Jaarverslag Dorpsraad Aartswoud 2019
Aanjagers Muziek Opmeer
In het kader van muziekeducatie in de gemeente Opmeer is er voor elke dorpskern jaarlijks
een budget beschikbaar. Elke dorpskern krijgt een vrij besteedbaar budget om activiteiten te
organiseren waarbij muziek een verbindende en betekenisvolle rol speelt. Het budget is
bedoeld voor de stimulering van de participatie en het verbeteren van de leefbaarheid in de
gemeenschap. Dit jaar is het budget besteed aan het Pop-up koor, een gelegenheidskoor
onder leiding van dirigente Laura Tesselaar. Het project wordt afgesloten met een optreden
op 19 januari 2020 in de kerk, aanvang 15.00 uur.
Daarnaast is het afgelopen jaar een Kindermuziekfestival voor alle kinderen van de
gemeente Opmeer georganiseerd in Aartswoud. De organisatie hiervan lag bij de Aanjagers
Muziek Opmeer en werd ondersteund door de Dorpsraad.
Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Opmeer
Dorpsraad Aartswoud is als eerste dorpsraad gevraagd om de nieuwjaarsreceptie van de
gemeente op locatie te organiseren. Uitnodigingen zijn verspreid door het hele dorp, via de
brievenbus, mail en Facebook. De receptie werd gehouden in de kerk, waar burgemeester
Nijpels een toespraak hield. De catering werd verzorgd door café De Stompe Toren.
Muzikale ontvangst werd uitgevoerd door Loes de Zeeuw, fotopresentatie door Hanneke de
Boer en drone filmbeelden door Bas Jonkers. Er waren zo’n 185 bezoekers. We zijn zeer
trots op dit resultaat!
Convenant dorpsraden en gemeente Opmeer
Het nieuwe convenant tussen de dorpsraden en de gemeente Opmeer is ondertekend. Het
convenant heeft als doel een optimale communicatie en samenwerking tussen de
dorpsraden en de gemeente. Het convenant is op de website geplaatst.
Rotonde Aartswoud
Er is een zienswijze ingediend m.b.t. de plannen voor de rotonde bij Aartswoud/ West-Friese
dijk. Er is daarop een bezoek geweest van het Hoogheemraadschap. De provincie gaat over
de monumentale en cultuurhistorische waarde van de West-Friese dijk. Deze opmerking is
beschreven en doorgestuurd naar de omgevingsmanager van de provincie die over het
project N239 en de bouw van de rotonde gaat. De start van de werkzaamheden is gepland
begin 2021. Vanaf vrijdag 17 januari 2020 ligt het bestemmingsplan bij de gemeente Opmeer
ter inzage.
Motorcrossterrein
Afgelopen zomer zijn er 202 zienswijzen ingediend m.b.t. het beoogde motorcrossterrein.
Ook Dorpsraad Aartswoud en de gemeente Opmeer hebben een zienswijze ingediend. De
MER is nog niet afgerond. De grond is inmiddels door de provincie verkocht aan de
coöperatie Grond Noord-Holland. De motorsportfederatie heeft laten weten de MER juni
2020 aan te bieden aan gemeente Hollands Kroon. Deze wordt dan beoordeeld. De MER
wordt ter inzage gelegd. De coöperatie kan de grond terug verkopen aan de provincie als er
geen motorcrossterrein wordt gerealiseerd binnen 7 jaar. Actuele informatie is o.a. te vinden
op de website nc10terrein.nl

Uitbreiding capaciteit vergistingsinstallatie
De dorpsraad heeft de gemeente Opmeer gevraagd om meer informatie rondom de
verkeersstromen als gevolg van de uitbreiding van de capaciteit van de vergistingsinstallatie.
De aanvoer van de mest zal volgens de verkregen informatie gebeuren via sleepslangen. De
vraag van de Dorpsraad aan gemeente is nog wie er controleert of er niet alsnog meer
verkeersstromen gaan ontstaan. Er is op dit moment nog geen antwoord op gekomen.
Windmolenpark Hollands Kroon
De Dorpsraad heeft geïnformeerd over de rode lampjes op de windmolens. Boven de 150
meter op de hoekpunten van het park moeten de lampjes aan. Dit geldt tevens voor de
buitenranden van het park, met een maximumafstand van 900 meter. Ook heeft de
dorpsraad vragen over de uitstoot van zwavelhexafluoride. Gerard Nieuwenhuijse, medeparticipant in de lijn van 14 windturbines, is uitgenodigd voor de jaarvergadering om een
presentatie te geven en vragen te beantwoorden.
Woningbouw CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)
De dorpsraad is samen met Koen Grootes een inventarisatie gestart naar interesse voor een
CPO onder geïnteresseerden, naar het voorbeeld in De Weere. Hierbij gaat het om een
groep die graag een betaalbare woning wil betrekken in Aartswoud en daarvoor een
gezamenlijk bouwplan wil maken. Bij voldoende animo gaan wij een bijeenkomst
organiseren.
Verkeersveiligheid
Snelheid binnen en buiten het dorp is een regelmatig terugkerend probleem.
Het afgelopen jaar zijn er geen berichten binnengekomen bij de gemeente van inwoners van
Aartswoud over hardrijdende bestuurders. Wanneer inwoners hardrijders signaleren in het
dorp, kunnen zij het kenteken en tijdstip doorgeven aan de wijkagenten: bel 0900 – 8844 of
mail wijkagenten-opmeer@politie.nl.

Overig
De Dorpsraad zal samen met de IJsclub in 2020 weer een Bourgondisch Aartswoud
organiseren.
Begin 2020 wordt de nieuwe website van de Dorpsraad gelanceerd.

