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1. Voorwoord en uitnodiging
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 maandag 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.
Het bestuur is afgelopen jaar niet van samenstelling veranderd. Dit gaat komend jaar wel veranderen.
Vrieso Rademaker heeft aangegeven na 9 jaar te stoppen als bestuurslid. Er hebben zich twee kandidaat
bestuursleden gemeld die tijdens deze algemene ledenvergadering benoemd gaan worden. Maar dan
nog is het bestuur onderbemand. We kunnen nog steeds nieuwe bestuursleden gebruiken, o.a. in de rol
van secretaris.
Omdat veel meer verenigingen te kampen hebben met tekort aan vrijwilligers en tijdens het
belevingsonderzoek van december 2018 150 personen hebben aangegeven vrijwilligerswerk te willen
gaan verrichten, is er op 7 december 2019 een vrijwilligersmarkt georganiseerd. Dit heeft als resultaat
geresulteerd dat we met een aantal personen, in gesprek zijn over hun mogelijke inzet.
Wel pakken we problemen / aandachtspunten anders aan. Als meerdere personen dezelfde wensen of
klachten hebben, verlangen we van hen dat zij zelf de kar gaan trekken en zal het bestuur hen
begeleiden. Zo zijn in het afgelopen jaar de aanpassing van de plaatsnaamborden met de Drentse naam
van Peize en het op te richten monument bij het strooiveld op de begraafplaats hier voorbeelden van.
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, 28 augustus 2020
Vereniging Dorpsbelangen Peize, Ton van der Meijs (voorzitter)
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2. Agenda Algemene Ledenvergadering van de Vereniging
Dorpsbelangen Peize
Maandag 5 oktober 2020. 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. Status nieuwbouw Hoprank

B. Pauze
C. Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Peize – deel voor leden:
3. Notulen ledenvergadering 10 april 2019.
4. Mededelingen van het bestuur.
5. Secretarieel jaarverslag 2019; terug- en vooruitblik.
a. Terugkoppeling Dorpsplan Peize 2020-2024
6. Financieel jaarverslag
a. Financieel jaarverslag 2019.
b. Verslag kascommissie bestaande uit mevr. Hillie Geersing – Timmer en dhr. Andries Popma.
c. Goedkeuring financieel jaarverslag 2018 door de leden en decharge van het bestuur.
d. Benoeming leden nieuwe kascommissie. Mevr. Hillie Geersing – Timmer is terugtredend lid
e. Begroting 2020
7. Bestuurssamenstelling
a. Aftredend en niet herkiesbaar Vrieso Rademakers
b. Herbenoemingen Robert Bolt, Marcel Gelissen en Ton van der Meijs
c. Benoeming kandidaten Grietje Huizing en Nelly Nieuwenhuizen
8. Rondvraag.
9. Sluiting.
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3. Notulen jaarlijkse ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Peize
dinsdag 10 april 2019.
Aanwezig zijn:
- bestuursleden Ton van der Meijs (voorzitter), Marcel Gelissen (penningmeester), Vrieso
Rademaker en Robert Bolt;
- 10 van de uitgenodigde leden;
1 Opening en welkom:
Om 20:00 uur opent Ton de bijeenkomst en verwelkomt de aanwezige leden en niet leden.
Film Historisch Peize
Helaas werkt de techniek niet mee en kan de film niet worden getoond. Bestuur geeft aan de film te
willen doorschuiven naar volgend jaar.
Pauze.

