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1. Voorwoord en uitnodiging 
Allereerst wil ik nog even stil staan bij het overlijden van onze oud-secretaris Theo van der Waart op 6 

oktober 2020. Ruim 10 jaar heeft Theo zich met ziel en zaligheid ingezet voor ons dorp. Met name voor 

het Dorpshuis en voor Dorpsbelangen. Door zijn verhuizing naar Roden heeft hij in december 2017 

afscheid van Dorpsbelangen moeten nemen. Daarna werd er snel dementie geconstateerd en werd hij 

wat later opgenomen in een verzorgingstehuis  in Norg. Daar werd een coronabesmetting hem fataal.  

Met deze nieuwsbrief nodigen wij u uit voor de vanwege corona uitgestelde jaarlijkse algemene 

ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Peize (VDP). Deze zal plaats vinden op dinsdag 5 

oktober a.s. aanvang 20.00 uur in Café Ensing, Hoofdstraat 52. Wij zullen u op deze ledenvergadering 

informeren over onze activiteiten van het afgelopen jaar, de financiële situatie van onze vereniging en 

wat ons in het komende jaar (wellicht) staat te wachten. 

Het wordt in meerdere opzichten een bijzondere vergadering: 

▪ Geldende RIVM-richtlijnen schrijven voor dat, buiten de bestuursleden, er maximaal 35 personen aan 

de vergadering mogen deelnemen. Iedereen die aanwezig wenst te zijn dient zich vooraf aan te 

melden onder opgave van naam, adres, telefoonnummer en (indien beschikbaar) e-mailadres bij Ton 

van der Meijs 06-22517103. Hierbij geldt dat als er 35 plekken gereserveerd zijn er geen 

aanmeldingen meer bij kunnen. 

▪ Tijdens deze avond wordt een terugkoppeling gegeven over het Dorpsplan Peize 2020-2024. 

Het Dorpsplan incl. activiteitenplan kan men inzien / downloaden  via onze website 

www.dorpsbelangenpeize.nl . Voor hen die  niet over een computer beschikken, kan een kopie 

worden opgevraagd bij Ton van der Meijs 06-22517103. Vanwege corona is ter inzage leggen helaas 

niet toegestaan. Leden die niet aanwezig (kunnen) zijn kunnen eventuele opmerkingen over het 

dorpsplan melden via info@dorpsbelangenpeize.nl of via Ton van der Meijs 06-22517103.  

Onze  website www.dorpsbelangenpeize.nl , www.facebook.com/DorpsbelangenPeize/ maar ook zeker 

www.ditispeize.nl en de regionale De Krant zijn belangrijke communicatiemiddelen.  

Het bestuur VDP komt namens de inwoners op voor de belangen van het dorp. Daarvoor is een stevige 

band met de inwoners van belang. We hebben afgelopen jaar meer contact gezocht, bijvoorbeeld door 

de maandelijkse openbare vergaderingen, door wijkschouwen en initiatieven van inwoners. Wel hebben  

fysieke contacten door de corona voorschriften van de overheid vrijwel niet plaatsgevonden. 

Het bestuur is afgelopen jaar niet van samenstelling veranderd. Maar dan nog is het bestuur 

onderbemand. We kunnen nog steeds nieuwe bestuursleden gebruiken, o.a. in de rol van secretaris.   

 

Van de lijst van de 150 inwoners die zich tijdens het belevingsonderzoek van december 2018 hebben 

aangegeven vrijwilligerswerk te willen gaan verrichten, zijn verschillende groepen de gegevens in 2019,  

2020 en 2021 beschikbaar gesteld aan verenigingen of instellingen in Peize die daarom gevraagd 

hebben. Diverse personen hebben al een taak op zich genomen. Gepland is om eind 2021 en in 2022 

bijeenkomsten met kleine groepjes kandidaat vrijwilligers te gaan organiseren om elkaar beter te leren 

kennen en te informeren. 

 

Ondanks de corona toestanden zijn diverse werkgroepen heel actief geweest. Genoemd kunnen worden 

de werkgroepen Seniorenhuisvesting, Energiek Kortland, Peize-Zuid, Opschoondag en Eenzaamheid.  

Een verslag van onze activiteiten in het afgelopen jaar treft u verderop aan.  

http://www.dorpsbelangenpeize.nl/
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Wij hopen dat bovenstaande voor u voldoende aanleiding is om aan de jaarvergadering deel te nemen 

of zelfs te overwegen zich kandidaat te stellen voor het bestuur. 

Peize, 17 mei 2021 

Vereniging Dorpsbelangen Peize, Ton van der Meijs (voorzitter) 

http://www.dorpsbelangenpeize.nl/
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2. Agenda  Algemene Ledenvergadering van de Vereniging  

Dorpsbelangen Peize 
 Dinsdag 5 oktober 2021. Locatie Café Ensing.  

Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur. 
 

