
 
 
 
 

Jaarverslag Dorpsraad Beets 
 

Maart 2022 – Maart 2023 
 
 

 
  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php/File:Beets.hag.jpg
https://www.plaatsengids.nl/files/fotos/Beets.%20(3).JPG


Inhoud 

1 VOORWOORD VOORZITTER ............................................................................................ 3 

2 JAARVERGADERING 2022 ............................................................................................... 3 

3 WISSELING IN HET BESTUUR ........................................................................................... 3 

4 VERGADERINGEN VAN DE DORPSRAAD .......................................................................... 3 

5 ACTIES VANUIT DE DORPSRAAD ..................................................................................... 3 

VERKEERSMAATREGELEN.......................................................................................................... 3 
PLANNEN MET HET SPORTVELD .................................................................................................. 4 
NIEUWE SPEELTUIN IN DE VOORKAMP .......................................................................................... 4 
GROENONDERHOUD IN BEETS ................................................................................................... 4 
WEBSITE ............................................................................................................................. 4 
BEETS 123 ........................................................................................................................... 4 
AFGERONDE ACTIES ................................................................................................................ 4 
 
 

 
  



1 Voorwoord voorzitter 
Gelukkig hebben we dit jaar na een wat verlaten jaarveergadering een normaal jaar gehad. 
Een goed contact met de bewoners van Beets lukt ons nog niet altijd. Wel wordt hieraan 
gewerkt door de website beter toegankelijk te maken en de informatie borden die staan aan 
beide kanten bij binnenkomst van het dorp beter te gebruiken. 
 

2 Jaarvergadering 2022 
Door de nog geldende corona maatregelen hadden we een iets verlaten jaarvergadering op 
18 mei. Een vergadering die redelijk bezocht is, misschien wel door het onderwerp dat op de 
agenda stond voor na de pauze nl. ideeën voor het sportveld. Er is in groepjes gewerkt en de 
ideeën die daaruit gekomen zijn in een schematische schets verwerkt en aangeboden aan de 
gemeente en deze schets ligt ook ter inzage op de tafels. Ook dit jaar is de vrijwilliger van het 
jaar weer gekozen, dit jaar was de eer aan Co Meijer, Co werd geroemd om zijn 2 
rechterhanden die als het nodig is gebruikt voor het dorpshuis en het brandweerhuisje, Co is 
ook al vele jaren bestuurslid van de ijsclub waar hij mede de zorg heeft over spullen van de 
club, deze zijn altijd tiptop in orde. Co wordt bedankt met een cadeaubon en een bos 
bloemen. 
 

3 Wisseling in het bestuur 
Jan van Weerdenburg en Roeli ter Haar waren dit jaar aftredend en herkiesbaar, beiden zijn 
herkozen. Helaas zijn dit jaar 2 bestuursleden tussentijds afgetreden nl Jurre Blekenmolen en 
Roeli ter Haar. Gelukkig hebben we 2 nieuwe dorpsraadsleden gevonden die, misschien wel 
tegen de regels, tussentijds zijn aangetreden. Als dit niet gebeurd was hadden we helaas als 
Dorpsraad niet meer bestaan omdat we dan onder het minimumaantal Dorpsraadleden van 
4 gekomen waren. 
 

4 Vergaderingen van de Dorpsraad 
Ook dit jaar is de dorpsraad vier keer bij elkaar geweest in een openbare vergadering, 
daarnaast soms nog besloten. Zes keer per jaar bezoeken 1 of 2 leden van de Dorpsraad het 
Gemeenschappelijke Dorpsraden Overleg, hier worden vaak de gemeente brede 
onderwerpen besproken zoals energietransitie, verkeersveiligheid en afvalverwerking. 

 

5 Acties vanuit de Dorpsraad 
Verkeersmaatregelen 
Ook het afgelopen jaar is er contact met de gemeente geweest over verkeersveiligheid, 
helaas is dit teleurstellend en heeft het alleen geresulteerd in geplaatste markeringen bij de 
school. 
 



Plannen met het sportveld 
De ideeën die op de jaarvergadering verzameld zijn voor het sportveld zijn door Joost van 
Weerdenburg verwerkt in een schematische schets en ingediend bij de gemeente waar deze 
positief ontvangen zijn en gekeken wordt naar de haalbaarheid. 
 

Nieuwe speeltuin in de voorkamp 
De speeltuin is in dit jaar afgemaakt er wordt met veel plezier gebruik van gemaakt en in 
april 2023 staat een officiële opening gepland.  

 

Groenonderhoud in Beets 
Afgelopen jaar zijn er met de opzichter groenvoorziening drie rondes gemaakt door het 
dorp. Er wordt dan gekeken of er nog iets gesnoeid, gerepareerd moet worden of dat er 
eventueel weer geveegd moet worden. De pijnpunten worden dan meestal snel opgelost.  
Bij een van de rondes werd vastgesteld dat de fietsenstalling aan het begin van het dorp aan 
vernieuwing toe was. Dit is opgepakt door de gemeente en nu staat er een vernieuwde 
fietsenstalling. Een ander punt was de afvoer van regenwater van het sportveld achter de 
kerk. Bij regenachtig weer bleef er zoveel water op het sportveld staan dat de eenden er 
konden zwemmen. De waterput en diverse water afvoerpunten bleken verstopt te zijn. Dit is 
door de gemeente opgelost. Ook is er begonnen met het snoeien van de windsingel om het 
sportveld. In 2023 zal dit een vervolg krijgen. 
 

Website 
Er wordt gewerkt aan een nieuwe website. www.dorpsraadbeets.nl. Deze zal begin 2de 
kwartaal online gaan. 
 

Stand van zaken Beets 123 
Bart de Jong was uitgenodigd voor de vergadering van 18 januari 2013 om de huidige stand 
van zaken door te nemen over bouwplannen Beets 123. Bart en zijn zoon Adriaan hebben 
een impressie op papier laten zien met hun plannen voor woningbouw. Het is een mix van 
starters woningen en wat meer duurdere woningen. De plannen voldoen aan de eisen van 
de provincie. Echter de gemeente stelt weer andere scherpere eisen. Bart zal in gesprek 
blijven met de gemeente om deze plannen goedgekeurd te krijgen door de gemeente. 
Tijdens de vergadering waren vele omwonenden aanwezig. Er is afgesproken dat Bart direct 
met deze omwonenden zal communiceren over zijn plannen.  
 

Afgeronde acties 
• Speeltuin. 

• Aanschaf 2 borden max. 15 km snelheid voor zwaar- werk- verkeer. 
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