Officiële Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Peize.
2 Notulen Ledenvergadering 10 april 2018:
De notulen worden zonder commentaren goedgekeurd.
3 Mededelingen van het bestuur:
De bestuursvergaderingen in het Dorpshuis zijn zo naar tevredenheid en met voldoende belangstelling
van inwoners verlopen, dat het bestuur besloten heeft hiermee door te gaan. Elke eerste maandag van
de maand is het eerste deel van de bestuursvergadering openbaar en voor leden toegankelijk. Zij
kunnen voorafgaand of tijdens de vergadering agendapunten aandragen. Het tweede deel van de
bestuursvergadering is besloten.
Mevrouw Grietje Huizing heeft zich kandidaat gesteld voor de rol van bestuurslid. Zij zal een aantal
vergaderingen bijwonen om zich een beeld te kunnen verschaffen wat het bestuur doet en wat haar rol
zou kunnen zijn. Het bestuur is nog steeds naarstig op zoek naar versterking we willen graag uitbreiden
naar 7 personen. We zijn hierbij ook nadrukkelijk op zoek naar vrouwelijke bestuursleden. Kom gewoon
eens een paar vergaderingen bijwonen of ga een vrijblijvend informatief gesprek met ons aan.
4 Secretarieel jaarverslag 2018
Algemeen
Op 31 december 2018 had de Vereniging Dorpsbelangen Peize 190 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 2018 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.
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Dit verslag geeft in grote lijnen weer welke onderwerpen er in 2018 aan de orde zijn geweest en wat
daaromtrent globaal is besproken. Er zijn onderwerpen bij die inmiddels zijn afgewerkt of die nog in
2019 onderwerp van besprekingen zijn.
Woonwijk Peize Zuid
Nadat de gemeenteraad midden 2017 het besluit heeft genomen een nieuwe woonwijk in het gebied
Peize Zuid (Achteromweg - Breeveen - Oostingslaan - De Pol) te willen ontwikkelen, heeft
Dorpsbelangen besloten deel te willen gaan uitmaken van het gehele proces en wel in een zo vroeg
mogelijk stadium. Daarbij is ook direct het plan opgevat een werkgroep van betrokken bewoners uit de
directe omgeving op te richten om namens Dorpsbelangen samen met de gemeente en de bewoners
van Peize aan dit proces deel te nemen. Sinds begin 2018 heeft deze werkgroep overleg gevoerd
Deze groep personen samen met een vertegenwoordiging van het bestuur van Dorpsbelangen hebben
op 29 januari 2018 een eerste bijeenkomst gehad. Hier zijn al de voornaamste knelpunten ter tafel
gebracht. Op 12 februari heeft deze groep samen met Stephan Lap als gemeentelijke projectleider
Peize-Zuid een eerste bijeenkomst gehad. Hier zijn de knelpunten / wensen besproken. In totaal hebben
er een 10-tal bijeenkomsten plaatsgevonden.
De belangrijkste knelpunten zijn de waterhuishouding in het gebied, de te hoge geluidsbelasting voor de
bestaande woningen aan Stoeken, Hoefsmid en Korvemaker, verwerving gronden, behoud karakter
woongebieden en de verkeersbelasting Achteromweg.
Inmiddels heeft Stephan Lap in september 2018 een nieuwe functie buiten de gemeente aanvaard en is
Rens Riechelman als nieuwe projectleider aangesteld. Mede hierdoor hebben de nieuwe projectleider
en de gemeente besloten tot een herijking op de al gemaakte plannen. Die zijn in december 2018
gepresenteerd.
Snelheidsbeperkende maatregelen
Op verzoek van Dorpsbelangen Peize zijn er in Peize regelmatig snelheidsmetingen met behulp van een
Dynamische Snelheids Indicator (DSI) verricht op diverse straten en wegen zowel binnen als buiten de
bebouwde kom van Peize. Wij hebben geconstateerd dat de DSI het rijgedrag beïnvloedt, dat de DSI niet
geijkt was en dat de snelheidsmetingen hierdoor geen betrouwbaar beeld van de werkelijkheid geven.
Met de gemeente is afgesproken dat er eerst betrouwbare metingen zullen worden uitgevoerd.
Dorpsbelangen is gevraagd een voorstel voor de locaties op te stellen.
Het houden van buurtacties zoals
• VVN Stickeracties (snelheidsstickers op afvalcontainers)
• VVN Knelpunteninventarisatie en enquêtes
• Voorlichting
zal in 2019 pas gaan plaatsvinden.
Ook willen we op de beide scholen aandacht voor het probleem vragen. Via de kinderen proberen we
dan het onderwerp onder de aandacht van de ouders te brengen.
Verder denken wij aan het periodiek plaatsen van sandwichborden langs de weg om aandacht op de
snelheid te vestigen. Het bestuur heeft inmiddels gesprekken gehad met een grafisch ontwerper uit
Peize die de acties gaat ondersteunen. De gemeente heeft inmiddels financiële ondersteuning verleend
voor de aanschaf van materiaal.
Om gedragen acties te krijgen willen wij acties houden waarbij de direct omwonenden betrokken
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worden. Ook zullen wij gelijktijdig op de website ditispeize.nl de publiciteit zoeken.
(Gedeeltelijke) afsluiting Noorddijk
Wat betreft het toenemende verkeer en sluipverkeer in de Onlanden, zijn wij samen met gemeente,
natuurmonumenten, fietsersbond en stichting natuurbeheer Onlanden in gesprek.
Dit heeft tot dusver geleid tot 3 opties; ·
1. Afsluiting Noorddijk, bij de parkeerplaats, zodat er geen doorgaand verkeer mogelijk is ,vanaf De
Horst richting Noorddijk en andersom ( wel is dan de parkeerplaats bereikbaar, uit beide
richtingen).
2. Afsluiting Noorddijk bij de Parkeerplaats en afsluiting ingang Drentsedijk , bij de De Horst
( nadeel, alle auto verkeer gaat dan via de Noorddijk naar de parkeerplaats).