Verplichte aanmelding vooraf. Zie voorwoord 

A.  Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Peize – openbaar deel:  

1. Opening en welkom.  
2. Presentatie over de Historische Vereniging Pezie – Peize door Jacob Bezema 

 

B. Pauze 

 

C. Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Peize – deel voor leden:  

3. Notulen ledenvergadering 5 oktober 2020.  
4. Mededelingen van het bestuur.  
5. Secretarieel jaarverslag 2020; terug- en vooruitblik. 

a. Terugkoppeling Dorpsplan Peize 2020-2024 / stand van zaken actiepunten 
6. Financieel jaarverslag 

a. Financieel jaarverslag 2020.  
b. Verslag kascommissie bestaande uit en dhr. Andries Popma en dhr. Aart wedemeijer.  
c. Goedkeuring financieel jaarverslag 2020 door de leden en decharge van het bestuur.  
d. Benoeming leden nieuwe kascommissie. Dhr. Popma is terugtredend lid vanwege einde 

lidmaatschap vanwege verhuizing 
e. Begroting 2021 

7. Bestuurssamenstelling 
a. Aftredend en niet herkiesbaar: n.v.t. 
b. Herbenoemingen: Marcel Gelissen, penningmeester 
c. Benoeming kandidaten: n.v.t. 

8. Rondvraag.  
9. Sluiting. 
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3. Notulen jaarlijkse ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Peize 

Maandag 5 oktober 2020. 
 

Aanwezig zijn: 

- bestuursleden Ton van der Meijs (voorzitter), Marcel Gelissen (penningmeester), Robert Bolt en 
Nelly Nieuwenhuizen (aspirant bestuurslid);  

- 6 van de uitgenodigde leden;  
- Gasten: Ilse Mellema en Simon Wachtmeester van Interzorg 

 

Afgemeld: Grietje Huizing (aspirant bestuurslid) wegens ziekte 
 

Openbaar deel Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Peize. 
 

1 Opening en welkom:  

Om 20:00 uur opent Ton de bijeenkomst en verwelkomt de aanwezige leden en niet leden.  

 

2 Status nieuwbouw Hoprank 

Zorgmanager Ilse Mellema en vestigingsmanager Simon Wachtmeester van de Hoprank geven middels 

een presentatie inzicht in de voortgang van de nieuwbouw van de Hoprank. Hoogste punt van eerste 

deel van de nieuwbouw is gepland in december 2020. In April 2021 zullen de eerste bewoners gaan 

verhuizen naar dit nieuwe deel. Daarna wordt gestart met de sloop van het nog staande oudbouw en de 

bouw van het tweede deel. 

 

Pauze.  

 

 

Officiële Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Peize. 
 

3 Notulen Ledenvergadering 10 april 2019: 

De notulen van de algemene ledenvergadering van vereniging Dorpsbelangen Peize worden zonder 

commentaren goedgekeurd.  

 

4 Mededelingen van het bestuur: 

Er zijn geen mededelingen vanuit het bestuur. 

 

5 Secretarieel jaarverslag 2019 

 

Algemeen 

Op 31 december 2019 had de Vereniging Dorpsbelangen Peize 182 leden. Het bestuur bestond uit de 

volgende personen; Ton van der Meijs (voorzitter, secretaris a.i.), Marcel Gelissen (penningmeester), 

Robert Bolt en Vrieso Rademaker. In 2019 werden 10 bestuursvergaderingen gehouden en in april de 

algemene ledenvergadering.  

Verder nog een groot aantal gesprekken en bijeenkomsten met wethouders en ambtenaren van de 

gemeente Noordenveld alsmede met organisaties als Welzijn in Noordenveld, BuurKracht, BOKD  en 

met nog een aantal andere partijen.  

 

http://www.dorpsbelangenpeize.nl/
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5a Dorpsplan 

Het bestuur van VDP heeft in 2018 besloten een Dorpsplan Peize te gaan opstellen. Eind 2018 heeft 

hiervoor een belevingsonderzoek plaatsgevonden, wat de basis heeft gevormd voor het dorpsplan. In 

augustus 2019 is er een eerste concept opgesteld, wat uiteindelijk via een aantal tussenversies heeft 

geresulteerd in een definitief concept.  

Het conceptplan is voor iedere dorpsbewoner inzichtelijk op de website van Dorpsbelangen. Aanwezige 

leden wordt verzocht eventuele opmerkingen of aanvullingen via de e-mail aan het bestuur kenbaar te 

maken, zodat het vastgesteld kan worden. Op 19 oktober zal het definitieve rapport aan de bevolking 

van Peize gepresenteerd worden. Er heeft een vooroverleg met de gemeente plaatsgevonden waarbij 

wethouder Wekema zelf aanwezig was. Daarin is het dorpsplan en de wijze waarop dit verwerkt gaat 

worden in een dorpsvisie van de gemeente besproken. Verder zal er 2 x per jaar een ambtelijk overleg 

met gemeente gaan plaatsvinden waarin voortgang van acties uit het dorpsplan besproken zal worden. 

 

Bij het belevingsonderzoek is tevens een uitvraag gedaan naar dorpsbewoners die zich willen inzetten 

voor het uitvoeren van vrijwilligers werk. Hier hebben 125 dorpsbewoners op gereageerd. Voor het 

uitvoeren van de (korte en lange termijn) acties uit het dorpsplan is dringend behoefte aan inzet van 

vrijwilligers. De eerder 125 genoemde dorpsbewoners zijn hierop aangeschreven, echter tot op heden 

vrij weinig reactie gehad. Een persoonlijk contact vanuit de werkgroep Duurzaam Peize / Energiek 

Kortland heeft wel geleid tot 8 van de 12 positieve reacties voor deze werkgroep en 2 voor ander 

vrijwilligerswerk. 

