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Verslag bestuursvergadering Vereniging Dorpsbelangen Peize
van dinsdag 12 juli 2022, aanvang 20.00 uur in Dorpshuis
Openbaar gedeelte 20.00- 21.00 uur.
1. Opening
Voorzitter heeft aanwezigen welkom, er is 1 dorpsbewoner (Stef Hut, Stelmaker) aanwezig.
Pieter van Oranje en Cyriel Vandeursen hebben zich afgemeld.
2. Verslag vorige vergadering
Het verslag van de openbare bestuursvergadering van 14 juni 2022 wordt zonder wijzigingen
vastgesteld.
3. Ingekomen en uitgegane stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
4. Mededelingen
Op 14 juli 2022 heeft het bestuur een kennismakingsgesprek met de nieuwe wethouder Robert
Meijer. Naast kennismaking worden ook een aantal actuele punten besproken
(centrumontwikkeling, Peize Zuid, doorfietsroute Roden – Groningen,
grondwaterstanden/waterhuishouding, communicatie/afstemming en informatie)
5. Stand van zaken Werkgroepen
5.1. Peize-Zuid
Oordeelsvormende vergadering bij de gemeente is geweest. Er zijn meerdere zienswijzen
ingediend, tijdens vergadering hebben ongeveer 8 bewoners gebruik gemaakt van
inspreekrecht. Besluitvormende vergadering is half juli.
5.2. Herinrichting Brink
Er is nog steeds geen beweging bij de gemeente in het beschikbaar hebben van een
projectleider. Ideeen van bewoners en ondernemers zijn er wel, maar blijft dus stil liggen.
5.3. Verkeer
Er heeft een evalutie van het afsluiten van de Noorddijk plaatsgevonden waar het bestuur van
dorpsbelangen bij vertegenwoordigd is geweest. Proces van totstand koming van de afsluiting
is als positief ervaren. Huidige problematiek is het alsnog langs de weg parkeren in het deel
vanaf de Drentsedijk. Besproken alternatief is het creëren van een ingang naar de parkeerplaats
vanaf de Drentsedijk, waarbij de parkeerplaast fysiek opgedeeld gaat worden om sluipverkeer
tussen Noorddijk en Drentsedijk te voorkomen.
5.4. Monument strooiveld begraafplaats
Monument is in juni geplaatst. De formele opening hiervan staat voor september gepland.
5.5. Oude Velddijk 26
Gemeente heeft een programma van eisen vastgesteld. Het proces van (bewoners)participatie
komt niet echt van de grond.
6. Rondvraag / Sluiting
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
7. Volgende vergadering
Volgende vergadering is op 13 september 2022, vanaf 20.00 uur in Dorpshuis