3. Als 2 en dan al of niet afsluiting Drentsedijk De Horst. Een verbod voor auto's Zanddijk/Drentsedijk (
vanaf Noorddijk tot Woudrustlaan)
De gemeente heeft met de nodige vertraging deze opties intern besproken en heeft tot onze verbazing
een voorstel voor afsluiting met verkeersborden geformuleerd. Er heeft echter nog geen besluitvorming
plaatsgevonden.
Dorpsplan
Het bestuur van VDP heeft besloten een Dorpsplan Peize te gaan opstellen. De gemeente Noordenveld
heeft in een gesprek meegedeeld dit initiatief te waarderen en heeft ook financiële steun verleend.
In plaats van zelf overleg met de bevolking te organiseren hebben we op voorstel van BOKD een
belevingsonderzoek door 35 studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein uit Leeuwarden laten
uitvoeren. Als start van dit onderzoek hebben de studenten o.l.v. 4 dorpskenners een tocht door het
dorp gemaakt. Tevens hebben zij voorgesprekken met een 35-tal personen uit Peize gevoerd. Deze 35
personen hadden zich hiervoor beschikbaar gesteld.
Mede aan de hand van deze gesprekken is een vragenlijst opgesteld en huis aan huis persoonlijk
bezorgd en een week later weer huis aan huis opgehaald. Daarnaast bestond de gelegenheid op 4
locaties de vragenlijst in te leveren in bussen tot de eerste week van januari 2019. In totaal zijn er 1734
enquêtes uitgezet waarvan er 963 weer in ontvangst zijn genomen. Dit maakt de totale respons van
55,5%.
De studenten hebben de ontvangen data m.b.v. een softwareprogramma verwerkt en op 28 januari
2019 in zaal Boonstra gepresenteerd aan ongeveer 100 belangstellenden, vertegenwoordigers van de
gemeente waaronder de burgemeester en 2 wethouders en het bestuur van Dorpsbelangen.
Voor aanmelding van vrijwilligers voor de werkgroepen was er op deze avond erg weinig belangstelling.
Met ondersteuning van BOKD is het bestuur gestart met de analyse van het belevingsonderzoek.
Zichtbare huisnummers
De succesvolle actie voor het bevorderen van beter zichtbaar huisnummer in 2017 heeft in 2018 een
vervolg gekregen. Deze vervolgactie, nu voor geel Peize, is wederom succesvol geweest. Er zijn in totaal
ruim 70 goed zichtbare huisnummers en bijbehorende paaltjes geleverd.
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. In 2018 heeft dit project geen voorgang geboekt. Ook
heeft de nieuwbouw van de Hoprank invloed op de inrichting van de omgeving.
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Toekomstige ontwikkelingen van zorgcentrum de Hoprank (Interzorg)
29 januari 2018 hebben Interzorg en bouwer Roosdom Tijhuis een intentieovereenkomst voor het
ontwikkeltraject van Interzorg De Hoprank ondertekend. Het is de bedoeling dat er een nieuw gebouw
gerealiseerd wordt waar Interzorg 60 cliënten kan ondersteunen met zorg en behandeling. Mede op
basis van input van de gemeente, cliënten, naasten, omwonenden en andere betrokkenen zal onder
meer een goede stedenbouwkundige invulling opgezet worden.
De buurtbewoners en Dorpsbelangen zijn helaas niet meer betrokken bij de verdere uitwerking. Op 13
en 14 februari 2019 heeft Interzorg een presentatie en uitleg voor inwonende en personeel resp. voor
de overige belangstellenden gegeven. Interzorg is wel bereid tot overleg over samenwerking met
belanghebbenden maar is ook heel duidelijk in de randvoorwaarden die gelden.
Start van de nieuwbouw is gepland voor eind 2019.
Fietstunnel
De realisatie van de fietstunnel is ernstig vertraagd door bezwaarschriften. Dit proces is nu afgesloten.
Begin maart 2019 is gestart met de uitvoeringswerkzaamheden. Einddatum is nog niet bekend.
Duurzaamheid
Als vervolg op het duurzaamheidproject in Kortland heeft de bestaande werkgroep zich bereid verklaard
de verduurzaming in geheel Peize te willen gaan stimuleren.
Seniorenhuisvesting
Diverse senioren hebben hun ongerustheid geuit in de huisvesting voor senioren van een bepaalde
doelgroep. Er is hiervoor een werkgroep opgericht begin 2019.
Waterhuishouding
In 2018 hebben er schriftelijke contacten met het Waterschap Noorderzijlvest plaatsgevonden over de
grondwaterstanden. Hieruit blijkt dat er geen ander beleid t.a.v. de waterhuishouding heeft
plaatsgevonden.
In 2019 heeft het Waterschap wel plannen met de Onlanden. Dorpsbelangen vraagt daar nadere
informatie over.
Wijkschouwen
Ook afgelopen seizoen hebben weer de 2 halfjaarlijkse wijkschouwen plaatsgevonden. In Oost en Zuid.
De deelname van bewoners uit de wijken viel dit jaar tegen. Desondanks hebben we zinvolle
wijkschouwen samen met de gemeente gehouden. Door interne reorganisatie bij de gemeente is de
informatie over de afronding van de actiepunten wat stroef verlopen.
Begin 2019 zijn alle openstaande punten in kaart gebracht en besproken. Nog niet alles is afgehandeld.
Onderhoud van sloten is ter hand genomen. Ook heeft een schouw van alle duikers tot betere afspraken
geleid.
Voor het onderhoud van de wegen is inzicht gevraagd en gedeeltelijk ontvangen. Het meerjarenplan dat
deel uit maakt van het gemeentelijke GVVP meerjarenplan is nog steeds niet ontvangen.
5 Financiën
5.1 Financieel jaarverslag 2018:
Toelichting door Marcel Gelissen op het financiële jaarverslag van 2018. Het is vanuit financieel oogpunt
enerzijds rustig geweest, anderzijds heeft de actie voor zichtbare huisnummers in het buitengebied van
