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Voorwoord en uitnodiging
Met deze nieuwsbrief nodigen wij u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Vereniging
Dorpsbelangen Peize (VDP). Deze zal plaats vinden op dinsdag 5 april 2022, aanvang 20.00 uur in Café
Ensing. 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 weer een gewone ledenvergadering:
▪

Op dit moment zijn er geen beperkende coronamaatregelen meer. Maar ieder staat vrij zichzelf wel
extra bescherming te geven zolang u dat maar niet verlangt van de andere aanwezigen.

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 van samenstelling veranderd. Grietje Huizing heeft afscheid genomen van
het bestuur. Wel blijft zij deelnemen aan o.a. de wijkschouwen. Maar het bestuur is nog steeds
onderbemand. We kunnen nog steeds nieuwe bestuursleden gebruiken, o.a. in de rol van secretaris.
De lijst van de 150 inwoners die zich tijdens het belevingsonderzoek van december 2018 hebben
aangegeven vrijwilligerswerk te willen gaan verrichten, is verschillende keren gebruikt in 2021 en 2022
als verenigingen of instellingen in Peize op zoek waren naar vrijwilligers. Het bestuur heeft in deze
gevallen de betreffende vrijwilligers een mail toegestuurd.
We hadden gepland om in 2021 en in 2022 bijeenkomsten met kleine groepjes kandidaat vrijwilligers te
gaan organiseren om elkaar beter te leren kennen en te informeren. Door corona was dat niet mogelijk.
Er hebben slechts met enkele personen fysieke gesprekken plaatsgevonden.
Ondanks de corona toestanden zijn diverse werkgroepen heel actief geweest. Genoemd kunnen worden
de werkgroepen Seniorenhuisvesting, Energiek Kortland, Peize-Zuid, Opschoondag (toch weer
uitgesteld) en Eenzaamheid.
Een verslag van onze activiteiten in het afgelopen jaar treft u verderop aan.
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, maart 2022
Vereniging Dorpsbelangen Peize, Ton van der Meijs (voorzitter)
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Agenda Algemene Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Peize
Dinsdag 5 april 2022. Locatie Café Ensing.
Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur.
A. Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Peize – openbaar deel:
1. Opening en welkom.
2. Presentatie over de strategie voor 2022-2030 van Groningen Airport Eelde door Directeur
Meiltje de Groot
B. Pauze
C. Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Peize – deel voor leden:
3. Notulen ledenvergadering 5 oktober 2021.
4. Mededelingen van het bestuur.
5. Secretarieel jaarverslag 2021; terug- en vooruitblik.
a. Terugkoppeling Dorpsplan Peize 2020-2024 / stand van zaken actiepunten
6. Financieel jaarverslag
a. Financieel jaarverslag 2021.
b. Verslag kascommissie bestaande uit en dhr. Jacob Pepping en dhr. Aart Wedemeijer.
c. Goedkeuring financieel jaarverslag 2021 door de leden en decharge van het bestuur.
d. Benoeming leden nieuwe kascommissie: niet van toepassing
e. Begroting 2022
7. Bestuurssamenstelling
a. Aftredend en niet herkiesbaar: Grietje Huizing.
b. Herbenoemingen: Ton van der Meijs, voorzitter
c. Benoeming kandidaten: n.v.t.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.
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1. Opening en welkom
2 Presentatie strategie voor 2022-2030 van Groningen Airport Eelde
3. Notulen jaarlijkse ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Peize
Dinsdag 5 oktober 2021.
Aanwezig zijn naast de bestuursleden Ton van der Meijs (voorzitter), Marcel Gelissen (penningmeester),
Robert Bolt en Nelly Nieuwenhuizen (bestuurslid);
- 3 van de uitgenodigde leden;
- Gasten: Jacob Bezema (vz. Historische Vereniging Peize-Pezie)
Afgemeld: Grietje Huizing (bestuurslid), Aart Wedemeijer.

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 Presentatie Historische Vereniging Peize-Pezie (Jacob Bezema)
Voorzitter Jacob Bezema geeft een presentatie over het ontstaan van de vereniging. Hij gaat in op het
verloop waar de vereniging fysieke is gehuisvest geweest en geeft inzicht in de achtergrond van het
logo.
De eerste nieuwsberichten van de vereniging worden begin jaren ‘50 in het Kerkblad opgenomen. Later
is dit opgegaan in de krant Hopbel, die in ‘88 een nieuwe opzet kreeg. Deze krant is gestopt in 2008 en
overgegaan in ditispeize op internet. De vereniging geeft zelf aan de leden periodiek een themablad.
Pauze.

