Notulen vergadering Dorpsraad Aartswoud

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

19 maart 2018
Thuis bij Margriet Brouwer
20.00 uur
Roelof Kalsbeek, Margriet Brouwer, Jacco Bos, Frank van Staveren,
Suzanne Oostinga en Marieke Hekker
Marieke Hekker

1. Nieuwe leden/voorzitter
Er worden 3 nieuwe leden voor de Dorpsraad gezocht. Jack Kranenburg is afgetreden als
voorzitter. Margriet Brouwer en Roelof Kalsbeek stellen zich niet meer kandidaat voor de
komende periode.
2. Vliegroutes
In de bijlage een tekening met de te plannen vliegroutes van en naar vliegveld Lelystad.
De rode vliegroute staat getekend pal over Aartswoud en de motorcrosslocatie. Het
betreft een vertrekroute. De vliegtuigen vliegen daar op 1800 m. hoogte.
3. Motorcross
De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft besloten de plannen voor de motorcross de
volgende fase in te laten gaan. Dit ondanks het grote aantal insprekers tegen de cross, alle
argumenten die zij hebben aangedragen en de grote opkomst van tegenstanders op de
publieke tribune. Met dit besluit wijkt de gemeenteraad af van haar in 2013 genomen
besluit aangaande de geluidsnormen en worden deze normen opgerekt naar wat volgens
het geluidsonderzoek maximaal haalbaar (en binnen de wettelijke kaders) is. Een ander
onderdeel van het besluit van afgelopen donderdag is de beperking van de openingstijden
tot maximaal 26 zon- en feestdagen per jaar en maximaal vier dagen per week. Garantie
dat dit besluit ten aanzien van de openingstijden in een later stadium niet wordt terug
gedraaid wordt echter niet gegeven. Dat het plan nu de volgende fase in mag betekent dat
er een MER (Milieu Effect Rapportage) wordt gemaakt. Hiermee worden de effecten
voor het milieu inzichtelijk gemaakt. In deze procedure is ook weer een moment De
werkgroep en de Dorpsraad houden de ontwikkelingen in de gaten en zullen daar waar
mogelijk hun tegengeluid laten horen. Verkiezingsprogramma's zijn inmiddels verspreid
via mail en FB. Na de verkiezingen gaan we een overleg aanvragen met de nieuwe raad
om te bespreken hoe zij ons nu daadwerkelijk gaan steunen in de strijd tegen de
crossbaan.
4. Peuterspeelzaal
Mail van Judith van Gaal is besproken. Judith spreekt haar bezorgdheid uit over
beschikbare plekken voor Aartswoudse kinderen die niet direct passen in het
opvangsysteem van Berend Botje. Vanuit de dorpsraad kunnen we niets voor haar
betekenen. Jacco heeft het opgenomen met de MR van school. Marieke bericht Judith
over deze uitkomst.
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5. AVG/privacy
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming [1] (AVG)
van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen
(persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Deze organisaties moeten zich
aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Dat geldt zowel voor
het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank. Ook deze
laatste moeten voortaan veilig worden op geborgen zonder dat vreemden
daarbij kunnen.
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Wat
Kamer van Koophandel updaten. Eerst moet iedereen ID
aanleveren (actie 00061)
Antoinette vragen stukje voor AED te schrijven voor op
de website en vragen of haar gegevens erbij mogen.
Daarnaast vragen of er voldoende vrijwilligers zijn en of
je jezelf via Burgernet kan aanmelden
Boek dorpsraad op de website zetten
Aanleveren jaarverslag
Kopie ID aanleveren
Archief ophalen en inventariseren t.b.v. digitalisering
Rondbrengen boeken nieuwe bewoners
Inventariseren mogelijkheden cursus reanimeren
3 potentiele nieuwe leden voor Dorpsraad benaderen

Wanneer
1-3-2017

Suzanne zoekt uit wat er te vinden is over de vliegroutes
van Lelystad en hoe we hier het beste van op de hoogte
kunnen blijven. Mogelijk contact zoeken met de
dorpsraad van Andijk
Marieke gaat aan Peter vragen om in geval er
bijeenkomsten zijn de dorpsraad hierin te betrekken zodat
we meer mensen kunnen mobiliseren.
Bericht Judith peuterspeelzaal
Roelof gaat uitzoeken hoe het zit met het AVG en wat de
dorpsraad moet doen om aan deze nieuwe wettelijke eisen
te voldoen.
Dorpsraad voldoet volgens de gemeente Opmeer niet aan
de subsidieverplichting. Jacco pakt dit op.
Het is niet duidelijk of het geld van Boergondisch
Aartswoud nu al bij de dorpsraad is aangekomen en hoe
het staat met de muzieksubsidie. Margriet zoekt dit uit.
Mail over de gewijzigde sponsoring van de Rabo
versturen
Marieke verstuurt een datumprikker voor de veiling

14-05-2018
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