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Peize tot verhoging van de in- en uitgaven geleid t.a.v. voorgaande jaren.
5.2 Verslag Kascommissie zijnde mevrouw Hillie Geersink en de heer Andries Popma:
De Kascommissie heeft op 22 maart het financieel jaarverslag 2018 gecontroleerd en haar akkoord
afgegeven.
5.3 Goedkeuring financieel jaarverslag 2018 door de leden:
De aanwezige leden keuren het financieel jaarverslag 2018 unaniem goed met dank aan de
Kascommissie en de penningmeester.
5.4 Benoeming nieuwe leden Kascommissie:
Mevrouw Hillie Geersink kan na 2 jaar lid te zijn aftreden als lid van de kascommissie. Vanuit de
aanwezige leden stelt zich echter niemand beschikbaar als nieuw lid van de Kascommissie. Mevrouw
Hillie Geersink geeft aan zich voor een derde jaar beschikbaar te stellen. Het bestuur geeft aan dat de
statuten dit toestaan. De Kascommissie 2019 blijft dus derhalve uit mevrouw Hillie Geersink en de heer
Andries Popma bestaan.
5.5 Begroting en planning /verwachtingen 2018:
Zowel qua inkomsten als uitgaven zal de begroting en planning in 2019 in grote lijnen gelijk zijn aan die
van 2019. Verwacht wordt meer uitgaven te doen dan er inkomsten zullen zijn. Hierdoor zal een klein
deel van het eigen vermogen aangesproken gaan worden.
6 Rondvraag:
Vraag: kan er wat gedaan worden aan de auto’s die geparkeerd staan aan de Hoofdstraat tussen de
Kerkstraat en de Esweg. Dit levert volgens heer Nieman gevaar op voor fietsers.
Antwoord: bestuur geeft aan hier niets aan te kunnen (is nu eenmaal openbare weg) en te willen (heeft
nu eenmaal ook een remmende werking op snel rijdend verkeer) doen .
Vraag: kan een toelichting gegeven worden op de status van Peize-Zuid, ivm het niet terug kunnen
vinden van de verslagen op de website.
Antwoord: Ton van der Meijs licht de status in het kort toe. De aanwezigen wordt aangegeven dat
verslagen van alle actieve werkgroepen nu op het website beschikbaar.
7 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
De bestuursvergaderingen in het Dorpshuis zijn ook afgelopen naar tevredenheid en met voldoende
belangstelling van inwoners verlopen. Er is soms afgeweken van de eerste maandag van de maand en is
in de loop van het jaar de volgorde van openbaar en besloten deel gewisseld zodat het bestuur de
openbare vergadering beter kan voorbereiden. Bewoners en aanwezigen voorafgaand of tijdens de
vergadering agendapunten aandragen.
Het bestuur is nog steeds naarstig op zoek naar versterking we willen graag uitbreiden naar 7 personen.
Als kandidaat bestuursleden wonen Grietje Huizing en Nelly Nieuwenhuizen sinds een aantal maanden
de bestuursvergaderingen bij. Zie verder hoofdstuk 7.
Als onderdeel van het belevingsonderzoek is bewoners gevraagd of zij belangstelling hebben voor
vrijwilligerswerk in het algemeen. Om vraag naar en aanbod van vrijwilligers bij elkaar te brengen heeft
op 7 december 2019 de vrijwilligersmarkt plaatsgevonden. Voor vrijwilligerswerk binnen onze
vereniging hebben een zestal personen belangstelling getoond. Daarmee is een afspraak gemaakt voor
eerste kennismaking die recent heeft plaatsgevonden. De deelnemers bezinnen zich nog.
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 2019
5.1 Algemeen
Op 31 december 2019 had de Vereniging Dorpsbelangen Peize 188 leden. Het bestuur bestond uit de
volgende personen; Ton van der Meijs (voorzitter, secretaris a.i.), Marcel Gelissen (penningmeester),
Robert Bolt en Vrieso Rademaker. Grietje Huizing heeft later belangstelling getoond en heeft geruime
tijd aan vergaderingen deelgenomen. Sinds enkele maanden geldt dit ook voor Nelly Nieuwenhuizen.
In 2019 werden 8 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.
Dit verslag geeft in grote lijnen weer welke onderwerpen er in 2019 aan de orde zijn geweest en wat
daaromtrent globaal is besproken. Er zijn onderwerpen bij die inmiddels zijn afgewerkt of die nog in
2019 onderwerp van besprekingen zijn.
5.2 Dorpsplan
Het bestuur van VDP heeft in 2018 besloten een Dorpsplan Peize te gaan opstellen. De gemeente
Noordenveld heeft in een gesprek meegedeeld dit initiatief te waarderen en ook financiële steun
verleend.
Eind 2018 heeft het belevingsonderzoek door 35 studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein uit
Leeuwarden plaatsgevonden. Op 28 januari 2019 is het belevingsonderzoek gepresenteerd aan de
bevolking van Peize.
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Met ondersteuning van BOKD is het bestuur gestart met de analyse van het belevingsonderzoek en een
aanzet gegeven tot een dorpsplan. In augustus 2019 was het eerste concept gereed. In december 2019 /
januari 2020 is er een concept opgesteld. Doel is om dit plan in 2020 te gaan vaststellen en te
overhandigen aan de gemeente.
5.3 Overige onderwerpen
Woonwijk Peize Zuid
Nadat de gemeenteraad midden 2017 het besluit heeft genomen een nieuwe woonwijk in het gebied
Peize Zuid (Achteromweg - Breeveen - Oostingslaan - De Pol) te willen ontwikkelen, heeft
Dorpsbelangen besloten deel te willen gaan uitmaken van het gehele proces en wel in een zo vroeg
mogelijk stadium. Daarbij is ook direct het plan opgevat een werkgroep van betrokken bewoners uit de
directe omgeving op te richten om namens Dorpsbelangen samen met de gemeente en de bewoners
van Peize aan dit proces deel te nemen. Sinds begin 2018 heeft deze werkgroep overleg gevoerd