Officiële Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Peize.
3 Notulen Algemene Ledenvergadering 5 oktober 2020:
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 2020
5.1
Algemeen
Op 31 december 2020 had de Vereniging Dorpsbelangen Peize 175 leden. Het bestuur bestond uit de
volgende personen; Ton van der Meijs (voorzitter, secretaris a.i.), Marcel Gelissen (penningmeester),
Robert Bolt, Nelly Nieuwenhuizen en Grietje Huizing. In 2020 zijn 10 bestuursvergaderingen (vanaf april
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alleen besloten i.v.m. geldende coronamaatregelen) gehouden. De algemene ledenvergadering is ook
vanwege geldende coronamaatregelen niet in april maar in oktober 2020 gehouden.
Diverse werkgroepen zijn nog steeds actief. Peize Zuid is actief in de samenwerking met gemeente over
de inrichting van de wijk. Zowel qua bebouwing, waterhuishouding en verkeer.
5.2
Terugkoppeling Dorpsplan 2020-2024
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 te lezen 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 2021 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.

6 Financiën
6.1
Financieel jaarverslag 2020:
Penningmeester Marcel Gelissen geeft een korte toelichting op het financiële jaarverslag 2020.
6.2
Verslag Kascommissie
De Kascommissie, bestaande uit de heren Aart Wedemeijer en Andries Popma, heeft i.v.m. geldende
coronamaatregelen gespreid op donderdag 18 april 2021 (dhr. Wedemeijer) én vrijdag 19 april 2021
(dhr. Popma) het financieel jaarverslag 2020 gecontroleerd en haar akkoord afgegeven.
6.3
Goedkeuring financieel jaarverslag 2021:
De aanwezige leden keuren het financieel jaarverslag 2020 unaniem goed met dank aan de
kascommissie en de penningmeester.
6.4
Benoeming nieuwe leden Kascommissie:
De heer Popma treedt af na 3 jaar lid te zijn geweest van de kascommissie. Vanuit de aanwezige leden
stelt zich niemand beschikbaar als nieuw lid van de kascommissie. Na afloop van de vergadering heeft
zich Jacob Pepping bereid gevonden deel te nemen aan de kascommissie. De Kascommissie in 2022
bestaat derhalve uit de heren Aart Wedemeijer en Jacob Pepping.
6.5
Begroting en planning /verwachtingen 2022:
In de begroting en planning voor 2021 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.
7 Bestuurssamenstelling
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7.1
Herbenoemingen
Voor 2021 komt voor herbenoeming in aanmerking Marcel Gelissen. De leden gaan akkoord met
herbenoeming van Marcel Gelissen als bestuurslid.
Actueel overzicht van benoemingen bestuursleden:
Bestuurslid

