Vereniging Dorpsbelangen Peize
KvK Meppel nr.04062343
Secretariaat (tijdelijk):
Turfringen22
9321 AZ Peize

 0622517103
 www.dorpsbelangenpeize.nl
info@dorpsbelangenpeize.nl
www.facebook.com/dorpsbelange
npeize/

Dorpsplan Peize 2020-2024 Vrijwilligersvacatures
Peize, 28 augustus 2020
Van:

bestuur Dorpsbelangen Peize

Aan:

alle inwoners van Peize, Peizerwold, Peizermade en Altena

Door de Vereniging Dorpsbelangen Peize is een dorpsplan opgesteld met het gehouden
dorpsbelevingsonderzoek als basis. In deze eerste versie hebben we noodgedwongen ons moeten
beperken tot de dorpskern van Peize omdat het aantal studenten te klein was en de beschikbare
doorlooptijd te beperkt was. Maar de komende jaren zullen de andere kernen hier alsnog bij betrokken
worden.
Alle gewenste activiteiten uit het dorpsplan kunnen onmogelijk door de bestuursleden zelf uitgevoerd
worden. Dat willen we trouwens ook niet. Het moet iets voor en door alle inwoners zijn. We doen daarom
een beroep op eenieder als inwoners om Dorpsbelangen Peize te helpen door als vrijwilliger je aan te
melden. Onderstaand is een beschrijving van actiepunten en de gewenste aanvulling van menskracht in te
zien. Men kan dan zien of het actiepunt je interesse heeft.
Het gehele Dorpsplan 2020-2024 is in te zien op onze website www.dorpsbelangenpeize.nl .
Bij belangstelling graag een email naar info@dorpsbelangenpeize.nl of een telefoontje naar één van onze
bestuursleden. De presentatie wordt in het dorp op diverse locaties en via ditispeize.nl bekend gemaakt.
Vacatures
Bestuur
Bestuursleden

We streven naar 7 leden (huidige bezetting = 5). Voor het bestuur
zijn twee vacatures in de rol van secretaris en regulier lid, bij
voorkeur met kennis over en ervaring met communicatie.
Uit te voeren activiteiten:
▪ Maandelijks overleg met inwoners
▪ Contacten onderhouden met werkgroepen
▪ Contacten onderhouden met BOKD (Brede Overleggroep Kleine
Dorpen in Drenthe)
▪ Samenwerken in Peize (S.I.P.); organisatie samen met WiN en
Humanitas van 2 x per jaar overleg met maatschappelijke
organisaties actief in Peize;
▪ Contacten met Gemeente. Ambtelijk en bestuurlijk. 1 à 2 keer per
jaar bestuurlijk overleg.
▪ Bezoeken / inspreken gemeenteraadsvergaderingen n.a.v. actuele
VDP onderwerpen
▪ Bezoeken van raadsfracties

Onderdelen uit Dorpsplan
Zorg voor elkaar

Voor dit onderwerp is behoefte aan inzet van twee vrijwilligers
Uit te voeren activiteiten/te behandelen onderwerpen:
▪ Eenzaamheid, burenhulp, Buurtverenigingen,
▪ Verwelkomen nieuwe dorpsbewoners,
▪ Nieuwbouw Hoprank/veranderde functie (Interzorg)
▪ Hulp bij wegbrengen afval
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Vacatures
Veiligheid

Voor dit onderwerp is behoefte aan inzet van twee vrijwilligers
Uit te voeren activiteiten/te behandelen onderwerpen:
▪ Fietsendiefstal P+R Peize
▪ Hulp bij oprichting WhatsApp-buurtpreventie groepen

Verduurzaming

Voor dit onderwerp is behoefte aan meerdere vrijwilligers.
Uit te voeren activiteiten/te behandelen onderwerpen:
▪ Huidige werkgroep Duurzaam Peize zoekt aanvulling voor project
Energiek Kortland met inwoners uit Kortland.
▪ Overdragen kleine groenstroken aan burgers
▪ Periodieke schoonmaakactie zwerfafval / Jaarlijkse opschoon dag
▪ Plastic afval in container i.p.v. plastic afvalzak

Omgeving, cultuur, sport en
vrije tijd

Voor dit onderwerp is behoefte aan meerdere vrijwilligers.
Uit te voeren activiteiten/te behandelen onderwerpen:
▪ Onderzoek speelmogelijkheden kinderen
▪ Gebiedsontwikkeling sportvelden (initiatief van Peize in Beweging)
▪ Toekomst Dorpshuis/bibliotheek
▪ Verder uitbreiden van Dorpsplan en aanvullende onderzoeken
organiseren met BOKD / HvHL
o Belevingsonderzoek Peizermade, Peizerwold en Altena (i.s.m.
Hogeschool van Hall Larenstein)
o Belevingsonderzoek verenigingen en jeugd (i.s.m. Hogeschool
van Hall Larenstein)
▪ Organisatie vrijwilligersmarkt én een workshop vrijwilligerswerving
en -binding organiseren i.s.m. Humanitas en WiN

Verkeer en Vervoer

Voor dit onderwerp is behoefte aan meerdere vrijwilligers.
Uit te voeren activiteiten/te behandelen onderwerpen:
▪ Bewustwordingsacties te hoge snelheid
▪ Inrichting wegen in Peize conform 30 km beleid
▪ N372 problematieken (snelheid, lawaai, verlichting fietspad)
▪ Veiligheid fietspad rotonde Hoogkerk (i.s.m. met Peizerwold en
Peizermade)
▪ Afsluiting Noorddijk/Drentsedijk
▪ Veiligheid gebied rond basisscholen
▪ Delen van auto
▪ Fietsroute+ door het dorp
▪ Nieuwe rondweg Peize richting Eelde-Paterswolde
▪ Belijning fietspaden in Noordenveld
▪ Vervolg op actie Zichtbaarheid huisnummers
▪ OV-verbindingen van Peize richting Assen
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Vacatures
Economie

Voor dit onderwerp is behoefte aan meerdere vrijwilligers.
Uit te voeren activiteiten/te behandelen onderwerpen:
▪ Afstemming gemeente over behoud winkels middenstand en
zelfstandigen.

Beheer openbare ruimte

Voor dit onderwerp is behoefte aan meerdere vrijwilligers.
Uit te voeren activiteiten/te behandelen onderwerpen:
▪ Deelname aan wijkschouwen
o bewaking / uitvoering actiepunten
o Herstelacties uit de wijkschouwen:
o Bewoners stimuleren zelf problemen te melden bij de
gemeente.
▪ Meerjarenplanning grootonderhoud.
▪ Afvalbakken voor hondenpoep
▪ Onderhoud groen en grijs uitbesteden bij plaatselijke middenstand
▪ Grondwaterstanden en overlast in Peize en omgeving
▪ Waterhuishouding in de zuidelijke woonwijken
▪ Slotenstelsel

Gebiedsontwikkeling en
woningbouw

Voor dit onderwerp is behoefte aan meerdere vrijwilligers.
Uit te voeren activiteiten/te behandelen onderwerpen:
▪ Ondersteuning werkgroep Nieuwbouwwijk Peize-Zuid
▪ Gebiedsontwikkeling rondom de Hoprank
▪ Herinrichting gebied Brink (i.s.m. bewoners en middenstand)
▪ Herinrichting Zr. Kleveringastraat (Esweg tot aan Hoofdstraat)
▪ Mogelijke nieuwbouw De Vennen
▪ Behoefte aan starters- en seniorenhuisvesting
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