Deze groep personen samen met een vertegenwoordiging van het bestuur van Dorpsbelangen hebben
op 29 januari 2018 een eerste bijeenkomst gehad. Hier zijn al de voornaamste knelpunten ter tafel
gebracht. Op 12 februari heeft deze groep samen met Stephan Lap als gemeentelijke projectleider
Peize-Zuid een eerste bijeenkomst gehad. Hier zijn de knelpunten / wensen besproken. In totaal hebben
er een 10-tal bijeenkomsten plaatsgevonden.
De belangrijkste knelpunten zijn de waterhuishouding in het gebied, de te hoge geluidsbelasting voor de
bestaande woningen aan Stoeken, Hoefsmid en Korvemaker, verwerving gronden, behoud karakter
woongebieden en de verkeersbelasting Achteromweg.
In eerste kwartaal van 2019 is het plan nogmaals besproken met de werkgroep waarna door de
stikstofcrisis de ontwikkeling van het plan door de gemeente voor meer dan een half jaar is opgeschort.
Eind 2019 zijn een aantal onderzoeken afgerond door de gemeente maar de grootste bottleneck blijft de
waterhuishouding in het gebied. De gemeente heeft Arcadis gevraagd hiervoor een plan te ontwikkelen
in samenspraak met het waterschap.
Eind 2019 is Marian Duiven als nieuwe projectleider aangesteld door de gemeente. Begin 2020 heeft zij
een update naar de werkgroep gestuurd zonder concrete plannen omdat deze nog niet gereed zijn. De
gemeente is nog in gesprek met 1 aanwonende om een ontbrekend perceel voor de gehele ontwikkeling
van het gehele gebied mogelijk te maken.
De inschatting van de gemeente is dat planvorming in 2020 kan worden afgerond.
Snelheidsbeperkende maatregelen
In 2019 heeft Dorpsbelangen (wederom ) diverse klachten van inwoners ontvangen over dat er in en
rond het dorp te hard gereden wordt. Behalve inzet van een DSI (een kastje die, afhankelijk van de
snelheid, een rode of groene smiley toont aan bestuurders) werden er vanuit de gemeente geen
maatregelen getroffen.
Dorpsbelangen heeft in 2019 ingezet op het verkrijgen van objectieve meetgegevens, zodat ze op basis
daarvan gericht in overleg kan met de gemeente. De gemeente bleek tot nog toe snelheidsmetingen te
houden met behulp van de DSI. Dorpsbelangen heeft aangegeven dat deze snelheidsbeperkende
maatregel niet gebruikt zou moeten worden voor het meten van snelheden. Dat leidt immers tot
vertekende uitkomsten.
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De gemeente heeft dit onderkend en heeft in 2019 twee meetapparaten (met zogenaamde meetlussen)
aangeschaft, waarmee geijkte metingen uitgevoerd kunnen worden. Er is vervolgens samen met de
gemeente een lijst vastgesteld van 10 locaties in Peize waar metingen uitgevoerd worden.
Eind van de zomer zijn deze metingen daadwerkelijk gestart. Op basis daarvan kunnen gemeente en
Dorpsbelangen feitelijk zien waar de snelheid overschreden wordt. Daar kunnen we vervolgens met de
gemeente over in gesprek. Doel is om de mogelijkheden te verkennen voor aanpassing van de fysieke
weginrichting conform doel van de weg, handhaving door politie of voor andere acties, zoals het
plaatsen van plantenbakken.
Belangrijk gegeven is dat het vaak dorpelingen zelf zijn die veel te hard rijden. Ouders op weg naar
school of vereniging, forenzen op weg naar werk etc. Bewustwording van de inwoners is een belangrijk
onderdeel voor het terugdringen van de snelheid van het verkeer in en om Peize.
Daarom zullen er ook bewustwordingsacties gaan plaatsvinden, waarbij weggebruikers gevraagd
worden rekening te houden met hun snelheid. Om hiervoor gedragen buurtacties te krijgen, worden
direct omwonenden betrokken bij de planning en uitvoering van de acties. Acties zullen gepaard gaan
met de nodige publiciteit via eigen website, Facebook, ditispeize.nl en lokale kranten. De gemeente
heeft hiervoor een financiële bijdrage verstrekt aan Dorpsbelangen.
(Gedeeltelijke) afsluiting Noorddijk
De gemeente heeft met de nodige vertraging en onrust (geruchten dat er niets zou veranderen) begin
december besloten een fietssluis op de Noorddijk ter hoogte van het parkeerterrein aan te leggen. De
parkeerplaats is dan alleen bereikbaar vanuit Brusselseweg / Achterstewold naar de Noorddijk.
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. Ook heeft de nieuwbouw van de Hoprank invloed op
de inrichting van de omgeving. Het lijkt de werkgroep daarom logisch om de herinrichting van De Brink
te combineren met de vervanging van de riolering en de herinrichting van het gebied rond de Hoprank.
Daartoe wordt contact gezocht met de projectleider van de gemeente.
Toekomstige ontwikkelingen van zorgcentrum de Hoprank (Interzorg)
Op 13 en 14 februari 2019 heeft Interzorg een openbare presentatie en uitleg voor inwonende en
personeel resp. voor de overige belangstellenden gegeven. Interzorg is wel bereid tot overleg over
samenwerking met belanghebbenden maar is ook heel duidelijk in de randvoorwaarden die gelden.
Gevolg hiervan is dat b.v. de biljartclub een ander onderkomen heeft moeten zoeken.
Start van de nieuwbouw is gepland voor maart 2020.
Fietstunnel
De realisatie van de fietstunnel is per 1 december 2020 in gebruik genomen. Nog niet alle voorzieningen
op de N372 zijn afgerond maar daar heeft de fietser geen last van. Als laatste is in februari een vangrail
geplaatst aan de westelijke kant om te voorkomen dat een auto in de tunnelbak terecht kan komen.
Duurzaamheid