Aantredend

Aftredend

Ton van der Meijs

26 aug 2013

april 2022

Marcel Gelissen

08 april 2015

april 2024

Robert Bolt

11 april 2017

april 2023

Grietje Huizing

5 oktober 2020

april 2023

Nelly Nieuwenhuizen

5 oktober 2020

april 2023

8 Rondvraag:
Vraag: Moeten Dorpsbelangen iets met het manifest Burgerparticipatie?
Antwoord: Het bestuur onderschrijft de inhoudt van het manifest, het heeft al langer het beeld dat de
daadwerkelijke participatie van burgers te kort schiet. Dit is door bestuur ook al diverse malen
aangegeven bij de gemeente.
Vraag: De gemeente communiceert niets/nauwelijks iets over verduurzaming. Burgers kunnen nergens
informatie vinden over welke mogelijkheden er zijn.
Antwoord: Dit beeld wordt door het bestuur onderkend. Is onderdeel van het groter probleem van
slechte communicatie vanuit de gemeente. Hierover zijn we met gemeente in gesprek, echter
verandering is nog niet zichtbaar.
Vraag: Welke problemen met waterhuishouding zijn er eigenlijk in Peize?
Antwoord: Er zijn diverse concrete meldingen geweest, o.a. aan de Oude Velddijk en in de wijk Lange
Streeken II. Deze specifieke gevallen zijn gemeld bij de gemeente.
9 Sluiting:
Niets meer aan de orde zijnde bedankt Ton de leden voor hun aanwezigheid en inbreng tijdens deze
ledenvergadering en sluit hij de vergadering.
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4. Mededelingen van het bestuur
Door de coronapandemie hebben er vrijwel geen bestuursvergaderingen in het Dorpshuis
plaatsgevonden. Het bestuur heeft via ZOOM/ TEAMS met iedereen thuis vergaderd. Alleen in
december 2021 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.
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 2021
5.1 Algemeen
Op 31 december 2021 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 en Nelly Nieuwenhuizen. Grietje Huizing heeft op 1 november 2021 afscheid genomen van
het bestuur.
In 2021 werden 9 besloten en vanwege corona 0 openbare bestuursvergaderingen gehouden. De
algemene ledenvergadering, die normaal in april zou hebben plaatsgevonden, is vanwege corona op 10
oktober 2021 gehouden.
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 2021 aan de orde zijn geweest en wat
daaromtrent globaal is besproken. Er zijn onderwerpen bij die inmiddels zijn afgewerkt of die nog in
20210 onderwerp van besprekingen zijn.
5.2 Dorpsplan
Dit plan is in 2020 ter kennis gebracht van het college van B&W Noordenveld. De publieke officiële
aanbieding heeft uit eindelijk op 20 januari 2022 plaatsgevonden.
In 2020 is er een afzonderlijke actielijst opgesteld incl. prioriteiten. De status van de acties is in 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 voorde eerste keer op 31 mei
2021 via TEAMS plaatsgevonden met wethouder Wekema. Tijdens deze vergadering is formeel het
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Dorpsplan Peize 2020-2024 met de lange en korte termijn actiepunten aangeboden. Vanwege de
ervaringen met de gemeente in de afgelopen jaren is ook het document “Langetermijn knelpunten VDP
met gemeente” hieraan toegevoegd.
Op 20 januari 2022 heeft het tweede bestuurlijke (fysieke) overleg met de wethouders Wekema en
Ipema plaats. De agenda bestond uit de hoofdknelpunten Peize-Zuid, Centrumontwikkeling, de
communicatie tussen gemeente en Dorpsbelangen, de grondwaterstanden en de waterhuishouding en
de afdeling Handhaving.
5.3 Overige onderwerpen
Woonwijk Peize Zuid
Op voorstel van de gemeente heeft er begin januari 2021 een gezamenlijke evaluatie van de stand van
zaken 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 heeft nog een toelichtende bijeenkomst van de werkgroep met de
gemeente / projectleider plaatsgevonden. Enkele belangrijke punten zijn nog in het college besproken
en door wethouder Kosters schriftelijk beantwoord.
De projectleider heeft zijn definitieve plan ingediend bij het college.
De werkgroep heeft in december 2021 een samenvatting gegeven van de grootste zorgen die resteren.
Tijdens het bestuurlijk overleg van Dorpsbelangen op 20 januari heeft het bestuur zijn zorgen nogmaals
met het gemeentebestuur gedeeld.
De gemeente heeft op 22 februari 2022 het ontwerpbestemmingsplan officieel gepubliceerd.
Of er bezwaren zijn ingediend is op dit moment niet bekend.
Snelheidsbeperkende maatregelen
De in 2020 met het bestuur van Dorpsbelangen gedeelde meetresultaten zijn helaas nog niet verder met
de gemeente besproken. Deels vanwege te weinig beschikbare tijd van werkgroepleden, deels vanwege
coronaresultaten. Doel is nog steeds om op basis van de uitkomsten de mogelijkheden te verkennen
voor aanpassing van de fysieke weginrichting conform doel van de weg, handhaving door politie of voor
andere (bewustwordings)acties. Hiervoor zullen in 2022 de gespreken weer worden opgepakt.
(Gedeeltelijke) afsluiting Noorddijk
De Noorddijk is sinds maart 2020 ter hoogte van het parkeerterrein met een fietssluis voor auto’s
afgesloten. In maart 2022 vindt een evaluatie plaats, waarbij Dorpsbelangen zich op het standpunt stelt
dat het parkeerterrein gesplitst dient te worden zodat deze ook vanaf de Drentse Dijk te bereiken is.
Automobiliste die via de Drentsedijk de uitkijktoren benaderen parkeren nu veelvuldig vlak bij de
fietssluis in de berm.
Herinrichting Brink
Dorpsbelangen is betrokken bij een initiatief om de Brink aan te pakken. Samen met de kerk,
Volksvermaken, de omliggende ondernemers en de directe omwonenden, is een plan gemaakt om de
Brink opnieuw in te richten. Dit plan wil de werkgroep gaan bespreken met de gemeente. Echter, op dit
moment is er onvoldoende capaciteit bij de gemeente om dit op te pakken. Dorpsbelangen heeft in het
bestuurlijk overleg met de gemeente erop aangedrongen om op korte termijn capaciteit beschikbaar te
stellen.
Pagina 8 van 15