 

6 Financiën 

 

6a Financieel jaarverslag 2019: 

Toelichting door Marcel Gelissen op het financiële jaarverslag van 2019. Het is een jaar geweest waarin 

voor het eerst veel gewerkt is met het aanvragen (en vaak ook verkrijgen) van subsidies bij de gemeente 

voor het uitvoeren van activiteiten. Zo zijn er subsidies ontvangen voor het opstellen van het dorpsplan, 

houden van bewustwordingsacties tegen te hoge snelheden en de realisatie van een speeltuin aan de 

Hoppekampweg. 

Hierdoor zijn de daadwerkelijke bedragen in het financieel jaarverslag veel hoger dan initieel begroot. 

Resterende bedragen van deze subsidies blijven gereserveerd, indien ze niet meer worden uitgegeven 

dan zal dit worden teruggestort naar de gemeente. 

 

5.2 Verslag Kascommissie zijnde mevrouw Hillie Geersink en de heer Andries Popma: 

De Kascommissie heeft op 3 maart 2020 het financieel jaarverslag 2019 gecontroleerd en haar akkoord 

afgegeven.  

 

5.3 Goedkeuring financieel jaarverslag 2019 door de leden: 

De aanwezige leden keuren het financieel jaarverslag 2019 unaniem goed met dank aan de 

kascommissie en de penningmeester.  

 

5.4 Benoeming nieuwe leden Kascommissie: 

Mevrouw Hillie Geersink treedt af na 3 jaar lid te zijn geweest van de kascommissie. Vanuit de 

aanwezige leden stelt Aart Wedemeijer zich beschikbaar als nieuw lid van de kascommissie. De 

Kascommissie in 2021 bestaat derhalve uit de heren Aart Wedemeijer en Andries Popma.  

 

http://www.dorpsbelangenpeize.nl/
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5.5 Begroting en planning /verwachtingen 2019: 

In de begroting en planning voor 2020 wordt al rekening gehouden met het aanvragen van subsidies 

voor het uitvoeren van activiteiten uit het dorpsplan. Door het gereserveerd houden van reeds 

toegekende maar nog niet uitgegeven subsidies valt de balans hoger uit.  

 

6 Herbenoeming bestuur 

Er is door het bestuur in voorgaande algemene ledenvergadering niet goed aangegeven welke 

bestuursleden voor welke periode herbenoemd waren. 

Voor 2020 komen voor herbenoeming in aanmerking  Ton van de Meijs, Robert Bolt en Marcel Gelissen. 

Vrieso Rademakers aangegeven zich niet meer voor herbenoeming beschikbaar te stellen. 

Er zijn twee kandidaat bestuursleden te weten Nelly Nieuwenhuizen en Grietje Huizing. Aanwezige 

leden stemmen in met de benoeming van beide dames als bestuurslid. 

 

7 Rondvraag: 

Vraag: gaat aftredend bestuurslid Vrieso nog wel meedoen met de wijkschouwen?  

Antwoord: Vrieso treedt alleen terug uit bestuur. Hij blijft wel activiteiten uitvoeren voor 

Dorpsbelangen. 

 

Vraag: kan de aankondiging van de wijkschouw naast ditispeize.nl ook op andere wijze kenbaar gemaakt 

worden, bijvoorbeeld ophangen van een aankondiging bij de Plus? 

Antwoord: dit zullen we bij toekomstige wijkschouwen gaan doen. (zijn we in 2021 vergeten!) 

 

Vraag: er wordt her en der in het dorp geparkeerd op het gras, waardoor dit kapot gereden wordt. Kan 

daar wat aan gedaan worden? 

Antwoord: er wordt verzocht op specifieke voorbeelden kenbaar te maken aan het bestuur zodat daar 

actie op ondernomen kan worden. 

 

8 Sluiting: 

Niets meer aan de orde zijnde bedankt Ton de leden voor hun aanwezigheid en inbreng tijdens deze 

ledenvergadering en sluit hij de vergadering.  

4. Mededelingen van het bestuur  
Door de corona pandemie hebben er vrijwel geen bestuursvergaderingen in het Dorpshuis 

plaatsgevonden. Het bestuur heeft via ZOOM/ TEAMS met iedereen thuis vergaderd Alleen in december 

2020 is  er nog een fysieke samenkomst geweest. 

 

Het bestuur is nog steeds naarstig op zoek naar versterking we willen graag uitbreiden naar 7 personen.  

 

Als onderdeel van het belevingsonderzoek is bewoners gevraagd of zij belangstelling hebben voor 

vrijwilligerswerk in het algemeen. Deze lijst heeft het afgelopen jaar zijn nut bewezen. Zowel binnen als 

buiten Dorpsbelangen.  Nadat de corona maatregelen zijn opgeheven willen we fysieke bijeenkomsten 

organiseren waarvoor dan een kleine groep vrijwilligers wordt uitgenodigd om nader kennis te maken. 

