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Notulen bestuursvergadering Vereniging Dorpsbelangen Peize
van dinsdag 8 februari 2022, aanvang 20.00 uur in Dorpshuis
Openbaar gedeelte 20.00- 21.00 uur.
1. Opening
Verwelkoming aanwezige en korte onderlinge kennismaking.
2. Verslag vorige vergadering
Vanwege uitbreken van corona en uitblijven van openbare vergaderingen is er geen verslag.
3. Ingekomen en uitgegane stukken
3.1. 2021-10-04 (brief van inwoner): verkeerssituatie Esweg/Poelakkers/Hofstraat voor zwaar
verkeer Bewoners zijn benieuwd naar besluit van gemeente over de situatie. Gemeente gaat
geen aanpassing doen aan de situatie i.v.m. de veiligheid voor de bewoners aan dit kruispunt.
Het is aan de chauffeurs zelf om een inschatting te maken of ze met een vrachtauto doorheen
kunnen rijden.
4. Mededelingen
4.1. Gesprekken met afd. Beheer van de gemeente Noordenveld
Betreft aanpassingen/wensen die niet direct op korte termijn op te lossen zijn. Deze lijst wordt
vanaf nu met regelmaat besproken met het bestuur.
4.2. Het dorpsplan
Dit is eindelijk aangeboden aan college en raad van de gemeente Noordenveld. Samen met
Dorpsplan Peize 2020-2024 status acties en 2021-05-18 Langetermijn knelpunten VDP met
gemeente. Gevolgd door een gesprek met wethouders Ipema en Wekema met toelichting op
het plan. Op 7 februari heeft het bestuur middels een presentatie het dorpsplan toegelicht aan
de gemeenteraard.
5. Leefomgeving
5.1. Project vernieuwing riolering Werk aan De Westerd
Dit project is door een externe projectleider opgestart. Bestuur van dorpsbelangen heeft
overleg met deze projectleider gehouden en zal op de achtergrond bij dit project betrokken
blijven.
5.2. Enquete grondwateroverlast
Het bestuur van dorpsbelangen heeft een korte enquete gehouden omtrent overlast door
grondwater. De uitslag van deze enquete is verwerkt in een kort verslag wat op de website
beschikbaar is gesteld. Dit verslag is ook besproken met de gemeente met verzoek om hier
aandacht aan te geven
5.3. Opschoondag 2022;
Het bestuur heeft een nieuw contactpersoon voor de jaarlijkse opschoondag. De werving van
vrijwilligers voor de opschoondag 2022 is inmiddels gestart.
6. Stand van zaken Werkgroepen
6.1. Senioren Woningen
Houdt zich bezig met de bouwplannen rondom Oude Velddijk 26.
6.2. Peize-Zuid
De conceptplannen zullen eerdaags door de gemeente openbaar gemaakt gaan worden, waarna
de bezwaar procedure gestart wordt.
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6.3. Herinrichting Brink
Er is nog steeds vertraging in de voortgang vanwege uitblijven van een projectleider vanuit de
gemeente.
6.4. Verkeer
De werkgroep Verkeer is bezig in maart 2022 een overleg met de afd. Verkeer en Vervoer te
organiseren
6.5. Monument strooiveld begraafplaats
In maart of april zal het gedenkteken op de begraafplaats geplaatst worden. Dit zal tegen die
tijd gecommuniceerd worden.
7. Rondvraag / Sluiting
Vraag: in hoeverre kunnen wij al bewoners of door dorpsbelangen bezwaar gemaakt worden tegen
eventuele inrichting van Padelbanen bij de tennisvereniging? Het blijkt namelijk uit landelijke
informatie bij eerder geplaatste padelbanen sprake van geluidsoverlast voor omwonenden.
Antwoord: Bestuur is niet op de hoogte van geluidsoverlast bij Padelbanen. Er zijn nog geen concrete
plannen, wel zijn er o.a. vanuit Peize in Beweging ideeën voor plaatsen van Padelbanen. Zodra deze
plannen er conreet zijn kan pas door bewoners bezwaar worden gemaakt.

8. Volgende vergadering
Volgende vergadering in Dorpshuis 8 maart 2022 20.00 uur in Dorpshuis

