Notulen van de vergadering Stichting Dorpsraad Beets
Woensdag 14 november 2018
Aanwezig:

Jan van Weerdenburg (voorzitter), Afra Bakker (notulist),
Jurre Bleekemolen, Peter van Raalte, Witte Lous (Groen Links),
dhr. v.d. Lee (CDA), dhr. Sietsema (Zeevangs Belang),
dhr. Zechner (Schardam), Marjan Cnossen, dhr. Küster,
dhr. Ullersma en mevr. Schelleman (beide provincie NH)

Afwezig met kennisgeving:

Marlies Koedijk en Albert van de Stouwe

1. Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering, heet iedereen welkom. Albert was
de vorige vergadering ook aanwezig en heeft toen de notulen geschreven.
2. Vaststelling van de agenda
Geen toevoegingen.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
• Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken.
4. Notulen vergadering 12 september 2018
• Aanleg van het fietsoplaadpunt loopt wederom vertraging op. Nu blijkt dat de
fietsoplaadpunt gezekerd moet zijn. Wij zijn nu een jaar verder. Jurre stelt
voor om bij Liander een fietsoplaadpunt aan te vragen en het verder zelf te
regelen. Nog even afwachten wat de gemeente gaat doen.
• Afra deelt mede dat het mededelingenbord is binnen. Het mededelingenbord
is vergoed door Stam&Co. Het mededelingenbord wordt in het voorjaar van
2019 geplaatst.
De notulen worden goed gekeurd.
5. Notulen GDO vergadering 9 oktober 2018
• Geen op- of aanmerkingen.
6. Informatie over vernieuwen bruggen N247 bij Beets en Oudendijk
Mevr. Schelleman en dhr. Ullersma geven uitleg over vervanging van de bruggen bij
Beets en Oudendijk. Het gaat alleen om de bruggen van de N247. De bruggen van de
parallelweg worden niet vervangen. Het is de bedoeling dat er eind 2019 of begin
2020 wordt gestart met de vervanging van de bruggen. Per brug wordt ongeveer 4
maanden ingepland, als de 2 bruggen gelijktijdig aangepakt worden zullen de
werkzaamheden ongeveer 5 maanden duren. Het grootste knelpunt is het verkeer.
Het autoverkeer van de N247 kan niet allemaal naar de parallelweg worden
verplaatst. Dit gaat namelijk levensgevaarlijke situaties opleveren voor de vele
schoolkinderen die gebruik maken van de parallelweg. Er worden diversen ideeën
naar voren gebracht. De ideeën worden meegenomen in de plannen. Er zal nog een
informatieavond voor de omwonende gehouden worden in het dorpshuis.

7. Actieprogramma integrale veiligheid
Afra is na de laatste bijeenkomst van 31 oktober geweest en geeft verslag van deze
avond. Er is toegezegd om binnen een week een samenvatting van deze avond naar
de Dorpsraden wordt gestuurd. Helaas is dat tot op heden nog niet gebeurd.
8. Verplaatsen uitrit Hoekspaans
Jan heeft contact gehad met familie Hoek Spaans en met de gemeente. Er is een idee
geopperd om een uitrit je maken op de kop van het sportveld. De gemeente wil hier
aan meewerken. Er zijn op dit moment nieuwe ontwikkelingen. Familie Hoek Spaans
is bezig om land te ruilen met andere grondeigenaren zodat er via de insteekweg een
in-/uitrit gemaakt kan worden. Wij wachten eerst dit maar even af.
9. Natuurspeeltuin
Het eerste ontwerp voor de natuurspeeltuin is door de gemeente afgewezen.
Wethouder Schütt heeft hier over nog geen contact opgenomen met Jurre. Het plan
van € 80.000,- werd te duur bevonden. Jurre heeft een nieuw plan gemaakt. Dit plan
gaat ca € 45.000,- kosten. Dit is nog heel veel geld. Jan stelt dat door zelf diversen
werkzaamheden uit te voeren ca € 10.000,- bespaard kan worden. Er blijft dan nog
€ 35.000,- over dat uit andere potjes gehaald moet worden. Afra vraagt wie er
eventueel aansprakelijk is voor de speeltuin. Dit is nog niet duidelijk. Voor de
vergadering van 21 november van het GDO zullen Jan en Jurre een aanvraag indienen
van € 10.000,- uit het potje van het participatiefonds.
10. GDO overleg 21 november
Jan heeft de agenda al ontvangen. Tijdens deze vergadering zal ook het punt
“vernieuwing bruggen N247” ingebracht worden. Afra en Jan gaan naar deze
vergadering.
11. Rondvraag
Jurre: hoe zit het met de plannen voor nieuwbouw ten noorden van de Voorkamp?
Hiervoor zijn geen plannen.
Dhr. v.d. Lee: stapt per 1 januari uit de raad en politiek in verband met emigratie naar
Duitsland. Wij wensen hem alle goeds toe in Duitsland.
Afra: nog steeds geen terugkoppeling gehad over het groenbeleid. Dit punt wordt
meegenomen naar GDO vergadering.
Afra: Gaat de dorpsraad nog een nieuwjaarsborrel nuttigen. Als datum wordt 27
januari geprikt. Afra regelt dit met de nieuwe beheerders van de dorpshuis.
Jan: Dhr. Knip heeft afscheid genomen van de lagere school. Jan vraagt of de
dorpsraad hier nog iets aan moet doen? Marjan Cnossen geeft aan dat vanuit de kerk
nog wel iets gedaan zal worden. Jan en Marjan zullen dit verder regelen.
12. Sluiting
Om 22.30 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is
woensdag 9 januari 2019.