Los hiervan worden inwoners benaderd voor hulp bij de Opschoondag zodra een nieuwe datum bekend 

is. Dorpsbelangen heeft samen  met WiN en Humanitas een actie richting zorgverleners uitgezet om 

inwoners die behoefte hebben aan regelmatig persoonlijk contact hierin te voorzien.  

http://www.dorpsbelangenpeize.nl/
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Het idee om als herdenking van het 20 jarig bestaan een forumdiscussie met plaatselijke politici te 

organiseren, bleek afgelopen jaar helaas niet realiseerbaar. Er wordt geen vervolg aan gegeven. 

5. Secretarieel Jaarverslag 2020 -2021/08 
 

5.1 Algemeen 

Op 31 december 2020 had de Vereniging Dorpsbelangen Peize 174 leden. Het bestuur bestond uit de 

volgende personen; Ton van der Meijs (voorzitter, secretaris a.i.), Marcel Gelissen (penningmeester), 

Robert Bolt, Grietje Huizing en Nelly Nieuwenhuizen. 

In 2020 werden 8 besloten en door corona slechts 5 openbare bestuursvergaderingen gehouden en 

vanwege corona in oktober de algemene ledenvergadering.  

Verder nog een groot aantal gesprekken en bijeenkomsten met wethouders en ambtenaren van de 

gemeente Noordenveld alsmede met organisaties als Welzijn in Noordenveld, Humanitas  en met nog 

een aantal andere partijen.  

Dit verslag geeft in grote lijnen weer welke onderwerpen er in 2020 aan de orde zijn geweest en wat 

daaromtrent globaal is besproken. Er zijn onderwerpen bij die inmiddels zijn afgewerkt of die nog in 

2020 onderwerp van besprekingen zijn.  

 

5.2 Dorpsplan 

Met ondersteuning van BOKD is het bestuur in 2019 en 2020 een analyse van het belevingsonderzoek 

uitgevoerd en midden 2020 een aanzet gegeven tot een dorpsplan. In augustus 2020 was het dorpsplan 

gereed en in de ledenvergadering van oktober 2020 vastgesteld. Dit plan is in 2020 ter kennis gebracht 

van het college van B&W Noordenveld. Een officiële aanbieding heeft  door corona pas op 27 mei 2021 

plaatsgevonden.  

In 2020 is er een afzonderlijke actielijst opgesteld incl. prioriteiten. De status van de acties is in 2020 en 

2021 onderhouden en ook met de gemeente gedeeld.  

Vanwege de invloed van de gemeente op de realisatie van diverse punten uit de actielijst is in april 2021 

besloten een bestuurlijk overleg met het college aan te vragen. Dit heeft op  31 mei 2021 via TEAMS 

plaatsgevonden met wethouder Wekema. Tijdens deze vergadering is formeel het Dorpsplan Peize 

2020-2024 met de lange en korte termijn actiepunten aangeboden. Vanwege de ervaringen met de 

gemeente in de afgelopen jaren is tevens het document “Langetermijn knelpunten VDP met gemeente” 

hieraan toegevoegd  

5.3 Overige onderwerpen 

Woonwijk Peize Zuid  

Sinds begin 2018 heeft de werkgroep Peize-Zuid, onderverdeeld in  3 subgroepen Water en Groen, 

Verkeer en Planning overleg met de gemeente. Om nog steeds onduidelijke redenen is er na het overleg 

in februari 2019 ondanks herhaald contact vanuit de werkgroep, geen voortgangsoverleg meer geweest 

tot september 2020.  

Eind september 2020 werd onze werkgroep uitgenodigd voor overleg door de gemeente en 

presenteerde de gemeente wat zij noemde een definitief voorstel. Omdat dit voorstel geen recht deed 

aan de oude afspraken, knelpunten en wensen, heeft de werkgroep met dit voorstel geen genoegen 

genomen en tevens haar ongenoegen geuit over de gang van zaken. Op voorstel van de gemeente heeft 

http://www.dorpsbelangenpeize.nl/
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er begin januari 2021 een gezamenlijke evaluatie plaatsgevonden. Hierna heeft er een herstart vanaf 

tijdstip februari 2019 plaatsgevonden en heeft er uitvoerig overleg tussen gemeente en de 3 

subwerkgroepen maart t/m mei 2021 plaatsgevonden. In juni  / juli heeft een laatste overleg met de 

gemeente / projectleider plaatsgevonden.  Op 29 juli 2021 heeft  de gemeente / projectleider een 

definitieve schets van de indeling verstrekt zonder verdere toelichting. Begin september 2021 is nog een 

toelichtende bijeenkomst van de werkgroep met de gemeente / projectleider gepland. Hierna zal de 

werkgroep in totaliteit haar standpunt t.a.v. dit plan formuleren. Of hierna bestuurlijk overleg 

aangevraagd wordt of dat de werkgroep wacht op inspraakmomenten bij de gemeente en / of 

bezwaarprocedures is nog niet bekend. 

 

Snelheidsbeperkende  

In 2019 heeft de gemeente zelf meetapparatuur aangeschaft waarmee geijkte metingen uitgevoerd 

kunnen worden. Er is vervolgens samen met de gemeente een lijst vastgesteld van 10 locaties in Peize 

waar daadwerkelijk metingen uitgevoerd zijn. 

