Notulen van de vergadering Stichting Dorpsraad Beets
Woensdag 11 september 2019
Aanwezig:

Jan van Weerdenburg (voorzitter), Afra Bakker (notulist), Jurre Bleekemolen,
Peter van Raalte, Marilyn Roding, Albert van de Stouwe, Wim Kuster, Dirk
Dijkshoorn (Zeevangs Belang), Anouschka Postma.

1. Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering, hij heet iedereen welkom.
In verband met omstandigheden is er geen agenda gemaakt. Jan helpt Peter de
volgende keer met de agenda.
2. Vaststelling van de agenda
Agenda wordt ter plaatse gemaakt.
Update kinderopvang: Marilyn geeft een verslag. Conclusie is dat het nog steeds een
probleem is om kinderopvang in Beets te realiseren. Mogelijk kinderopvang in de
nieuwbouw van de school te integreren. Punt voor GDO.
3. Notulen vergadering 14 mei 2019 en 12 juni 2019
• Het is onbekend of de jeugdraad nog doorgaat. Alleen Beets had 2 kandidaten
opgegeven. Punt voor GDO.
• Afra heeft contact gehad met Frank, helaas nog geen actie uit voortgekomen.
• Brievenbus is verplaatst.
• Spiegel T-splitsing Voorkamp – Dorpsweg nog uitvoeren.
• Afvalbak hondenpoep sportveld nog niet uitgevoerd door gemeente
• Overhangend groen langs Dorpsweg; hier doet Frank verder niets aan. Punt
voor GDO.
• Gaswinning; meetpunt bij MFA ingericht.
• Uitbreiding A7, geluidsoverlast; gemeente gaat eigen meetpunten inrichten
om geluidsoverlast op te nemen/constateren. Verder eerst de plannen
afwachten.
• Oprijden N247; hier gaat Jurre achter aan.
• Nieuwe rooster van aftreden wordt door Jurre op de site gezet.
• KvK is geregeld.
• 75 jaar bevrijding; Peter schrijft een artikel in Beetser Bulletin.
• Vrijwilligersverzekering; Jurre heeft de polis doorgemaild naar Marjan.
Anouschka meldt dat het zeer moeilijk om via de website van de gemeente er
bij te komen.
De notulen worden goed gekeurd.
4. Toelichting nieuwbouw school Beets
Mariska Buizer (directrice lager school) informeert de Dorpsraad over de plannen en
status van de nieuwbouw. Gemeenteraad heeft de nieuwbouw goedgekeurd, maar
de ambtenaren hebben opdracht gegeven om renovatie te onderzoeken. Wij moeten
als gemeenschap bovenop zitten om nieuwbouw te realiseren. Dit is immers
goedgekeurd door de gemeenteraad. Er is een lijst met wensen gemaakt door school,

welke vertaald moeten worden in een bestek/tekening voor de nieuwbouw.
Dorpsraad verzoekt om hierbij betrokken te worden. Jurre en Marilyn worden
afgevaardigd namens de Dorpsraad om mee te praten over de nieuwbouwplannen.
Aanbesteding vindt door de gemeente plaats. Gemeente is namelijk eigenaar van het
gebouw.
5. Berm A7
Naast wonende van de A7 hebben contact gehad met RWS in verband met overlast
van onkruid (brandnetels en distels). RWS gaat alleen hier tegen optreden als zij
worden aangeschreven door de gemeente in het kader van de distelverordering.
6. Ontwerp bestemmingsplan
Jurre en Afra zijn bij de gemeente geweest voor informatie. Jurre geeft een korte
samenvatting. Jurre heeft een zienswijze op het bestemmingsplan ingediend bij de
gemeente.
7. Natuurspeeltuin
Jurre heeft een samenvatting van de ideeën gemaakt voor de heren Dijkshoorn en
Sietsema. Er zit op dit moment geen vooruitgang in de zaak. Dirk belooft binnen een
week een bericht te sturen naar Jurre over de stand van zaken.
8. Hoogwatersloot
De werkzaamheden zijn gestart in 2019. De bedoekling is dat de hoogwatersloot west
in de herfst wordt gerealiseerd. Hoogwatersloot midden en oost wordt binnenkort
aanbesteed. Het gemaal is begin 2020 gereed.
9. Vergaderrooster 2020
8 januari
11 maart (jaarvergadering)
8 april
10 juni
9 september
11 november
10. Rondvraag
Dirk: vindt het jammer dat de participatie weinig serieus wordt genomen. Wel
meepraten, maar niet naar luisteren. Jammer, hierdoor krijg je dat de inwoners van
de gemeente het idee dat ze voor spek en bonen mee doen. Jurre geeft aan dat er
teveel participatieprojecten lopen, waar weinig mee gebeurd.
Dirk: kadernota handhaving 2019 heeft betrekking op (structurele) achterstallig
onderhoud. Gemeente EV wil meer kwaliteit. Eerst inventariseren, dan budget
opzetten en daarna uitvoeren.
Wim: handhaving reageert niet altijd.
Afra: een Roemeen slaapt in de auto voor de kerk. Jurre geeft aan dat de persoon
ook voor overlast zorgt. De politie is er al diversen keren bij geweest. Blijf de politie
bellen in geval van overlast.
Afra: Hondenbrug sluit niet goed.

Afra: zieke Iepen moeten verwijderd worden. De nota Groenbeleid op nazien.
Marilyn: facebook wordt goed gelezen door dorpsgenoten. Volgende keer de agenda
op facebook zetten. Marilyn zal dit doen.
GDO vergadering dd 25/9/19: Jan en Marilyn gaan er heen.
11. Sluiting
Om 23.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun
komst.