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/

‘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. Helaas pas op 19 maart
2022.
- 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.
Vanaf juni 2021 zijn de zorgverleners (huisarts / praktijkondersteuners huisartsen / thuiszorg) op de
hoogte van de lijst met vrijwilligers en het Steunpunt Vrijwillige Hulpdienst van WiN.
- 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 waarbij vrijwilligers zeer welkom zijn. Hij
weet van het bestaan van de lijst.
- Op dit moment lijkt er geen werkgroep Grootnaoberschap Paais te zullen ontstaan.
Toekomstige ontwikkelingen van zorgcentrum de Hoprank (Interzorg)
De voortgang van de nieuwbouw verloopt volgens planning. De eerste bewoners hebben hun nieuwe
woning al betrokken. De bouw van het tweede gebouw 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. Er zijn geen plannen
meer voor een feestelijke opening omdat de tunnel al zo lang in gebruik is.
Duurzaamheid
De gemeentelijk doelstelling: een klimaatneutraal Noordenveld in 2040, wil de gemeente bereiken door
actieve participatie van bewoners. Er lopen nu pilotprojecten (energieke wijken) in Roderwolde, in Norg
en in Peize (met de werkgroep Energiek Kortland). Het project Energiek Kortland is eind 2021 opgestart
en bereidt nu begin 2022 een eerste bijeenkomst met bewoners voor. Wij steunen de gemeentelijke
doelstelling en zijn blij dat gekozen is voor bewonersparticipatie. Het bestuur en de werkgroep zijn nog
op zoek naar de juiste projectaanpak. Een plan van aanpak missen we nog.
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De gemeente heeft aangegeven geen capaciteit te hebben om nu in meer wijken groepen als in Kortland
op te richten. De werkgroep Duurzaam Peize zoekt nu uit of we met de kennis van Energiek Kortland en
een nieuwe groep vrijwilligers toch gefaseerd wijken in Peize de energietransitie gestart kan worden.
Wonen / 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.
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
met respect voor ieders eigen standpunten.
De projectgroep OV26 heeft inmiddels een aantal bijeenkomsten gehouden. Er is het concept
“STEDENBOUWKUNDIG PROGRAMMA VAN EISENOUDE VELDDIJK 26 PEIZE” opgesteld.
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.
Omdat de gemeente niet beschikt over een woonvisie en alle beslissingen op dit vlak ad-hoc genomen
worden is dit een reden voor het bestuur van Dorpsbelangen om deze onderwerpen te gaan
onderbrengen in een nieuwe werkgroep Wonen i.o.. De doelstelling van deze werkgroep is het kritisch
volgen van de plannen die de gemeente Noordenveld heeft voor de woningbouw in Peize, daarbij in
aanmerking genomen het uitgangspunt van behoud van de karakteristieke open en groene structuur
van Peize.
Monument begraafplaats bij strooiveld

De financiering is geregeld. De plaatsing van het gedenkteken is maart 2022 voorzien. Er moeten nog
voorbereidende werkzaamheden worden gedaan.
Waterhuishouding
In 2021 heeft Dorpsbelangen na aanhoudende klachten over wateroverlast een enquête gehouden met
als doel de waterproblematiek in beeld te brengen. De resultaten van de enquête laten zien dat met
name in de zuidelijke wijken, rond de Oude Velddijk en de Westerd inwoners last hebben van
grondwater. In het bestuurlijk overleg met de gemeenten van januari 2022 heeft Dorpsbelangen er op
aangedrongen een nader onderzoek te doen. Zeker als men bedenkt dat er een nieuwe woonwijk in
Peize Zuid wordt aangelegd. Een goede afwatering is een voorwaarde om overlast te voorkomen.
Wijkschouwen
Ook afgelopen seizoen hebben weer de 2 halfjaarlijkse wijkschouwen plaatsgevonden. In West en
Noord. 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.
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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. Sinds begin 2022 zijn er al meerdere voortgangsbesprekingen met afd. Beheer
van de gemeente geweest. De afd. Beheer stemt alle zaken waar nodig intern af met andere afdelingen.
Peize, 8 maart 2022.
Het bestuur Vereniging Dorpsbelangen Peize
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6. Financieel jaarverslag
Hierbij treft u de jaarrekening en balans over 2021 en de begroting voor 2022 aan.