Begin 2020 zijn de resultaten van deze metingen met het bestuur van Dorpsbelangen gedeeld. Op basis 

daarvan hebben gemeente en Dorpsbelangen feitelijk kunnen constateren dat er op zeker 4 van deze 

locaties dermate de snelheid overschreden wordt dat er actie op ondernomen kan/moet worden. Doel 

daarbij is om de mogelijkheden te verkennen voor aanpassing van de fysieke weginrichting conform 

doel van de weg, handhaving door politie of voor andere (bewustwordings)acties. Door de 

coronamaatregelen zijn verdere gespreken hierover helaas opgeschort. Zodra de regels dit weer 

toelaten zal hier verder met de gemeente over gesproken worden. 

Samenwerking actiegroepen Peizerwold en Peizermade  

Vanuit Peizerwold en Peizermade zijn actiegroepen van bewoners actief geweest om enkele knelpunten 

rondom verkeer samen met gemeente en provincie bespreekbaar te maken. Het gaat hierbij om onder 

andere de te hoge snelheid gereden op de N372, onveilig inhalen op de N372, veiligheidssituatie op de 

rotonde bij Hoogkerk en verlichting van het fietspad langs de N372. Deze actiegroepen constateerden 

dat zij niet echt verder kwamen bij gemeente en provincie. Ze hebben contact gezocht met het bestuur 

van Dorpsbelangen met het verzoek om hierbij te helpen. Uitkomst hiervan is dat de actiegroepen 

samen gaan werken met de werkgroep Verkeer van Dorpsbelangen Peize, hopende om zodoende meer 

slagkracht te kunnen verkrijgen in het opgelost krijgen van de knelpunten. 

 (Gedeeltelijke) afsluiting Noorddijk  

De gemeente heeft met de nodige vertraging in maart 2020 de fietssluis op de Noorddijk ter hoogte van 

het parkeerterrein aan laten leggen.  De  parkeerplaats is dan alleen bereikbaar vanuit Brusselseweg / 

Achterstewold naar de Noorddijk. De functie voldoet. Wel hebben onverlaten een aantal malen de 

fietssluis gesaboteerd zodat autoverkeer mogelijk bleef. De gemeente heeft dit telkens snel laten 

repareren. Nu alleen nog over een tijdje een evaluatie uitvoeren. 

Herinrichting Brink  

Dorpsbelangen is betrokken bij een initiatief om de Brink aan te pakken. Samen met de kerk, de 

handelsvereniging, Volksvermaken, de omliggende ondernemers en de directe omwonenden, wordt een 

plan gemaakt om de Brink opnieuw in te richten.  Eerst is geïnventariseerd aan welke criteria een 

herinrichting van De Brink zou moeten voldoen. Vervolgens is een stedenbouwkundige gezocht die op 

basis van de criteria een aantal schetsen gaat maken. In december 2019 werd duidelijk dat in 2021 de 

riolering in de Hoofdstraat vervangen gaat worden. Alvorens de riolering vervangen wordt, worden 

eerst grondwatermetingen gedaan. Tot op heden is daar nog niet mee gestart. Dorpsbelangen denkt 
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niet dat de planning gehaald wordt. Nader overleg met de gemeente moet uitwijzen wanneer 

daadwerkelijk tot uitvoering overgegaan kan worden. 

‘Grootnaoberschap Paais’  

Eind 2018 hebben 125 inwoners zich via een vrijwilligerskaart bij het belevingsonderzoek van de 

Vereniging Dorpsbelangen Peize aangemeld als vrijwilliger.  

Dorpsbelangen wil graag alle mensen die destijds de kaart hebben ingevuld bewaren in een grote 

Vrijwilligerspool, deze noemen we Grootnaoberschap Paais. We verstrekken op verzoek van besturen 

die een bepaald soort vrijwilligers delen uit dit bestand. Zij nemen dan zelf contact op met hen. 

Resultaten tot nu toe:  

- Een 30-tal vrijwilligers heeft her en der al een bestemming gevonden. Met dank van de ontvangers 

van de lijsten. 

- Onze werkgroep Energiek Kortland heeft een 8-tal inwoners gestrikt als vrijwilliger. 

- Het bestuur van het Dorpshuis Peize heeft mede hierdoor nieuwe bestuursleden gevonden. 

- Op 20 maart 2021 is de opschoondag gepland. De werkgroep benadert nu vrijwilligers van de lijst 

voor deze dag. Is uitgesteld vanwege corona. Later komt een nieuwe oproep. 

- In februari 2020 heeft WiN de actie Soep op de Stoep in Peize gestart. Voor de noodzakelijke 

vrijwilligers heeft WiN uit deze lijst mensen benaderd en zijn een 10-tal personen actief. 

-  Een hele grote groep van 70 mensen heeft op de kaart aangegeven wel hulp te willen bieden aan 

mensen die behoefte hebben aan contact.  

 Zowel Welzijn in Noordenveld als Humanitas hebben een dienst waarbij ze vrijwilligers koppelen aan 

individuele hulpvragers. Momenteel is het aantal hulpvragers te gering om zoveel nieuwe vrijwilligers 

te kunnen plaatsen. In december 2020 zijn we gestart om bij zorgverleners (huisarts/thuiszorg) de 

diensten onder de aandacht te brengen, zodat zij goed kunnen doorverwijzen. De uiteindelijke 

coördinatie tussen hulpbehoevende en hulpbieder is de bestaande Vrijwillige Hulpdienst  van WiN. 