Pagina 11 van 18

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/

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,
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.
Seniorenhuisvesting
Diverse senioren hebben hun ongerustheid geuit in de huisvesting voor senioren van een bepaalde
doelgroep. Er is hiervoor een werkgroep opgericht begin 2019.
Er zijn bij de gemeente eventuele locaties genoemd maar er wordt weinig vordering gemaakt. De
gemeente wil de uitkomst van de regio visie in de beoordeling laten meespelen. Hierin moet zijn
onderzocht waaraan behoefte is. Dat regio-onderzoek heeft veel langere doorlooptijd dan gedacht.
Maar Dorpsbelangen weet vanuit het belevingsonderzoek dat hier behoefte aan is. De werkgroep zal
zeker attent blijven en haar werk blijven doen.
Dubbele naamgeving Peize - Paais

Tea Nijnuis en Bart Wensingh hebben Dorpsbelangen verzocht om hun initiatief om onder de
plaatsnaamborden ook de Drentse benaming ‘Paais” te plaatsen, te ondersteunen. Na veelvuldig
contact met de gemeente is dit initiatief inmiddels gehonoreerd.
Een bijzonder relaas zoals we dat graag in onze vereniging zien:
Vorig jaar in februari stond in het Dagblad van het Noorden een artikel over Nieuw Roden. Het bordje
Nei-Roon werd onthuld. Als "kop" stond er in koeienletters bij 'WAAROM KAN PEIZE GEEN PAAIS
HETEN'. Tea Nijnuis is toen direct in de pen geklommen en heeft een brief geschreven naar het College
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van B en W. Als antwoord kreeg zij terug dat ze contact met Dorpsbelangen op moest nemen omdat ze
dit niet in haar eentje kon doen. Dat heeft ze toen gevolgd en samen met Dorpsbelangen een
handtekeningenactie opgezet. Toen bleek dat Bart Winsingh, los van haar actie, een
handtekeningenactie op Facebook was gestart. Tea heeft overal handtekeningen opgehaald en veel
enthousiaste mensen ontmoet.
Na het verlossende telefoontje dat het bord Paais zou komen, waren er erg veel mensen blij. Alle
mensen die het Drents een warm hart toedragen en graag laten horen hoe hier gesproken wordt,
alsmede het Huus van de Taol in Beilen, vonden het prachtig dat het doorging. De onthulling was in
januari op de Esweg in Peize. Toen de Paaizer vlag en de Drentse vlag door wethouder Wekema en Tea
Nijnuis van het bord afgehaald werden, was dat voor Tea best een emotioneel moment. Met trots rijdt
ze nu het dorp in en uit. Overal ziet ze de borden. Ze wordt er steeds weer warm van!! Er zijn meer
mensen die het leuk vinden want zoals jullie weten is het eerste exemplaar reeds gestolen. Tja....
Monument begraafplaats bij strooiveld