Begroting en rekening 2021 / 2022
Inkomsten

Begroot 2021

Contributies
Subsidies
Donaties
Activiteiten
Rente
Tekort/Overschot

€
€
€

Totaal

Rekening 2021

Begroot 2022

€
€
€
€
€
€

1.635,00
150,00
159,92
0,17
-

€
€
€

€
€

1.700,00
250,00
p.m.
0,15
-

€
€

1.650,00
250,00
p.m.
0,10
-

€

1.950,15

€

1.945,09

€

1.900,10

Uitgaven

Begroot 2021

Bestuurskosten
Vergaderkosten
Bankkosten
Activiteiten
Administratie
Websitebeheer
Publiciteit
Andere kosten
Tekort/Overschot

€
€
€

Totaal

Rekening 2021

Begroot 2022

€
€
€
€
€
€
€
€
€

14,95
574,60
198,70
30,00
181,50
125,00
820,34

€
€
€

€
€
€
€
€

200,00
900,00
200,00
p.m.
100,00
110,00
200,00
200,00
40,15

€
€
€
€
€

200,00
750,00
200,00
p.m.
50,00
50,00
200,00
150,00
300,10

€

1.950,15

€

1.945,09

€

1.900,10

Balans per 31 december 2021
Activa

2020

2021

Passiva

2020

2021

Bankrekening
- waarvan restant subsidies projecten

€
€

6.611,96
4.794,77

€
€

7.432,13
4.794,77

Eigen vermogen

€

3.554,70

€

4.375,04

Spaarrekening

€

1.737,51

€

1.737,68

Reservering projecten

€

4.794,77

€

4.794,77

Totaal

€

8.349,47

€

9.169,81

Totaal

€

8.349,47

€

9.169,81
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Toelichting begroting en balans
Inkomsten
Ook in 2021 zijn door het coronavirus 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
afgelopen jaar wederom niet van de gemeente ontvangen. Reden is het vanwege corona niet door
kunnen gaan van de bijeenkomsten.
De ontvangen rente is vanwege de aanhoudende lage rentetarieven wederom laag.
Uitgaven
Zowel de bestuurs- als de vergaderkosten zijn lager uitgevallen dan begroot. Reden hiervoor is
grootste deel van het jaar er geen fysieke bestuursvergaderingen zijn gehouden.
De post Andere kosten betreft voornamelijk 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. Vanwege het uitblijven van activiteiten zijn er geen uitgaven.
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 geen activiteiten in 2021 uitgevoerd.
Daar waar het ontvangen bedrag aan subsidie niet volledig is uitgegeven staat dit gereserveerd voor
verdere uitgaven of teruggave aan gemeente.
Project
Snelheidsremmende maatregelen

Ontvangen subsidie Datum Ontvangen
€
569,00
14-6-2018

Project
Groenplan Peize (Speelveld Hoptuin)

Ontvangen subsidie Datum Ontvangen
€
5.785,00
20-8-2019

Project
Herinrichting Brink

Ontvangen subsidie Datum Ontvangen
Datum Aan
€
5.000,00
22-10-2019 25-10-2019 Frans Beune Landschapsarchitect

Datum Aan

Datum Aan
24-9-2019 Welleshout (aanbetaling (25% van €4368,-)
21-10-2020 Welleshout (restant)

Uitgaven

Totaal uitgaven

Restant
€ 569,00

Uitgaven
Totaal uitgaven
Restant
€ 1.321,32 €
1.321,32 € 4.463,68
€ 3.963,96 €
5.285,28 € 499,72

Uitgaven
Totaal uitgaven
Restant
€ 1.273,95 €
1.273,95 € 3.726,05
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Goedkeuring
De jaarrekening en balans zijn door de kascommissie (dhr. Wedemeijer en dhr. Pepping)
goedgekeurd op donderdag 24 maart 2022.
Peize, maart 2022.
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

Robert Bolt

11 april 2017

april 2023

Nelly Nieuwenhuizen

5 oktober 2020

april 2023

april 2021

april 2024

* gecorrigeerd van 2023 naar 2022
a. Aftredend en niet herkiesbaar: n.v.t.
b. Herbenoemingen: Ton van der Meijs, voorzitter, stelt zich beschikbaar.
c. Benoeming kandidaten: n.v.t.

8. Rondvraag
9. Sluiting
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