Als er meer vragen komen dan kan er dus in de toekomst een beroep op u worden gedaan. In juni 

2021 hopen we meer hierover te kunnen melden. 

- In mei 2021 heeft Interzorg / De Hoprank laten weten vrijwilligers te zoeken. Zij zijn in contact 

gebracht met het Steunpunt WiN die over onze lijst bestikt. 

- De buurtwerker van WiN heeft acties in het dorp gepland voor na corona waarbij vrijwilligers zeer 

welkom zijn.    

 

Toekomstige ontwikkelingen van zorgcentrum de Hoprank (Interzorg)  

Op 5 oktober 2020 heeft Interzorg een presentatie gegeven over de voortgang van de nieuwbouw. De 

bouw verloopt volgens planning en tot volle tevredenheid van management en personeel. Er wordt nog 

nagedacht op welke wijze het dorp bij de opening betrokken wordt. 

Fietstunnel  

De fietstunnel is per 1 december 2020 in gebruik genomen. Hierna zijn alle voorzieningen op de N372 

afgerond zodat de verkeersveiligheid voor alle deelnemers optimaal is. Officiële feestelijke opening van 

de tunnel heeft nog niet kunnen plaatsvinden vanwege alle coronamaatregelen. Zodra de maatregelen 

dit toestaan zal een feestelijke opening met alle belanghebbenden gepland gaan worden. 

Duurzaamheid  

Als vervolg op het duurzaamheidproject in Kortland heeft de bestaande werkgroep zich bereid verklaard 

de verduurzaming in geheel Peize te willen stimuleren. De groep is hiermee van start gegaan met een 

verduurzamingsactie voor heel Peize waarbij maatregelen werden aangeboden voor glas vervangen, 
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spouwmuurisolatie, vloerisolatie en zonnepanelen. De actie is nog niet helemaal afgerond, maar op dit 

moment heeft de actie geleid tot 35 energiebesparende maatregelen met een totale investering van 

114.650 Euro. Deze investering geeft een jaarlijkse besparing van 48000 kg CO2en een besparing van 

12.100 Euro op energierekeningen.  

Lopende de actie is de groep uitgebreid met dorpsgenoten uit andere wijken van Peize.  

De gemeentelijk doelstelling: een klimaatneutraal Noordenveld in 2040, wil de gemeente bereiken door 

actieve participatie van bewoners. Er lopen nu pilot projecten (energieke wijken) in Roderwolde en in 

Norg waarin de Energie Coöperatie Noordseveld een belangrijke rol speelt. De gemeente is op zoek naar 

nieuwe energieke wijken. Wij steunen de gemeentelijke doelstelling en zijn blij dat gekozen is voor 

bewonersparticipatie. We hebben de gemeente een voorstel gedaan om in meer wijken groepen als in 

Kortland op te richten en gevraagd om gefaseerd wijken in Peize aan te wijzen als energieke wijk en de 

gemeente onze hulp aangeboden in het activeren van wijken.  

Wij denken dat een wijkgerichte aanpak door bewoners uit de wijk beter werkt dan een initiatief voor 

Peize als geheel.  

Wij denken dat actieve wijken ondersteund dienen te worden door de gemeente en toegang krijgen tot 

deskundige ondersteuning waar nodig. Ook vinden we het belangrijk dat actieve wijken elkaar steunen 

en helpen. Wij stellen voor hier een overleg voor in te richten waarin naast de actieve wijkgroepen ook 

de gemeente participeert samen met andere betrokkenen zoals bijv. Energie Coöperatie Noordseveld, 

procesbegeleiders en deskundigen. 

Ook hebben we aangegeven dat het belangrijk is naar iedereen te communiceren wat de gemeente 

verwacht van bewoners en wat de bewoners mogen verwachten van de gemeente.  

Ons voorstel is ingediend begin februari 2021 

Naast de werkgroep Energiek Kortland is het bestuur gestart de belangstelling voor een nieuwe 

werkgroep Duurzaam Peize te peilen.  

Seniorenhuisvesting  

In 2020 heeft de gemeente de ontwikkeling van het gebied  bekend als Oude Velddijk 26 uit de 

mottenballen gehaald. Toen dit in de publiciteit werd gebracht hebben naast onze werkgroep 

Seniorenhuisvesting 2 andere groepen zich als belanghebbenden aangemeld, te weten de 

belangengroep Oude Velddijk 26 en een regionale vertegenwoordiging van Stichting De Knarrenhof.  

De belangrijkste inspraak is door de gemeente georganiseerd via een enquête via internet omdat corona 

geen andere mogelijkheden toeliet volgens de gemeente. De gemeente gaat hierna de concept 

uitvoeringsplannen met diverse belangengroepen besproken. De gemeente heeft op 7 april 2021 

principebesluiten over de ontwikkeling genomen. Een projectgroep van de gemeente is gestart met de 

uitwerking van deze besluiten. Via TEAMS heeft op 8 juli 2021 een vergadering van de projectleider, 

door de gemeente in de hand genomen externe deskundigen, de actiegroep Oude Velddijk 26, de 

werkgroep Seniorenhuisvesting en het bestuur van Dorpsbelangen plaatsgevonden. Op 17 augustus 

hebben de actiegroep OV26, de werkgroep Seniorenhuisvesting en het bestuur overlegd hoe zij aan het 

komende proces gaan deelnemen. Afgesproken is contact met elkaar te blijven houden. 

