Notulen vergadering Dorpsraad Aartswoud

Dorpsraadvergadering 17 september 2018
Locatie:
Marieke
Aanwezig:
Frank van Staveren, Marieke Hekker, Katja Goedhart, Daan Gouwens
Afwezig:
Jacco Bos
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering.
2. Ingekomen stukken
Geen
3. Notulen vorige keer zijn goedgekeurd.
4. Glasvezel
Op 18 september staat een informatiebijeenkomst gepland bij Opstap in Hoogwoud. Inloop vanaf
19.30 uur. Daan gaat erheen.
5. Meerjarige subsidie
Dorpsraad heeft een mail ontvangen van de gemeente met daarbij een lijst met onderwerpen en
doelgroepen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. Lijst is volledig en de dorpsraad heeft dan
ook geen aanvullingen op deze lijst.
6. Rotonde
Er is nog niets bekend over een informatiebijeenkomst. Frank houdt de vinger aan de pols.
8. Notulen op website.
Notulen 2018 mail ik aan Katja en zij zet ze erop.
9. Volgende vergadering stond bij Roelof gepland.
Katja biedt aan dat het bij haar kan. Vergadering is 19-11. In de volgende vergadering zullen we het
schema voor volgend jaar vaststellen. Tevens zullen we de nieuwe wethouders uitnodigen voor de
jaarvergadering zodra deze datum vaststaat.
10. Nieuwe leden. Dorpsraad zoekt nog steeds nieuwe leden.
11. Website gemeente.
De gemeente heeft de dorpsraad gevraagd feedback te geven op hun website. Daan heeft de website
doorgenomen en bevindingen doorgegeven.
12. Rondvraag
Wie wordt de nieuwe penningmeester? Roelof doet dit nu nog, maar wil ermee stoppen.
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Nr

Datum

Wie

Wat

Wanneer

00016

30-11-2015

Roelof

Kamer van Koophandel updaten.

doorlopend

00068

19-03-2018

Katja

Katja houdt de ontwikkelingen m.b.t. Lelystad in de
gaten

doorlopend

00074

14-05-2018

Frank

Volgen ontwikkelingen m.b.t. informatiebijeenkomst
Provincie over rotonde Westfriesedijk

doorlopend

00076

14-05-2018

Katja

Updaten website en contactformulier

01-10-2018

00077

18-07-2018

Allen

Lezen provinciale omgevingsvisie NH2050

gereed

00078

18-07-2018

Allen

Lezen nota van uitgangspunten herziening
bestemmingsplan 2018 Aartswoud, De Weere, Gouwe

gereed

00079

17-09-2018

Frank/Daan

Periodiek vuilnisbak IJsbaan legen

Doorlopend

00080

17-09-2018

Marieke

Plannen jaarvergadering 23-01-2019 of 24-01-2019

01-10-2018
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