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Verslag bestuursvergadering Vereniging Dorpsbelangen Peize
van maandag 11 maart 2019, aanvang 20.00 uur in Dorpshuis
Openbaar gedeelte 20.00- 21.00 uur.
1. Opening
a. Verwelkoming aanwezigen
De voorzitter verwelkomt namens het bestuur de zes aanwezigen.
2. Ingekomen en uitgegane stukken
a. 23-02: E-mail Cyriel Vandeursen m.b.t. bijeenkomst werkgroep Duurzaamheid.
Vka.
b. 25-02: bericht van WiN / Gemeente aangaande schoonmaken duikers onder opritten;
voorlopig door gemeente vanwege onduidelijke verantwoordelijkheden
Via.
c. 25-02: bericht van WiN / Gemeente aangaande rozenbottelveldje Eikenlaan; blijft zo
vanwege veiligheid spelende kinderen. Mailberichten worden door VDP in deze zin
beantwoord.
Vka.
d. 04-03: Verslag Bijeenkomst gemeente Noordenveld en werkgroep Peize Zuid dd_27-22019
Vka.
e. 04-03: ontvangen uitnodiging Marian Duiven (gemeente) n.a.v. ons verzoek om over
Hoprank te praten. Afspraak gepland op 14 maart van 16 – 17 u.
Vka.
f. 06-03: Gert van Rossum: Aankondiging Landelijke Opschoondag op 23 maart 2019 aan
de Dorps- enwijkbelangenverenigingen in Noordenveld
Vka.
g. 08-03: Provincie Dremthe Foekje Hellinga: Start voorbereidende werkzaamheden
fietstunnel Peizerwold
Vka.
h. 08-03: Peize in Beweging, uitnodiging voor bijeenkomst op Woensdagavond 3 april
19.15 inloop | 19.30 start.
Bestuurslid VDP zal aanwezig zijn.
3. Leefomgeving / Dorpsplan Peize - Belevingsonderzoek
a. Vervolg op Belevingsonderzoek – eerste analysesessie gehouden met BOKD d.d. 28-02
Met verschillende kleuren worden de prioriteiten aangegeven.
b. Aanmeldingen werkgroepen: zeer mager - hoe krijgen we vrijwilligers?
Er zijn ongeveer 125 formulieren ingeleverd waarin bewoners aangeven dat ze wel iets
in het kader van vrijwilligerswerk willen doen. Het bestuur beraadt zich over de aanpak.
4. Leefomgeving / Restpunten Wijkschouwen
a. Bespreking 10-02 en afspraken.
Nadere afspraken nodig met de gemeente. De indruk bestaat dat er een aantal punten
niet opgepakt zijn. Er is een actielijst met de stand van zaken aanwezig.
5. Leefomgeving / actie snelheid – beïnvloeding gedrag
a. Afspraak met gemeente op 7 maart om wijze van en plekken voor metingen te
bespreken
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b. Actie in voorjaar.
O.a. actie bij de scholen met lasergun.
6. Leefomgeving / Nieuwbouw Peize-Zuid
a. Stand van zaken – Verslag Bijeenkomst gemeente Noordenveld en werkgroep Peize
Zuid dd_27-2-2019: bevat planning van activiteiten in komende periode
7. Stand van zaken Werkgroep Senioren(woningen)
a. Verslag Gesprek wethouder , senioren woning
Gesprek met de wethouder en ambtenaar Verschoor. In Peize zijn weinig
seniorenkoopwoningen te koop en ook in het hogere huursegment is weinig aanbod.
In het kader van de regiovisie Groningen – Assen wordt een woningonderzoek gedaan.
Resultaten worden in juli verwacht.
8. Rondvraag / Sluiting
Pad naar begraafplaats is niet geschikt voor mensen met een beperking. Iedereen kan
zelfstandig melding doen bij gemeente. VDP zal mail sturen. VDP heeft meerjarig
onderhoudsplan bij de gemeente opgevraagd.

9. Volgende vergadering
Volgende vergadering in Dorpshuis 8 april 2019
Jaarvergadering 9 april bij Café Ensing 20 uur