In omliggende gemeenten heeft men via een burgerinitiatief bewerkstelligd op begraafplaatsen waar
een strooiveld aanwezig is een monument te laten plaatsen.
Op dit monument kan een herinneringsplaatje geplaatst worden, met hierop de naam, geboortedatum
en overlijdensdatum van de overledene waarvan de as is verstrooid op het strooiveld.
In 2015 is door Tienco de Jager een verzoek ingediend, maar hier is toen negatief vanuit de gemeente
Noordenveld op gereageerd.
In november 2019 is er een nieuw verzoek ingediend samen met vereniging Dorpsbelangen Peize en de
begrafenisvereniging Peize. Een breder draagvlak was noodzakelijk. In december 2019 is vanuit de
gemeente aangegeven dat ze toestemming verlenen voor het plaatsen van een monument op het
strooiveld op de begraafplaats te Peize.
De gemeente Noordenveld geeft een subsidie van 75% en 25% moet door de initiatiefnemers
(werkgroep) in natura worden opgebracht, zoals voorbesprekingen, overleg ambtenaren, overleg
steenhouwerij.
De planning is dat in het najaar van 2020 het monument geplaatst wordt.
Speelveld Hoppekampweg

Al vele jaren leefde bij buurtbewoners in de nabijheid van de Hoptuin de wens op het aanwezige veldje
daar een speeltuin voor kinderen te laten ontstaan. In 2019 hebben enkele buurtbewoners na
afstemming met Dorpsbelangen zelf doorgepakt. Zij hebben overleg met de gemeente gevoerd, de
buurt geïnformeerd en geënquêteerd, afspraken over onderhoud met de gemeente gemaakt, meerdere
ontwerpen voor een speeltuin laten maken en offertes opgevraagd. De keuze voor het mooiste ontwerp
heeft geleid tot een voor Peize unieke speelplaats met heel veel bloemen.
De rol voor Dorpsbelangen is in dit stadium vooral juridisch geweest. Het geld dat de gemeente
beschikbaar gesteld heeft, diende via onze vereniging te lopen.
Waterhuishouding

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

Pagina 13 van 18

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/

Ondanks de positieve indruk die is achtergebleven, zijn na controle van de actuele gegevens van de
grondwaterstanden in Peize aanvullende vragen gesteld over deze data.
De informatie die ontvangen is van het Waterschap Noorderzijlvest is aanleiding geweest vragen aan de
gemeente Noordenveld te stellen over hun taken, de resultaten en de beschikbaarstelling van gegevens
aan de burger.

Wijkschouwen
Ook afgelopen seizoen hebben weer de 2 halfjaarlijkse wijkschouwen plaatsgevonden. In West en
Noord. De deelname van bewoners uit de wijken is wisselend. Desondanks hebben we zinvolle
wijkschouwen samen met de gemeente gehouden. In 2019 is de interne reorganisatie bij de gemeente
afgerond, is er één vast wijkteam o.l.v. een voorman en is er een gebiedsverbinder aangesteld. Tot nu
toe zijn we zeer tevreden over de daadkracht van dit team en de goede, vaak directe communicatie met
inwoners.
Op 21 november 2019 zijn alle openstaande lange termijn problemen met de gemeente in aanwezigheid
van de gebiedsverbinder besproken. Toegezegd is dat de gemeente een uitvoeringsplan zal presenteren.
Echter eind januari 2020 is dit er nog niet en is het erg stil.
Peize, april 2020.
Het bestuur Vereniging Dorpsbelangen Peize
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6. Financieel jaarverslag
Hierbij treft u de jaarrekening en balans over 2019 en de begroting voor 2020 aan.
Begroting en rekening 2019 / 2020
Opbrengsten

Begroot 2019

Contributies
Subsidies
Donaties
Activiteiten
Eigen Vermogen
Rente
Correctie bankkosten

€
€

1.600,00
350,00

€
€
€

4.000,00
0,50

Totaal

€

5.950,50

Rekening 2019

Begroot 2020

€
€
€
€
€
€
€

1.750,00
250,00
15.286,00
0,17
-

€
€

1.700,00
250,00

€
€
€

5.000,00
0,10

€

17.286,17

€

6.950,10

Uitgaven

Begroot 2019

Rekening 2019

Begroot 2020

Bestuurskosten
Vergaderkosten
Bankkosten
Activiteiten
Eigen Vermogen
Administratie
Websitebeheer
Publiciteit
Andere kosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€

200,00
750,00
200,00
5.000,00
-609,50
100,00
110,00
200,00
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

904,80
191,37
12.563,92
3.137,26
109,82
156,00
223,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

