nog slechts concept verslag. Gemeente moet nog aanvullen.
5. Leefomgeving / actie snelheid – beïnvloeding gedrag
a. Actie in voorjaar.
Marcel Gelissen geeft een toelichting. Er is contact met een grafisch ontwerper om de
sandwichborden vorm te geven. Brief ontvangen van gemeente Noordenveld om in
gesprek te gaan over realistische metingen van snelheid in Peize. Marcel gaat afspraak
maken om aanwezig te zijn.
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6. Leefomgeving / Nieuwbouw Peize-Zuid
a. Stand van zaken – ontwerpschetsen gebied en Achteromweg
Harry Vrielink geeft een uitgebreide toelichting op het proces en de vormgeving van het
nieuwbouwplan.
Een tweetal aanwezigen (grondeigenaren) vraagt tot hoever ruimtelijk de planvorming
gaat. Voorzover nu bekend is blijven de bedoelde gronden buiten beeld. In de vervolg
discussie wordt gevraagd of deze gronden mogelijk in beeld zijn voor een zonnepark.
Geadviseerd wordt om aan te sluiten bij de werkgroep Duurzaamheid,
7. Stand van zaken Werkgroep Senioren(woningen)
Vrieso Rademaker geeft een korte toelichting. Op dit moment weinig nieuws te
vertellen.
8. Rondvraag / Sluiting
9. Volgende vergadering
Volgende vergadering in Dorpshuis 11 maart 2019 - Kleine of Grote Zaal
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