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VERSLAG OPENBARE VERGADERING 19 JUNI 2019 .
1.Vaststelling verslag 15 mei 2019.
Het verslag wordt met enkele correcties akkoord bevonden.
Er wordt meer damwand geplaatst i.p.v. “dijken van damwand”.
Naar aanleiding van:
Jos en Toon hebben een gesprek met Martin Carree over zwaluwhotel en ooievaarsnest.
Watertappunt: Gemeente doet ook geen investeringen meer hierin.
2. Bezoek Burgemeester Ryan Palmen:
Invulling programma:
1. Ontvangst gemeenschapshuis.
2. (Korte) powerpointpresentie (Daan)
3. Rondwandeling: Route….
4. Napraten.
Aandachtspunten:
Basisschool
Gemeenschapshuis
Laanbomen
Vernatting.
Programma is akkoord; Daan en Franca zullen dit verder voorbereiden. Voorstel om de middag
informeel af te sluiten.
3. Voortgang Werkgroep Woningbouw:
Een delegatie van de Dorpsraad heeft een gesprek gehad met ambtenaren van de gemeente.
Dit als voorbereiding op een vervolggesprek met de wethouder eind september/oktober.
Gemeente voert nu geen actief beleid op verkrijging gronden. Er wordt niet onteigend. Er kan
alleen gebruik gemaakt van bestaande kavels.
Gemeente heeft een extern buro (ETIL) ingehuurd om woningbehoefte in kaart te brengen.
Gemeente verleent alle medewerking aan plannen rondom het klooster.
Demografische ontwikkelingen worden door gemeente ook meegenomen.
Mogelijk dat een projectontwikkelaar risico’s wil nemen. Gemeente neemt geen risico’s.
Eventuele kandidaten voelen zich nu niet gesteund door de gemeente. Dat weerhoudt ze van
actief reageren.
Een CPO-project zou ook tot de mogelijkheden kunnen behoren.
Betaalbaar bouwen is een probleem. Ook de woningbouwvereniging kunnen we in de
problematiek betrekken.
Hoe kunnen we als dorp druk gaan uitoefenen bij de gemeente dat er iets wijzigt voor de
toekomst.

Eind augustus/ september gaan we een bijeenkomst houden van alle mogelijke gegadigden om
plannen te maken om de gemeente te overtuigen.
4. Voortbestaan basisschool De Driehoek.
Directeur Dynamiek heeft een toezegging gedaan dat de school voorlopig open blijft, dankzij alle
acties vanuit het dorp.
MR en directie gaan frequent met elkaar in overleg over diverse zaken.
Dynamiek en de gemeente zijn ook al intensief in gesprek over groot onderhoud.
Het dorp en de dorpsraad worden geacht er alles aan te doen om de leefbaarheid te bevorderen
om de school aantrekkelijk te maken voor mogelijke toekomstige ouders/leerlingen.
5. Prioriteitengelden.
Copyprinter: Er is een overeenkomst getekend voor een nieuwe copyprinter. De aanvraag voor de
prioriteitengelden is ingediend bij de gemeente.
Een vraag om het Mededelingenblad per e-mail te versturen en op die adressen dan geen
papieren versie meer te bezorgen wordt als bewerkelijk gezien voor o.a. de bezorger. Het
Mededelingenblad is al langere tijd online in te zien (www.griendtsveen.org).
6. Werkgroep Mariapeel/vernattting:
Overleg van adviescommissie Mariapeel:
Monitoring peilpunten: Voorstel om een regeling voor automatische vergoeding van schade wordt
nu bekeken.
Onafhankelijk onderzoeksburo heeft alle huidige peilpunten beoordeeld; waar nodig kunnen er
nog bijgeplaatst worden. Ook in relatie tot het uitdiepen van de kanalen wordt hier naar gekeken.
Er vindt nog nader onderzoek plaats naar de verplaatsing van het gemaal.
Procedure tegen Staatsbosbeheer i.v.m. de muggenoverlast waar allen inwoners zich voor aan
kunnen melden.
Informatieavond Leegveld in Helenaveen op 25 juni: persbericht is te laat ontvangen voor
publicatie in het Mededelingenblad.

7. Rondvraag.
Dagelijks bestuur Stichting: Het bestuur is nog steeds op zoek naar mensen die activiteiten in de
Zaal kunnen overnemen nu Jacinta en Leon zijn opgehouden.
Onverharde wegen allemaal verharden: Hier is niet iedereen het mee eens; ook zou dit volgens
het Bestemmingsplan ook niet mogen.
Max. snelheid is 30 km: Kan de gemeente dit ook daadwerkelijk handhaven.
Toplaag onverharde wegen structureel aanpakken.
Processierups is een groot probleem: Bewoners kunnen dit digitaal melden bij de gemeente.
Zelfs de haren kunnen problemen opleveren.
De voetbalkantine onder verantwoordelijkheid van de voetbalvereniging is nu definitief in liquidatie.
Evt. resterende gelden wordt gestort bij de Stichting “Vitaal” voor projecten in Griendtsveen.