200,00
900,00
200,00
5.000,00
40,10
100,00
110,00
200,00
200,00

Totaal

€

5.950,50

€

17.286,17

€

6.950,10

Balans per 31 december 2019
Activa

2018

2019

Bank

€

3.106,47

€

3.032,89

Spaarrekening

€

1.737,17

€

1.737,34

Reservering acties €

569,00

€

3.779,67

5.412,64

€

8.549,90

Totaal

€

Passiva

2018

2019

Eigen vermogen

€

4.843,64

€

3.755,13

Subsidies

€

569,00

€

4.794,77

Totaal

€

5.412,64

€

8.549,90
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Toelichting begroting en balans
Inkomsten
We zien dit jaar een groter bedrag aan inkomsten dan was begroot. De standaard inkomsten zoals
subsidies en contributies zijn conform verwachting. De grootste afwijking zit in de uitvoering van
activiteiten. Er was voor 2019 alleen het laten uitvoeren van het belevingsonderzoek in Peize begroot
waarvoor van de gemeente een subsidie van €4000 was toegezegd. Dit beleveringsonderzoek is de
basis voor het opstellen van het dorpsplan Peize, wat belangrijke elementen/verbeteringen bevat
waar we als dorp samen met de gemeente aan willen werken.
Gedurende 2019 is de gemeente overgegaan naar het meer promoten en (mede) financieren van
activiteiten uitgevoerd door dorpsbewoners zelf. Hiervoor is het zogenaamde Dorpenfonds
beschikbaar gesteld. Op basis van goed onderbouwde voorstellen is de gemeente bereid bepaalde
activiteiten door dorpsbewoners te laten uitvoeren en hieruit (mede) te financieren. Voor overzicht
van inkomsten in het kader van activiteiten verwijzen we naar de paragraaf Activiteiten hieronder.
Ook dit jaar heeft de Vereniging Dorpsbelangen Peize haar financiële rekening beschikbaar gesteld
voor het ontvangen van de subsidie voor het 4/5 mei comité van Peize.
Door verlaging van de rentetarieven is het bedrag aan ontvangen rente scherp gedaald.
Uitgaven
De vergaderkosten zijn iets hoger uitgevallen dan begroot. Reden hiervoor is dat dorpsbelangen
steeds vaker gebruik maakt van het dorpshuis als locatie voor diverse vergaderingen en
bijeenkomsten (o.a.in kader van werkgroepen).
De post overige kosten betreft enerzijds het jaarlijkse lidmaatschap van het Brede Overleggroep
Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD). Anderzijds het overmaken van de ontvangen subsidie voor het 4/5
mei comité van Peize.
De post activiteiten is de grootste uitgaven post. Dit is het resultaat van het feit dat er steeds meer
activiteiten door dorpsbewoners aangevraagd kunnen worden en door gemeente (mede)
gefinancierd worden. Voor overzicht van uitgaven in het kader van activiteiten verwijzen we naar de
paragraaf Activiteiten hieronder.
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Activiteiten
Op basis van het dorpsplan in wording en andere voorstellen vanuit dorpsbewoners zijn
onderstaande activiteiten uitgevoerd en is subsidie voor ontvangen (zie voor beschrijving van deze
activiteiten het secretarieel jaarverslag). Daar waar het ontvangen bedrag niet volledig is uitgegeven
staat dit gereserveerd voor verdere uitgaven of teruggave aan gemeente.
Activiteit

Ontvangen
subsidie

Uitgaven

Reservering
restant

€569,-

€0

€569,-

Dorpsplan Peize

€4000,-

€5015,10

€0

Speelveld Hoptuin

€5785,-

€5285,28

€499,72

Herinrichting Brink

€5000,-

€1273,95

€3726,05

€485,-

€485,-

€0,-

Bewustwordingsactie 30 km/h in Peize

Duurzaam Peize

Goedkeuring
De jaarrekening en balans zijn op dinsdag 3 maart 2020 goedgekeurd door de kascommissie
bestaande uit mevrouw Geersing – Timmer en de heer Popma.
Peize, april 2020.
Vereniging Dorpsbelangen Peize
Marcel Gelissen (Penningmeester)
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7. Bestuurssamenstelling
Afgelopen jaren blijkt het bestuur niet zorgvuldig de aflopende periodes van bestuursleden aan de
orde gesteld te hebben.
Schema van aftreden bestuursleden VDP
Aantredend

Aftredend

Aftredend

Vrieso Rademaker

8 maart 2011

april 2018 *

april 2020

Ton van der Meijs

26 aug 2013

april 2017 *

april 2020

april 2023

Marcel Gelissen

08 april 2015

april 2018 *

april 2021

april 2024

Robert Bolt

11 april 2017

april 2020

april 2023

Grietje Huizing

5 oktober 2020

april 2023

Nelly Nieuwenhuizen

5 oktober 2020

april 2023

▪
▪
▪

▪

Aftredend

P-J Brongers is tussentijds teruggetreden om persoonlijke omstandigheden
Aftredend is Vrieso Rademaker en hij stelt zich niet herkiesbaar
De herbenoemingen hierboven aangeduid met * hebben niet plaatsgevonden in de
betreffende jaren. Voorstel is om deze herbenoemingen alsnog te bevestigen.
Daarom worden voor herbenoeming voorgedragen Marcel Gelissen, Ton van der Meijs en
Robert Bolt. De oorspronkelijke periodes worden daarbij aangehouden.
Als nieuwe bestuursleden worden voorgedragen Grietje Huizing en Nelly Nieuwenhuizen

8. Rondvraag
9. Sluiting
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