Notulen vergadering Dorpsraad Aartswoud

Dorpsraadvergadering 14 mei 2018
Locatie: Bij Jacco
Aanwezig: Jacco Bos, Margriet Brouwer, Roelof Kalsbeek, Frank van Staveren,
Marieke Hekker, Katja Goedhart
Afwezig: Suzanne Oostinga
Frank van Staveren heeft zich bij het vorig overleg aangeboden als voorzitter en opent als
dusdanig de vergadering.
Suzanne neemt als eerste het woord om te vertellen dat ze wegens privéomstandigheden per
direct de Dorpsraad gaat verlaten. Dat gezegd hebbende verlaat ze ook direct de vergadering.
We danken Suzanne voor haar inzet en wensen haar veel succes.
Katja wordt welkom geheten als nieuw lid van de Dorpsraad. Ook Katja wensen we veel succes.
Notulen van de vergaderingen van januari en maart worden goedgekeurd.
Archief gaat bij de nieuwe voorzitter in de kluis. Marieke zal dit overdragen.
Volgende vergadering is niet op maandag 16 juli, maar op donderdag 19 juli. Dit zal
plaatsvinden in het café aan de grote tafel en niet op het podium Dit is ooit zo afgesproken,
omdat inwoners het als een drempel ervaren bij de mensen thuis mee te vergaderen. Het is
echter wel een reguliere vergadering en geen jaarvergadering, dus geen programma na de pauze.
Als mensen 19 juli aanwezig willen zijn dan moeten ze zich aanmelden bij het secretariaat (dit
i.v.m. de verwachte opkomst).
Aanwonenden van de kruising Zuiderzeestraat/Westfriesedijk hebben contact met de provincie
over de plannen om daar een rotonde neer te leggen. Provincie heeft aangegeven een
informatiebijeenkomst te willen beleggen. Jacco zoekt uit hoe het hiermee staat.
Laagvliegroutes Lelystad zijn ook nog steeds een actueel onderwerp. Katja gaat contact leggen
met de actiegroep Stop Laagvliegroutes Lelystad en zal de actuele ontwikkelingen over dit
onderwerp volgen. Jacco zoekt uit in wiens portefeuille dit zit bij de gemeente. Bij deze notulen
zit een link naar een petitie die men kan tekenen. Er is ook een landelijke belangenvereniging
inmiddels opgericht (LBBL).
Roelof vraagt of het onderwerp energietransitie op de agenda kan bij ons volgende overleg met
de gemeente.
Margriet en Marieke gaan namens de Dorpsraad naar het afscheid van de wethouders. Margriet
regelt een presentje en een kaartje.
Samenwerking met de gemeente wordt opnieuw vormgegeven. Gemeente wil een nieuw
convenant opstellen en hiertoe met de dorpsraden in overleg. Gemeente heeft meerdere data
voorgesteld. Wij willen op 4 juni met zoveel mogelijk leden bij dit overleg aanwezig zijn en
Roelof zal ons voor die tijd het oude convenant toesturen.
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Actiegroep Motorcross is erg actief. Dorpsraad steunt het initiatief, maar heeft niet de middelen
om de actiegroep te steunen. De actiegroep moet zelf subsidies en eventuele andere
inkomstenbronnen organiseren.
Katja neemt het beheer van de website over van Margriet (die zoals bekend ermee stopt na de
vergadering van juli). De website wordt ge-update en het mailadres achter het contactformulier
wordt aangepast.
Punt voor volgend overleg is om de jaarvergadering anders vorm te geven.
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Wie
Roelof
Katja

Wat
Kamer van Koophandel updaten.
Checken of informatie over AED op de website van de
dorpsraad nog klopt.
Margriet/Jacco Margriet maakt voorzet voor jaarverslagen 2016 en
2017. Jacco maakt af en stuurt naar gemeente i.v.m.
subsidie.
Suzanne
Inventariseren mogelijkheden cursus reanimeren
Margriet en
3 potentiele nieuwe leden voor Dorpsraad benaderen
Frank
Katja
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
Marieke gaat aan Peter vragen om in geval er
bijeenkomsten zijn de dorpsraad hierin te betrekken
zodat we meer mensen kunnen mobiliseren.
Marieke
Bericht Judith peuterspeelzaal
Roelof
Roelof goed uitzoeken hoe het zit met het AVG en wat
de dorpsraad moet doen om aan deze nieuwe
wettelijke eisen te voldoen.
Jacco
Dorpsraad voldoet volgens de gemeente Opmeer niet
aan de subsidieverplichting. Jacco pakt dit op. (zie
actiepunt 00053)
Margriet
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.
Jacco
Uitzoeken status informatiebijeenkomst Provincie
m.b.t. rotonde Westfriesedijk
Roelof
Opzoeken en rondsturen oude convenant met
gemeente
Katja en
Updaten website en contactformulier
Margriet
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Wanneer
1-7-2018
1-7-2018
1-7-2018

Gereed
Gereed
1-7-2018

Gereed

Gereed
Gereed

Gereed

Gereed

01-07-2018
Gereed
01-07-2018

