Notulen vergadering Dorpsraad Aartswoud

Datum:
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:
Toehoorders:
Notulen:

18 januari 2018
Café de Stompe Toren
20.00 uur
Jack Kranenburg, Roelof Kalsbeek, Margriet Brouwer,
Jacco Bos, Frank van Staveren
Suzanne Oostinga en Marieke Hekker
Circa 30
Margriet Brouwer

1. De voorzitter opent de vergadering.
2.

Mededelingen:
 Nieuw bestuurslid: Marieke Hekker (secretariaat) is in juli 2017 aangetreden.
 Er is een Mini-bieb bij Ankie Rooks (n.a.v. vraag Charlotte in jaarvergadering juli 2017).
 De urnenmuur is klaar. Het is de eerste in de gemeente Opmeer. Ideeën over inrichting
zijn welkom en worden naar de gemeente gestuurd. Het idee wordt geopperd dat er voor
de openingen iets voorgeschroefd kan worden om af te sluiten. Men wil het liefst iets
uniform, b.v. plexiglas.
 Aanpak kruispunt provinciale weg N239-Zuiderzeestraat. Dit zal niet gaan plaatsvinden
voor 2019. Ideeën die aan bod komen zijn: voorsorteerbaan naar links en 1 strook
rechtdoor of rotonde. Voor vragen kan contact opgenomen worden met:
nijsj@noord-holland.nl


Vergaderschema 2018 staat op de website:
Openbare vergaderingen 2018
18 januari 2018 om 20.00 uur café De Stompe Toren: Openbare jaarvergadering
16 juli 2018 om 20.00 uur
Data bestuursvergaderingen 2018 (Deze vergaderingen zijn ook openbaar, graag van te
voren opgeven als u aanwezig wilt zijn)
19 maart om 20:00 uur
14 mei om 20:00 uur
17 september om 20.00 uur
19 november om 20:00 uur




Het archief van de dorpsraad is nu in beheer bij Marieke Hekker.
Evaluatie Boergondisch Aertswoud heeft plaatsgevonden.
Het was een zeer geslaagde avond. Er zijn veel positieve reacties op geweest.
Dit jaar komt er geen vervolg.
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Kookpunt.nl wordt Schuif’s aan. Mensen die wel eens bij iemand aan willen schuiven of
mee willen eten of graag voor iemand zouden willen koken zijn allen welkom. “Schuif ’s
aan “ probeert mensen, jong en oud, samen aan tafel te krijgen. Samen eten is gezellig,
lekker en leuk. Ze zoeken zowel gasten en gastgezinnen!! U kookt voor iemand bij u
thuis of u schuift bij iemand aan. Het gaat om 1 of 2 gasten. U kunt zich hiervoor
opgeven zowel als gast als of als gastgezin. U kunt u aanmelden bij: Elly van Kempen
tel. 06-13437189 of Francien Oud tel. 06-10578370.

