Notulen van de jaarvergadering Stichting Dorpsraad Beets
Donderdag 14 maart 2019
Bestuur:

Jan van Weerdenburg (voorzitter), Albert van de Stouwe
(penningmeester), Afra Bakker (notulist), Jurre Bleekemolen,
Peter van Raalt.

Aanwezigen: Jan Jaspers, Irene Vollenhoven, Marilyn Roding, Maarten Poort (HHKN),
Adriana Pascutto, Greta Meereboer, Marco van Petten, Jetty de Man,
Yttje van der Meiden, Antoon Langeveld, Cees Bonnema, Gerda pool,
Chris Pool, Jaap Kerner, Peter Halee, Bartjan van der Sluis, Irene van
Raalte-Os, Dirk Jan Kwantus, André Kruit, W.H. Kuster.
1. Opening
Voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. Hij heet een ieder. Een
bijzonder welkom is er voor de nieuwe bewoners van Beets en Maarten Poort
(HHKN). Maarten Poort geeft na de pauze een presentatie over de
hoogwatersloot.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
De presentielijst wordt doorgegeven. Er zijn geen ingekomen stukken.
Afbericht ontvangen van Pim Bliek en Marlies Koedijk (secretaris). Marlies kan
helaas niet komen als gevolg van ziekte.
Aan de agenda wordt een extra punt (6a) toegevoegd: Status glasvezel. André
Kruit zal een korte overzicht geven over de status van de glasvezeltraject.
3. Notulen jaarvergadering 14 maart 2018
Jan geeft de aanwezige even de tijd om de stukken door te lezen. De notulen
worden doorgelopen. Geen op en/of aanmerkingen.
De notulen worden goed gekeurd.
Afwijkend van de agenda:
Vrijwilliger van het jaar 2017
Iedere bewoner van Beets die iets voor een ander doet kan nu als vrijwilliger
van het jaar worden gekozen. Kandidaat vrijwilliger van het jaar kan door privé
personen en door de verenigingen worden aangedragen. Uit de aanmeldingen
wordt de vrijwilliger van het jaar gekozen door een drietal. Dit drietal bestaat
uit de vrijwilliger van het vorige jaar, bestuurslid van de Dorpsraad en
bestuurslid van de Stichting Dorpshuis.
De vrijwilliger van het jaar 2018 is Marco van Petten. Marco wordt door Antoon
Langeveld bedankt voor het vele werk bij diverse verenigingen. Als dank krijgt
Marco een bos bloemen en een cadeaubon.

