Notulen van de vergadering Stichting Dorpsraad Beets maandag 21 maart 2022.
Aanwezig:

Jan van Weerdenburg (voorzitter), Afra Bakker (notulist), Jurre Bleekemolen,
Peter van Raalte en Roeli ter Haar. Dhr.W. Lous (groen links) dhr. H. Garms,
Catharina Bouwes, dhr. B.v.d. Sluis.

Afwezig:

A.v.d. Stouwe met af bericht.

1. Opening
Om 20.00 uur opent voorzitter de vergadering en heet een ieder welkom.
Hans Garms vraag waar hij informatie kan vinden over data vergadering Dorpsraad ;
Op mooi Beets.nl
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Uitnodiging BVNL. Voor bijwonen vergadering afspraak maken om te kijken wat Beets
wil. Ze zijn welkom op de vergaderingen van de Dorpsraad.
Stop onnodige regeldruk vrijwilligers Dorpswerk N.H. UBO KvK evt. statuten veranderen
van alle Dorpsraden. Misschien samen met andere Dorpsraden een statuut opstellen.
Het moet sowieso binnen 5 jaar.
Bericht van projectontwikkelaar dhr. B. de Jong. Gaan we niet verder op reageren. Weer
wordt het “hotel” van stal gehaald. Dit kan sowieso niet. Er is tot op heden nog geen
echt plan ingediend.
Het zou fijn zijn als in de dorpen ook wat gebouwd kan worden en niet alleen in
Volendam. Dhr. v.d. Sluis begrijpt niet dat de provincie niet mee wil werken.
Berichten binnengekregen dat er in het dorp te hard wordt gereden. Misschien bord
van 15 km. neerzetten .
Jan heeft gesprek gehad met Daan Smit. Hopen dat er nadat de glasvezel klaar is er
geasfalteerd wordt.
Optische wegversmalling en betonblokken bij de passeerplekken. Rode stroken moeten
minimaal 1,70 br. zijn. Daarvoor is de dorpsweg nog te smal. Is een vreemd verhaal.
Kostenplaatje bepaalt wat er wel en niet gebeurt. Jammer dat kosten voor de veiligheid
gaan.
Er is iemand langs de weg gelopen met asfalt om gaten te dichten. Is dit nu de
renovatie van de weg ?
We moeten volhouden. Er is een wegenbeheersplan. Elk jaar blijft er geld over in dit
potje zodat de Gemeente in het zwart blijft. Er is ook een tekort aan ambtenaren die
zo’n project uit voeren. In april/mei zal er met de inwoners gepraat worden over het
hard rijden.
3. Notulen 12 januari.
Jan heeft contact gehad met de gemeente over de brief dhr. A. v. Rijsbergen. De
Gemeente neemt contact met dorpsraad voor informatie avond riool.

Jan heeft nog geen contact gehad met Diah en Marco. Peter heeft de inschrijving bij
K.v.K. is moeilijk. Vragen bij George.
4. Notulen G.D.O. 9 maart
Uitgebreide notulen. Bij deze vergadering zijn de kosten van 2 thee/koffie en 1
consumptie eerst van de gemeente en nu moeten de Dorpsraden dit zelf ophoesten.
5. Voortgang Speeltuin
Jurre doet verslag. Er zijn al veel speel werktuigen geplaatst. Het ziet er nu al mooi en
goed uit.
6. Voortgang verkeersveiligheid
Dorpsraad heeft gesprek gehad met dhr. Daan Smid voor verkeersremmende
maatregelen.
7. Ideeën voor toekomst sportveld en parkeren
Sportveld veel en gauw te nat. Hoogwater sloot misschien lager maar dan effect van
hoogwatersloot weg. Misschien draineren met pomp.
Er wordt veel gebruik gemaakt van het jeugdhonk.
Jurre stelt voor om eerst bij de Gemeente te polsen hoe die er in staan.
Jan zal hierover contact opnemen met Joeri v. Kempen.
8 Rondvraag
Roelie vraagt de Dorpsraadsleden te reageren op haar mails en appen. Bij deze.
Roelie vraagt of zij op social media mag zetten buiten Beets reclame mag maken voor
de school in Beets ?
Fietsenhok; Afra neemt met dhr. F.v. Dijk contact op. Afra regelt dit.
Afra vraagt ondergrondse containers vinger aan de pols houden.
18 mei jaarvergadering Agenda.

