Nieuwsbrief Dorpsbelangen Peize
Beste lezer,
Met deze nieuwsbrief brengt het bestuur van Dorpsbelangen Peize u op de hoogte van de zaken die
momenteel spelen.

1. Peize Zuid
De gemeenteraad van Noordenveld besluit volgende week over het voorstel van het college
over de woningbouwplannen in Peize Zuid. Het is de bedoeling dat in Peize Zuid maximaal
150 vrijstaande woningen of eengezinswoningen gebouwd gaan worden. De
eengezinswoningen bestaan uit verschillende types qua grootte. Ook komen er
huurwoningen gebouwd door de woningcorporatie. Peize-Zuid krijgt daarmee een gevarieerd
aanbod dat geschikt is voor starters, alleenstaanden, gezinnen en senioren.
Dorpsbelangen maakt zich grote zorgen over met name de wijze waarop in de
waterhuishouding van de bestaande omgeving wordt voorzien. Ook vraagt Dorpsbelangen
zich af of de voorgestelde maatregelen tegen geluidsoverlast bij de Achteromweg afdoende
zijn.
Op 6 juli 2022 heeft Dorpsbelangen in gesproken op de oordeelsvormende raadsvergadering
en haar zorgen naar voren gebracht. Op 13 juli heeft de raad in meerderheid besloten in te
stemmen met de woningbouw in Peize Zuid.
Meer informatie? Bel met Ton van der Meijs
2. Herinrichting Brink
Al enige tijd praat Dorpsbelangen met de omwonenden en ondernemers rond de Brink. Het
plan is om de Brink als verblijfsgebied aantrekkelijker te maken. Inmiddels zijn de ideeën in
een aantal schetsen uitgewerkt. Dorpsbelangen wil daarover in gesprek met de gemeente.
Helaas kan dit gesprek door personeelstekort bij de gemeente nog niet plaatsvinden.
Meer informatie? Bel met Robert Bolt
3. Afsluiting Noorddijk en aanleg fietspad Roden-Groningen
Onlangs is de afsluiting van de Noorddijk geëvalueerd. Geconstateerd is dat ondanks
periodieke vernielingen de fietssluis voldoet aan de verwachtingen. Omdat de parkeerplaats
bij de fietssluis alleen vanaf de Noorddijk te bereiken is, parkeren bezoekers van de
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uitkijktoren geregeld de auto in de berm van de Drentse dijk. Dorpsbelangen pleit er voor om
de huidige parkeerplaats in tweeën te delen en een dam aan de andere kant van de fietssluis
aan te brengen. Daarmee is de parkeerplaats ook vanaf de Drentse dijk bereikbaar.
Aan de gemeente zijn vragen gesteld over proces van besluitvorming over alternatieven voor
het tracé van de doorfietsroute Roden-Groningen door Peize heen. Het lijkt er op dat
gemeente een besluit wil nemen zonder hierbij Dorpsbelangen of omwonenden wil
raadplegen. Bestuur zal aangeven dat dit niet de gewenste vorm van participatie is.
Meer informatie? Bel met Marcel Gelissen
4. Waterhuishouding
Dorpsbelangen ontvangt regelmatig klachten over wateroverlast. Uit een door
Dorpsbelangen gehouden enquête blijkt dat er sprake is van grondwater onder diverse
woningen in Peize. Dorpsbelangen heeft bij de gemeente aangedrongen op een nader
onderzoek. Het onderzoek is toegezegd door de gemeente en is naar verwachting eind dit
jaar gereed. Gesprekken daarover zijn gaande.
Meer informatie? Bel met Ton van der Meijs
5. Overleg met de gemeente
Het overleg met de gemeente was de afgelopen periode moeizaam. Door personeelsgebrek
bij de gemeente kon vaak geen aanspreekpunt gevonden worden. Dorpsbelangen vraagt
voortdurend aandacht voor de communicatie en dringt aan op een goede participatie.
Onlangs hebben wij kennis gemaakt met wethouder Robert Meijer. Hij heeft de uitvoering
van het Dorpsplan in zijn portefeuille. Het overleg was bemoedigend en wij hopen dan ook
dat de communicatie verbetert en diverse projecten opgepakt gaan worden.
Meer informatie? Bel met Ton van der Meijs
6. Werkzaamheden De Westerd
Dorpsbelangen constateert dat de aanpak en participatie bij de werkzaamheden in De
Westerd goed verloopt. Wat dat aangaat hopen wij dat toekomstige projecten ook op deze
wijze worden opgepakt.
Meer informatie? Bel met Ton van der Meijs
7. Afscheid van Nelly Nieuwenhuizen
Nelly heeft het bestuur laten weten niet langer het bestuurslidmaatschap van Dorpsbelangen
te kunnen combineren met haar functie als raadslid van de gemeente Noordenveld. Wij
vinden dat uiteraard jammer. We bedanken Nelly voor inzet voor Dorpsbelangen en wensen
haar veel succes met haar raadswerk.
8. Bestuursvacatures
Met het vertrek van Nelly bestaat het bestuur uit slechts drie personen. We kunnen daarom
wel wat versterking gebruiken. Vind je het leuk om je in te zetten voor een leefbaar Peize?
Kom dan eens langs om kennis te maken. Elke maand vergadert het bestuur in het Dorpshuis
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en bespreken het de onderwerpen die de inwoners van Peize bezighouden. Meer informatie
over Dorpsbelangen vind je op www.dorpsbelangenpeize.nl
Meer informatie? Bel met Ton van der Meijs

Peize, 16 juli 2022
Het bestuur.

Bestuur van Dorpsbelangen Peize
Ton van der Meijs, voorzitter
Samenwerking met andere verenigingen, overleg met de gemeente. Veiligheid. Beheer
openbare ruimte. Gebiedsontwikkeling en woningbouw (waaronder Peize Zuid).
Turfringen 22, 9321AZ Peize
M 06 22517103
Marcel Gelissen, penningmeester
Samenwerking met andere verenigingen, overleg met de gemeente. Verkeer en vervoer.
Beheer openbare ruimte. Gebiedsontwikkeling en woningbouw.
Roderweg 17, 9321TS Peize
M 06 53707590
Robert Bolt, bestuurslid
Samenwerking met andere verenigingen, overleg met de gemeente. Omgeving, cultuur, sport
en vrije tijd. Verkeer en vervoer. Economie. Herinrichting Brink.
Hoofdstraat 13, 9321CB Peize
M 06 53888972
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