4. Jaarverslag van de Dorpsraad
Het jaarverslag is door het hele bestuur gemaakt. Jan neemt het jaarverslag
puntsgewijs door. Diverse bestuursleden geven een korte toelichting, Afra
(dorpsschouw), Jurre (natuurspeeltuin), Jan (hoogwatersloot West start 2018,
hoogwatersloot Oost start 2019/2020 en ontsluiting weiland Hoek Spaans) en
Albert (financieel jaarverslag).
Voorwoord: nieuwe school. Ca 5 jaar geleden is een opzet gemaakt door de
dorpsraad voor het realiseren van een nieuwe school. Helaas is het toentertijd
niet gelukt. Vanavond wordt het in de gemeenteraad besloten over nieuwbouw
voor de huidige school. Verwacht wordt dat de nieuwbouw 2021/2022. Bartjan
van der Sluis merkt op dat het bedrag nu 3x zo hoog is, het is jammer dat de
voormalige gemeente Zeevang toen niet wilde meewerken. Bartjan hoopt dat
er ook starterswoningen en woningen voor senioren worden gerealiseerd. De
dorpsraad zal de ontwikkelingen blijven volgen.
GDO: bedrag voor burgerparticipatie is nog twee jaar beschikbaar. Initiatieven
via de dorpsraad als extra ondersteuning bij de GDO/gemeente E/V.
Dorpsschouw: Afra heeft goede contacten met de gemeente medewerker voor
het groenonderhoud. Op diversen plekken in het dorp zijn verzakkingen. Afra en
Jan gaan actie ondernemen.
Natuurspeeltuin: Jurre stelt de aanwezigen op de hoogte. In april heeft Jurre
weer overleg met de wethouder. De gemeente wil controle houden in verband
met verantwoordelijkheid, beheer en onderhoud.
Ontsluiting weiland Hoek Spaans: Jan stelt de aanwezigen op de hoogte. De
laatste en beste oplossing, een brug over de Waterling is de meest kostbare
oplossing. Voorlopig nog verkeer door het dorp.
Vervanging bruggen N247: eerst wordt de N243 opgeknapt, daarna volgt pas
de N247. Bartjan vraagt aandacht voor de overlast van de A7. Toevoeging van
3e baan, nu starten met besprekingen over geluidsoverlast, fijnstof, enz.
Dorpsraad blijft dit volgen en zal zo nodig actie ondernemen.
Hoogwatersloot: volgt na de pauze.
Financieel jaarverslag: Het financieel jaarverslag ziet er goed, er is een kleine
toename van het vermogen.
5. Verslag kascommissie
Yttje van der Meiden en Pim Bliek hebben de kascontrole uitgevoerd en hun
goedkeuring verleent.
Yttje van der Meiden is aftredend als lid van de kascommissie. Nick van
Gelderen wordt de nieuw lid voor de kascommissie. Gré Meereboer stelt zich
kandidaat als reserve lid.
Albert deelt mede dat de Dorpsraad een beamer heeft aangeschaft. Alle
verenigingen kunnen onder bepaalde voorwaarde van de beamer gebruik
maken.

6. Verkiezing bestuursleden
Marlies is aftredend en niet herkiesbaar. Jan zal Marlies op een later moment
nog bedanken.
Jan is aftredend en herkiesbaar. Jan wordt ook herkozen. Jan gefeliciteerd.
Marilyn Roding stelt zich beschikbaar als kandidaat voor toetreding tot het
bestuur. Voor de vergadering hebben zich verder geen kandidaten aangemeld.
Marilyn wordt met algemene stemmen gekozen.
6a Glasvezel
André Kruit geeft een korte overzicht over de status van het glasvezeltraject. De
status op dit moment is dat Beets eind mei 2019 (optimistische verwachting?)
wordt aangesloten op het glasvezelnet en de aansluitingen worden
geactiveerd. André pleit voor een betere communicatie vanuit de stichting.
7. Rondvraag en suggesties voor de Dorpsraad vanuit de zaal
Marco van Petten: Als gevolg van groen (struiken) wordt de dorpsweg steeds
smaller. Dit probleem heeft al onze aandacht. Het smaller worden als gevolg
van overhangend groen over de dorpsweg ligt bij Afra ter behandeling. Dit gaat
Afra samen met de gemeentemedewerker groenvoorziening oppakken.
Marco van Petten: Kan er verlichting (op zonne-energie) lang het fietspad
Beets/Oosthuizen komen? Idee neemt de dorpsraad mee naar volgende
overleg.
Gre Meereboer: kan er aan het einde van het fietspad een spiegel komen?
Bartjan van der Sluis: Kunnen wij van te voren actie ondernemen op eventuele
gevolgen van de gaswinning? Jurre, dit loopt al. Dorothy is hier mee bezig,
onder ander door het plaatsen van sensoren. Ook de burgermeester is vanuit
de gemeente hier actief mee bezig. Status navragen bij Dorothy.
Peter Halee: Het komt regelmatig voor dat mensen uit Beets direct de N247
oprijden. Kunnen wij hier iets aan doen?
8. Sluiting
Om 21.00 uur bedankt de voorzitter een ieder voor zijn/haar inbreng voor deze
avond en biedt namens de Dorpsraad nog een consumptie aan. Na de pauze
volgt een presentatie van HHKN over de hoogwatersloot.

