
BELANGRIJKSTE BESLUITEN VERGADERING DORPSRAAD  12-6-2017  

Een delegatie van raadsleden komt op 7 september a.s. naar Princenhage. 

Aandachtspunten: 

Sporthal de Doelen (sporthal te klein voor het grote aantal sporters) 

Centrumplan Princenhage (werkgroep centrum geeft toelichting) 

Gielis Beijstraat (woningen gerenoveerd, speelplekken ingevuld) 

Mastbosstraat-Dreef (verbouw woningen Franken ligt nog steeds stil) 

 

Er bestaan nog steeds plannen voor een nostalgische kermis. Vooralsnog geen nieuw 

initiatief van de kant van de gemeente ondanks diverse contacten namens de dorpsraad. Wij 

blijven het belang van het veranderen van de kermis richting de gemeente benadrukken. 

In verband met de plannen met betrekking tot herinrichting van het centrum van 

Princenhage heeft het bureau Urban Synergy inwoners op de Haagse Markt geïnterviewd. 

Meer daarover is te lezen op de website www.centrumplanprincenhage.nl  

Wat  betreft de plaatsing van windmolens zijn er 11 varianten in omloop. Deze worden 

getoetst op basis van een Milieu Effect Rapportage (MER). Resultaten daarvan worden 

afgewacht. 

De dorpsraad heeft de gemeente een brief naar de gemeente gestuurd naar aanleiding van de 

deplorabele uitstraling van de gestripte woningen aan de Mastbosstraat. Al een tijd wordt 

daar niets aan gedaan, terwijl de eigenaar naar de mening van de dorpsraad zijn 

verantwoordelijkheid moet nemen. 

Arjan Smulders, eerste gast om een vergadering van de dorpsraad bij te wonen, heeft  

kennis genomen van de werkwijze van de dorpsraad. Hij onderschrijft het belang van de 

positie van de dorpsraad maar heeft tegelijkertijd bewondering voor het vasthoudende 

karakter van deze raad, zeker ook met betrekking tot het feit dat de dorpsraad in het werk 

enorm veel geduld moet hebben. Echter de resultaten zijn er. De volgende gast is Willeke 

Brouwers. 

Ten aanzien van de bouwontwikkelingen het volgende: 

De renovatie van het kerkpad blijft een hoofdpijndossier. De aanleg is stilgelegd door een 

juridische procedure. 

Over de ontwikkeling van de woningen aan de Mastbosstraat hebben wij u al bericht. 

De bouw van woningen op het Veoliaterrein en de bouw op het terrein van de voormalige 

boerderij van Van Gastel verlopen voorspoedig. 

Dit was de laatste vergadering voor de vakantie. De eerstvolgende vindt op de 2e maandag 

van september plaats. 

 

http://www.centrumplanprincenhage.nl/


 

  

 

 

 

  


