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www.dorpsbelangenpeize.nl

Verslag bestuursvergadering Vereniging Dorpsbelangen Peize
van maandag 10 oktober 2018
Openbaar gedeelte 20.00- 21.00 uur.
1. Verwelkoming aanwezigen
Ton heet de aanwezigen van harte welkom. Het bestuur had zo'n grote opkomst niet voorzien, er
was slechts 1 aanmelding vooraf.
Aanwezig zijn Aly en Jacob Pepping, Jan van Bergen, Jan Barkhof, Pieter Oranje, Jan Dinkla,
Roelof Vochteloo, Willem Larmoyeur en Ellen van der Haven, Jolle Schrale, Jefen Hellen Everts,
Theo Sinnema, Geert Fabriek, Klaaske Kolle Dijkstra.
Van het bestuur zijn aanwezig Vrieso Rademaker en Ton van der Meijs. Marcel Gelissen en
Robert Bolt zijn vanavond verhinderd.
Onderwerpen waarin de aanwezigen geïnteresseerd zijn:
2. Aangedragen onderwerpen
a. hard rijden
b. Peize-Zuid,
c. Noorddijk,
d. KPN zendmast mobiele telefonie op sportveld,
e. fietstunnel,
f. kwaliteit bestrating in Peize.
3. Ingekomen / uitgegane stukken:
a. e-mail inwoner: snelheidsbeheersing
b. gevaren zendmast KPN
c. e-mail: Waterschap - grondwaterstanden
d. Jolle Schrale: voorstel viering 20 jarig bestaan
e. E-mail: houtkachels stoken - overlast gemeld
f. Aanbod BOKD voor ondersteuning opzetten Dorpsplan
4. Verkeer en vervoer / aangedragen onderwerpen
a. Hard rijden: uitleg is gegeven welke acties het bestuur de afgelopen jaren heeft gevoerd
richting gemeente. Dit heeft veel te weinig opgeleverd. Daarom wil het bestuur dit
onderwerp steviger op de agenda bij de gemeente proberen te zetten. De onvrede is op
schrift gesteld en gaat binnenkort naar de betreffende ambtenaar, dan het college en
tenslotte de gemeenteraad.
Stand van zaken bewustwordingsactie snelheden: de meeste overtreders zijn bewoners uit
Peize zelf. Daarom worden er allerlei acties samen met bewoners van een straat gepland
om de bewoners zelf bewust te maken van hun bijdrage aan een veilig Peize.
b. Peize-Zuid: uitleg gegeven over de huidige stand van zaken en de rol van Dorpsbelangen
via 3 werkgroepen (bestemmingsplan en inrichting nieuwe woonwijk; integrale
verkeersoplossingen; waterhuishouding en natuurlijke inrichting) waarin een 16 tal
vrijwilligers werken. Vooral verkeer is een moeizaam onderwerp gezien onze wensen voor
de Achteromweg i.v.m. verkeerslawaai. Sinds kort heeft ook een aantal personen
woonachtig aan De Pol zich hierbij aangesloten.
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f.

Er zijn schetsen van het gebied aanwezig bij de werkgroep.
Stand van zaken mogelijke afsluiting Noorddijk: met de gemeente is hierover op 16 juli
overleg geweest. ook Natuurbeheer en de Fietsersbond waren daarbij aanwezig. Er is een
gemeenschappelijk voorstel aan de gemeente voorgesteld: een voorlopige afsluiting van de
Noorddijk bij de Drentse Dijk. Een een inrijverbod voor auto's voor de Drentse Dijk vanaf
De Horst. Landbouwverkeer dient gewaarborgd te blijven.
De definitieve beslissing van de gemeente is nog niet ontvangen.
Zendmast KPN: hierbij is Dorpsbelangen niet betrokken geweest. Wel de
voetbalverenging Peize. M.n. over de tijdelijke route via het Bosplan naar de bouwlocatie
in de hoek van het trainingsveld nabij de woning van de fam. Nienhuis.
De fietstunnel in Peizerwold: de Raad van State heeft uitspraak gedaan in het bezwaar van
de bewoners van het tolhuis. Hun bezwaar is afgewezen.
Nu hebben deze bewoners nieuwe bezwaren ingediend tegen het Waaterschap en tegen het
bouwbesluit. Dus verdere vertraging in de aanleg.
Kwaliteit van bestrating van wegen en trottoirs in Peize: heeft permanente aandacht van
het bestuur. Met name tijdens de wijkschouwen. Er zijn echter vele wensen die worden
afgewezen omdat anders bomen worden bedreigd of dat het euvel niet ernstig genoeg is
naar de normen van de gemeente.
Dorpsbelangen streeft nu naar een meerjarenplan voor de verbetering van de bestrating,
desnoods gekoppeld aan vervanging van riolering.

5. Wonen
a. Stand van zaken woonwijk Peize Zuid: 4b.
6.

Binding met de achterban
a. Terugblik Maatschappelijke markt zondag 30 september: er is ruime belangstelling
geweest. Vooral Peize-Zuid was een gewild onderwerp.
Ook hebben we kennis kunnen maken met vrijwilligers van andere organisaties in Peize.
b. Deze eerste openbare bestuursvergadering wordt door alle aanwezigen een goed initiatief
gevonden.

7. Rondvraag / Sluiting
a. De deelnemers willen graag publicatie van verslagen van bestuur en van Peize Zuid op de
website. Het bestuur neemt de wens mee.
b. Reflectoren op de brug van de Zuiddijk: kwaliteit laat te wensen over. Het bestuur zal dit
punt oppakken.
c. De hondenpoepactie wordt toegelicht en beloofd dat er o.a. bordjes komen en toelichting
op site
d. Input door bewoners naar werkgroep Peize Zuid: beloofd wordt aan te geven hoe bewoners
kunnen terugkoppelen naar de werkgroep.
e. Verkeerssituatie Berkenlaan: beloofd wordt de voorrangssituatie bij de kruisingen
Berkenlaan / Berkenlaan en Berkenlaan / Hazelaarlaan uit te zoeken.
PS: zijn gewone kruisingen met alle verkeer van rechts dat voorrang heeft.
f. Om 21u30 sluit Ton dit deel van de vergadering.

8. Volgende vergadering
Volgende vergadering in Dorpshuis 5 november 2018 - 20.00 uur - Kleine zaal
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