Daarnaast heeft de gemeente een aantal inbreidingslocaties in Noordenveld benoemd waarover met 

belanghebbenden gesprekken zullen worden aangegaan. Eén ervan is de oude locatie van OBS 

Eskampen en een gebied bij Tichelwerk in Altena. 

http://www.dorpsbelangenpeize.nl/
http://www.facebook.com/dorpsbelangenpeize/
http://www.facebook.com/dorpsbelangenpeize/


 

Vereniging Dorpsbelangen Peize 
KvK Meppel nr.04062343 
Secretariaat (tijdelijk): 
Turfringen22  
9321 AZ Peize 

( 0622517103  
8 www.dorpsbelangenpeize.nl 

 info@dorpsbelangenpeize.nl 
www.facebook.com/dorpsbelan
genpeize/ 

 

Pagina 12 van 16 

Reden voor hete bestuur van Dorpsbelangen om deze onderwerpen te gaan onderbrengen in een 

nieuwe werkgroep Wonen.  

Monument begraafplaats bij strooiveld  

Gemeente heeft toegezegd op elke begraafplaats in Noordenveld op haar kosten een gedenkteken te 

plaatsen waarop de namen van uitgestrooide overledenen kunnen worden vermeld. Op dit moment is 

dit nog nergens gerealiseerd door corona. 25 mei 2021 weer overleg.  

De financiering is geregeld. De planning van de realisatie van het gedenkteken is nog niet bekend. 

Waterhuishouding  

In december 2019 heeft een uitgebreide presentatie door Waterschap Noorderzijlvest t.a.v. de 

waterhuishouding plaatsgevonden. Hun data worden vastgelegd en zijn openbaar bereikbaar via het 

landelijke DINO loket. Voor Noordenveld betreft dit data buiten de bebouwde kom van elke dorpskern. 

Na ontvangst van de actuele gegevens van de grondwaterstanden in Peize zijn begin 2020 aanvullende 

vragen aan de gemeente gesteld over de data binnen de bebouwde kom. Hiervoor is de gemeente 

Noordenveld verantwoordelijk.  

Gebleken is dat de gemeente Noordenveld niet over data van vóór oktober 2019 beschikt. Vanaf deze 

datum zijn data in bereikbaar via https://wareco-noordenveld-public.munisense.net . 

Dorpsbelangen blijft vragen aan de gemeente over hun activiteiten op het gebied van de beheersing van 

oppervlaktewater en grondwater. Redenen hiervoor zijn het waterbeleid in de Onlanden, de geplande 

nieuwbouw in Peize-Zuid en de geplande rioleringswerken in het centrum van het dorp. 

Wijkschouwen  

Ook afgelopen seizoen hebben weer de 2 halfjaarlijkse wijkschouwen plaatsgevonden.  In Zuid  en West. 

Door corona is de uitvoering aangepast aan de veiligheidsvoorschriften. Diverse bewoners uit de wijken 

hebben hun klachten en opmerkingen gemeld. In een kleine groep hebben we de voorschouwen 

gehouden en uitvoerig zelf gerapporteerd. Daarna hebben via TEAMS besprekingen met de gemeente 

plaatsgevonden met ons vaste wijkteam o.l.v. een voorman en de gebiedsverbinder.  We spreken onze 

waardering uit  over het werk van dit team en de goede, vaak directe communicatie met inwoners. 

Nieuw is dat we ongeveer 3 maanden na het overleg met het wijkteam de stand van zaken van de 

afspraken van de laatste wijkschouw bespreken.  

Niet alle klachten kunnen door het wijkteam opgelost worden. Dit soort klachten dient binnen de 

gemeente in de meerjaren uitvoeringsplanning van de afdelingen Beheer en Verkeer opgenomen te 

worden. 

Afgelopen periode hebben deze afdelingen voor de eerste keer hun meerjarenplanning voor Peize met 

Dorpsbelangen gedeeld. Dorpsbelangen heeft direct hierna de ontbrekende onderwerpen aan de 

afdelingen voorgelegd en gevraagd deze ook in de meerjaren uitvoeringsplanning op te nemen. 

Echter eind april 2021 was er nog steeds geen reactie ontvangen ondanks inspanningen van onze 

gebiedsverbinder waarna besloten is een bestuurlijk overleg met het college van B&W aan te vragen.   

Peize, 27 augustus 2021.  

Het bestuur Vereniging Dorpsbelangen Peize 
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6.  Financieel jaarverslag  
Hierbij treft u de jaarrekening en balans over 2020 en de begroting voor 2021 aan. 

 

Vereniging Dorpsbelangen Peize

KvK Meppel nr. 04062343

Secretariaat: A. van der Meijs

Turfringen 22

9321 AZ Peize

Inkomsten Begroot 2020  Rekening 2020  Begroot 2021 Uitgaven Begroot 2020 Rekening 2020 Begroot 2021

Contributies 1.700,00€         1.660,00€         1.700,00€         Bestuurskosten 200,00€            200,00€            200,00€            

Subsidies 250,00€            150,00€            250,00€            Vergaderkosten 900,00€            615,00€            900,00€            

Donaties -€                Bankkosten 200,00€            193,14€            200,00€            

Activiteiten 5.000,00€         -€                p.m. Activiteiten 5.000,00€         600,00€            p.m.

