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A. Bukkems, Helenaveenseweg 4, 5766 PB Griendtsveen, tel. 06-21513560
Inschrijvingsnummer KvK: 12040354
E-mail: dorpsraad@griendtsveen.org

VERSLAG OPENBARE VERGADERING .
Datum:
Tijd:
Plaats:

Woensdag 12 februari 2020.
20.00 uur.
GEMEENSCHAPSHUIS DE ZAAL.

Aanwezig: Loek, Toon, Daan, Martien, Jos, Ton.
Werkgroep Mariapeel en ca. 11 belangstellenden.
Afwezig m.k.g.: Bas.
1. Vaststelling verslag 11 december 2019.
Vastgesteld met aanvullende opmerkingen:
Graskeien Deurneseweg: Er zijn wel pilons bijgezet maar er is nog niets gerepareerd.
Toevoeging: Er zijn op meer plaatsen gaten, o.a. bij brug kerk. Moet allemaal gemeld worden.
2. Voortgang werkgroep wonen:
Op 28 februari is er overleg gepland met o.a. de nieuwe wethoude. Er is een voorbereidend gesprek
geweest met een tweetal ambtenaren over een drietal onderwerpen.
Kavels: Gemeentelijke commissie is het niet eens met 1 tweekapper op 1 kavel aan de Kanaalweg. Dit
wordt ook verder besproken.
Bij andere kavels is gedeeltelijk mewerking voor 2-kappers.
Bouwen naar behoefte:
Beschikbare kavels opmaken. Nieuwe eerder genoemde locaties (Belvedere 2.0) worden opnieuw bekeken
naar mogelijkheden.
Voortbestaan basisschool:
Hier willen de ambtenaren nog niet in meedenken. Als dorp een notitie maken om belang school nog eens
te onderstrepen. Anne-Wil werkt de bestaande notities bij.
Gesprek met Dynamiek en gemeente nog eens onder de aandacht brengen. Loek zal hierover contact
opnemen met de gemeente.
Financiële onderbouwing om te kijken hoe onderwijs in Griendtsveen goedkoper kan. Alle mogelijkheden
bespreken ook in combinatie met gemeenschapshuis.
Evt. in toekomst ook overleg met andere dorpen.
2a. Voortgang klooster:
Diverse gesprekken met verschillende instanties over mogelijke subsidie-mogelijkheden. Voor een aantal
subsidie gevers zijn ook verdere vergunningen nodig. Wanneer het nodig wordt geacht wordt er een
formele aanvraag ingediend bij de dorpsraad om in aanmerking te komen voor prioriteitengelden om
bepaalde vergunningen aan te vragen. Ook zijn er gesprekken met de Rijksmonumentendienst over de
gewenste vorm van verbouwen. Een definitief tijdpad is er nog niet aan te geven.
3. Overleg Laanbomen.
Er zijn verkeerde bomen gekapt door fouten van de aannemer. Hierover heeft een publicatie in het
Mededelingenblad gestaan. In het najaar wordt er weer een vervolg overleg ingepland.
Er is ook overleg geweest tussen gemeente en waterschappen in verband met onderhoud Helenavaart en
de aanleg van een recreatieve fietsverbinding langs de Helenaveenseweg.
4. Klankbordgroep waterschap:
Sam heeft ondanks zijn drukke tijd als adjudant van de Prins toch tijd gevonden om een toelichting te
geven bij deze nieuwe klankbordgroep.

Enkele punten:
- Historische zaken herstellen o.a. Mussenkeet.
- Misschien weer plaatsen van een ophaalbrug bij de fietsroute over de Helenavaart.
- Schoonmaken Helenavaart en gevolgen voor landschap.
- Presentatie houden in Griendtsveen.
Vraag of we zitten te wachten op nog meer toeristische ontwikkelingen.
Op de vraag van de voorzitter wordt de afvaardiging vanuit Griendtsveen naar o.a. deze klankbordgroep
verstrekt met Tina Kaptijn. Zij en Sam zullen door Ingrid worden bijgepraat over de ontwikkelingen rondom
de Mariapeel / Deurnese Peel.
5. Werkgroep Mariapeel:
Herplaatsen / bijplaatsen gemalen voor afwatering van Griendtsveen: Is nog steeds niet helemaal duidelijk
wat er gaat gebeuren.
Plaatsen damwand of aanleg dijk behoren beiden tot de mogelijkheden. Bij damwand is evt. herplant
mogelijk.
Consquenties verdiepen Helenavaart en verkeerskundige maatregelen worden goed in de gaten
gehouden.
Er zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd om muggenoverlast tegen te gaan. 2019 was voor de muggen
een slecht jaar; 2020 kan daarentegen weer een goed muggenjaar worden.
Goede afspraken over aanpak Deurnese Peel t.a.v. muggen hotspots maken.
Bij wateroverlast in tuin/kelder: Melding maken op website van de gemeente en uw riool- of waterprobleem
melden. Werkgroep maakt nog een bericht hierover voor in het Mededelingenblad.
6. Rondvraag:
Op zaterdag 21 maart is de Nationale Schoonmaakdag. We zullen hier dan ook weer bij aansluiten.