3. Nieuwe opzet Westfriese Bibliotheek in gemeente Opmeer
Naast de standaard bieb wordt er bij deze nieuwe opzet extra’s geboden zoals boekenprogramma
voor ouders, boekendienst aan huis, digilab, “kom een bakkie doen” en vele cursussen. Op de
website van Westfriese bibliotheek Opmeer vindt u de informatie over dit nieuwe concept.
4. Samenwerking gemeente Opmeer en Dorpsraad
Nieuw convenant op komst, een nieuwe invulling voor samenwerking. De samenwerking tussen
gemeente en dorpsraden verloopt stroef. Vanuit de gemeente is de vraag naar meer
burgerparticipatie en meer betrokkenheid van de Dorpsraden.
5. Nieuw dorpsblad
De Aartswouder / Het Blote Bieneblad: komt 4 x per jaar uit. De 1ste proefdruk is klaar.
Er zijn veel bedrijven gevraagd om te sponseren wat een bijzondere lijst met heel veel
respons heeft opgeleverd. Ook wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd van bewoners. Het
verspreidingsgebied is Aartswoud en omgeving. Het blad wordt gratis huis aan huis verspreid.
6. Stand van zaken Crossbaan Groetweg
Het businessplan van de motorcrossclub is door de gemeente afgewezen. De motorcrossclub
gaan opnieuw aan de slag om dit plan te maken. Exploitatieplan is onzeker en er is
onduidelijkheid over mogelijk geluidsoverlast. Bewoner Peter Zijlstra is vel tegen de komst van
een motorcrossterrein op deze locatie. Hij heeft overleg met verschillende ambtenaren van
gemeente Hollands Kroon. Hij roept andere tegenstander op om gezamenlijk op te trekken. Er
wordt besloten om een werkgroep in te stellen. Peter is contactpersoon.
7. Pluim van de Dorpsraad
De Pluim van Aartswoud gaat dit jaar naar Elly Deutekom-Muntjewerff. Inwoner van Aartswoud
die zich nadrukkelijk heeft gemanifesteerd in de lokale politiek. Ze is in 1994 voor het eerst als
lid van Gemeentebelangen gekozen in de gemeenteraad van Opmeer en heeft vele jaren in de
gemeenteraad gezeten voor Gemeentebelangen. Tussen 1998 – 2002 en vanaf maart 2006 heeft
ze tot december 2017 onafgebroken gewerkt als wethouder van gemeente Opmeer en in de
laatste periode tevens als loco-burgemeester. In haar portefeuille zat onder andere
 Sociaal Domein (jeugdzorg, maatschappelijk ondersteuning, passend onderwijs)
 Integraal preventief welzijnsbeleid
 Gezondheidsbeleid
 Sport
 Cultuur / Monumentenzorg
 Scholing en vorming
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In december heeft ze na een discussie in de gemeenteraad over het project Heerenweide in
Opmeer haar taken neergelegd. Daarmee is voorlopig een einde gekomen aan een lange periode
waarin iemand uit het dorp Aartswoud als wethouder haar stem heeft kunnen laten horen binnen
het gemeentebestuur. Tot het nieuwe college benoemd is (april a.s.) blijft ze in functie en dan
gaat ze echt met pensioen.
De Dorpsraad Aartswoud vindt dat de inzet van Elly vanuit Aartswoud binnen het
gemeentebestuur veel lof verdient en daarom is besloten om haar de Pluim van Aartswoud uit te
reiken. Het is vorm gegeven als een ambachtelijk geproduceerde tegel met daarom het logo van
Aartswoud. De Dorpsraad wil haar via deze pluim bedanken voor haar inzet en wensen haar een
gezond, prettig en plezierig pensioen toe.
9. Bestuurswisseling en vacature voorzitter
Jack Kranenburg woont (tijdelijk) niet meer in Aartswoud en heeft daarom besloten het
voorzitterschap bij de Dorpsraad op te zeggen. Jack wordt bedankt voor zijn inzet voor het dorp.
Onder zijn voorzitterschap zijn o.a. de urnenmuur, Bourgondisch Aartswoud en de
verkeersveiligheid in Aartswoud in behandeling genomen.
Margriet Brouwer zal in 2018 aftreden en stelt zich niet meer beschikbaar. Er zijn dus 2
vacatures bij de Dorpsraad.
10. Rondvraag
Johan van Nieuwenhuyzen vraagt zich af waar de jongeren zijn. Vanuit de zaal wordt aangegeven
dat men het jammer vindt dat de uitnodiging van de dorpsraadvergadering niet meer huis aan huis
wordt verspreid. De dorpsraad geeft aan dat de uitnodiging nu via verschillende kanalen loopt: op
de website van de dorpsraad (www.dorpsraadaartswoud.nl), krantenbericht en het wordt op
facebook gezet.
Jack sluit de vergadering
Na de pauze is er een presentatie van ECW. Op Agriport en in Wervershoof vinden op dit
moment de grootste geothermie projecten van Nederland plaats. Bij dit systeem wordt water
opgepompt van 2500 meter onder het aardoppervlak. Dit water is warm en deze warmte wordt
gebruikt om de kassen te verwarmen zonder fossiele brandstoffen. Dit gebeurt in opdracht van
Energie Cooperatie Wieringermeer (ECW Netwerk BV). Technisch, financieel en qua
regelgeving zijn dit zeer complexe maar interessante projecten.
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