
Notulen van de vergadering Stichting Dorpsraad Beets  
Dinsdag 9 maart 2021 
 
Aanwezig: Jan van Weerdenburg (voorzitter), Afra Bakker (notulist), Jurre Bleekemolen, 

Peter van Raalte en Marilyn Roding. 
Afwezig: Albert van de Stouwe. 
 
De vergadering vindt plaats via Zoom. 

 
1. Opening 
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Vergaderen 
via Zoom is niet ideaal, maar het werd weer eens tijd om elkaar te spreken. 
 

2. Vaststelling agenda 
De agenda blijft zoals opgesteld. 
 

3. Ingekomen stukken 
Van de gemeente zijn stukken binnengekomen over het nieuwe subsidie beleid en de stukken met 
betrekking tot nieuwe statuten voor de Dorpsraden. 
Afra heeft een vraag over artikel 8 van het subsidieplafondplan A. Jan zal de vraag neerleggen bij 
het GDO op de Zoomvergadering van 10 maart. Tevens zal Jan navragen wie de kosten draagt 
voor het wijzigen van de statuten van de Dorpsraden. 
 

4. Notulen vergadering 18 augustus 2020 

• Hoe zit het met het voortgang van de glasvezel? Er is nog een adres waar geen toestemming  
gegeven wordt om door de grond heen te gaan. Waarschijnlijk zal er een juridische 
procedure gestart worden. 

• Het zonnepark gaat niet door. 
 

5. Notulen GDO vergadering 20 januari 2021 

• Afra geeft aan de notulen van deze vergadering wel erg summier te vinden. Jan zal het in de 
komende vergadering aan de orde stellen.  

• Jurre is benieuwd wat het transitiebeleid gaat inhouden. Dit punt staat op de eerst volgende 
vergadering van het GDO. Jan zal op een later moment verslag uitbrengen. 

• Peter heeft 10 maanden geleden een laadpaal voor zijn auto aangevraagd. De laadpaal staat 
er nog steeds niet. Ook dit punt zal Jan meenemen naar de vergadering van het GDO. 

 
6. Terugblik gesprek met gemeente E/V en Dorpsraad Beets 
Jan en Jurre hebben een gesprek gehad met gemeente E/V over de gang van zaken omtrent de 
nieuwbouw van de school. Jurre geeft een verslag van dit gesprek. De gemeente erkent dat het 
participatietraject niet goed is gegaan. Wij hopen dat het een volgende keer beter gaat en dat de 
inbreng van de bewoners en Dorpsraad serieus genomen wordt.  
Momenteel wordt er weinig vernomen over de nieuwbouw van de school. Jan zal op de vergadering 
van GDO de status van het project navragen. 
 

7. Mail Yvonne Jonkman 
Yvonne Jonkman interviewt voor de stadskrant de Dorpsraden van voormalige gemeente 
Zeevang. Het onderwerp van het interview zal zijn ‘’Wat is na 5 jaar fusie met gemeente E/V goed 
gegaan en wat kan er beter’’. Besproken wat er in het interview naar voren moet komen. Afra en 
Jan nemen dit in het gesprek met Yvonne mee. 

  



8. Jaarvergadering 
In verband met de COVID-19 omstandigheden lijkt het ons niet raadzaam om een jaarvergadering te 
plannen in het voorjaar. Voorlopig wordt 8 september als datum geprikt. Het jaarverslag kan kort 
zijn, omdat er als gevolg van de Covid nauwelijks activiteiten zijn geweest. Jan zal een opzet maken 
voor het jaarverslag en Albert zal het financiële jaarverslag er aan toevoegen. 
Afra en Peter zijn aftredend. Peter stelt zich herkiesbaar. Afra moet er nog even over nadenken.  
Peter beheerd het secretariaat niet meer. Alle correspondentie wordt nu naar Jan gestuurd, maar dit 
is niet de bedoeling. Jan vraagt wie het secretariaat wil overnemen. Er is niemand die het 
secretariaat wil overnemen. Wij moeten op zoek naar aanvulling voor de Dorpsraad en specifiek 
iemand die het secretariaat van de Dorpsraad wil oppakken. 
 

9. Rondvraag 

• De gemeente heeft contact gezocht met Jurre over het speeltuinenbeleid. Aan Jurre is 
gevraagd om dorpsgenoten te polsen om mee te praten over het realiseren van een nieuwe 
speeltuin. Hopelijk wordt er dan wel wat gedaan met de inspraak.  

• Enkele bewoners uit de Voorkamp hebben zich ingezet voor het behouden van het kleine 
speeltuin. Voorlopig blijft het kleine speeltuin behouden, maar er worden geen nieuwe 
speeltoestellen meer neergezet. 

• Er loopt een aanvraag nieuwbouw van 34 woningen ten noorden van de Voorkamp. De 
gemeente heeft het plan afgewezen in verband met de Provinciale Omgevingsvisie. Dit is 
jammer omdat het dorp wel starterswoningen kan gebruiken. 

• Afra vraagt hoe het staat met het plan voor ondergrondse containers. Jan zal dit punt 
meenemen naar het GDO overleg. 

• Afra vraagt hoe het staat met de spiegel op het weggetje naast de A7 hoek viaduct A7. Jan zal 
contact met de gemeente opnemen om een aantal kleine punten te bespreken. Afra stelt 
voor om ook het fietsenhok bij de N247 mee te nemen. Het is daar namelijk een wildernis. 

• Marilyn geeft een korte verslag over kinderopvang in Beets. Het is nog steeds niet duidelijk of 
er een kinderopvang in Beets komt. Marilyn blijft het volgen. 

• Peter vraagt of de hangplek op het sportveld nog opgeknapt gaat worden. Jurre zal een mail 
naar de gemeente sturen om te informeren naar de status. 

• Twee jaar geleden is door de groenopzichter van de gemeente aangegeven dat de natte 
plekken op het sportveld opgeknapt zouden worden. Dit is tot op heden nog steeds niet 
uitgevoerd. Afra informeert bij de groenopzichter van de gemeente naar de status. 

 
10. Sluiting 
Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt allen voor de inbreng. 
Volgende vergaderdatum is 19 mei 2021. Hopelijk weer een fysieke vergadering. 