Rente 0,10€               0,17€               0,10€               Administratie 100,00€            -€                100,00€            

Winst -€                -€                -€                Websitebeheer 110,00€            113,36€            110,00€            

Publiciteit 200,00€            145,20€            200,00€            

Andere kosten 200,00€            143,90€            200,00€            

Verlies 40,10€              -200,43€           40,10€              

Totaal 6.950,10€         1.810,17€         1.950,10€         Totaal 6.950,10€         1.810,17€         1.950,10€         

Activa 2019 2020 Passiva 2019 2020

Bankrekening 6.812,56€         6.611,96€         Eigen vermogen 3.755,13€         3.554,70€         

     - waarvan restant subsidies projecten 4.794,77€         4.794,77€         

Spaarrekening 1.737,34€         1.737,51€         Reservering projecten 4.794,77€         4.794,77€         

Totaal 8.549,90€         8.349,47€         Totaal 8.549,90€         8.349,47€         

Begroting en rekening 2020 / 2021

Balans per 31 december 2020
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Toelichting begroting en balans 

Inkomsten 

Wat een jaar is het geweest. Door de uitbraak van het coronavirus zijn nagenoeg alle (geplande) 

activiteiten stil komen te liggen. De begrote inkomsten voor activiteiten zijn derhalve ook niet 

ontvangen. De standaard inkomsten zoals subsidies en contributies zijn conform verwachting. De 

verwachte subsidie voor het 4/5 mei comité van Peize, waarvoor vereniging Dorpsbelangen Peize 

haar financiële rekening beschikbaar gesteld, is dit jaar niet van de gemeente ontvangen.  

Vanwege het meerder jaren niet voldoen aan contributie, waaronder afgelopen jaar, zijn per 31 

december 2020 de lidmaatschappen van een 5-tal leden opgezegd.  

De grootste afwijking zit in de uitvoering van activiteiten. Er was voor 2020 gepland een aantal acties 

voortvloeiend uit het vastgestelde Dorpsplan Peize te gaan uitvoeren. Dit heeft vanwege de 

coronacrises nauwelijks plaatsgevonden.  

De ontvangen rente is vanwege de aanhoudende lage rentetarieven wederom laag.  

 

Uitgaven 
De vergaderkosten zijn lager uitgevallen dan begroot. Reden hiervoor is grootste deel van het jaar er 

geen fysieke bestuursvergaderingen zijn gehouden. Wel zijn er nog fysieke bijeenkomsten geweest 

van enkele werkgroepen in de zomerperiode. 

 

De post Andere kosten betreft het jaarlijkse lidmaatschap van het Brede Overleggroep Kleine Dorpen 

in Drenthe (BOKD).  

Zoals bij de inkomsten aangegeven, zou ook bij de uitgaven activiteiten de grootste uitgavenpost 

moeten zijn. Enige kosten die in 2020 voor activiteiten zijn gemaakt, betreft de resterende kosten 

(1/3 deel) voor de hulp van BOKD bij het opstellen van het dorpsplan. Voor een actueel overzicht van 

uitgaven/resterende bedragen in het kader van activiteiten verwijzen we naar de paragraaf 

Activiteiten hieronder. 

 

Activiteiten 
Het dorpsplan is weliswaar vastgesteld, echter zijn er helaas activiteiten in 2020 uitgevoerd. Daar 

waar het ontvangen bedrag aan subsidie niet volledig is uitgegeven staat dit gereserveerd voor 

verdere uitgaven of teruggave aan gemeente. 

Activiteit Ontvangen 

subsidie 

Uitgaven Reservering 

restant 

Bewustwordingsactie 30 km/h in Peize €569,- €0 €569,- 

Dorpsplan Peize €4000,- €5615,10 €0 

Speelveld Hoptuin €5785,- €5285,28 €499,72 

Herinrichting Brink €5000,- €1273,95 €3726,05 

Duurzaam Peize €485,- €485,- €0,- 
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Goedkeuring 

De jaarrekening en balans zijn, vanwege de beperkte bezoekmogelijkheden vanwege de 

coronamaatregelen,  door de kascommissie goedgekeurd op donderdag 18 april (dhr. Wedemeijer) 

én vrijdag 19 april 2021 (dhr. Popma). 

Peize, april 2021.  

Vereniging Dorpsbelangen Peize 

Marcel Gelissen (Penningmeester) 
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7. Bestuurssamenstelling  
Schema van aftreden bestuursleden VDP  

 Aantredend Aftredend Aftredend 

Ton van der Meijs 26 aug 2013  april 2022* 

Marcel Gelissen 08 april 2015 april 2021 april 2024 

Robert Bolt 11 april 2017  april 2023 

Grietje Huizing 5 oktober 2020  april 2023 

Nelly Nieuwenhuizen 5 oktober 2020  april 2023 

 * gecorrigeerd van 2023 naar 2022 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 

http://www.dorpsbelangenpeize.nl/

