Notulen vergadering Dorpsraad Aartswoud

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

11 september 2017
thuis bij Jack Kranenburg
20.00 uur
Jack Kranenburg, Frank van Staveren, Roelof Kalsbeek, Jacco Bos,
Suzanne Oostinga, Margriet Brouwer en Marieke Hekker
Peter Zeilstra
Marieke Hekker

1. De voorzitter opent de vergadering
2. Crossbaan
Peter Zeilstra is aangeschoven bij het overleg om ons bij te praten over zijn contact met de
gemeente Hollands Kroon over de crossbaan. Hij heeft tweemaandelijks contact met iemand van
Ruimtelijke Ordening. Binnenkort komt op agenda van de gemeenteraad het plan en de
financiering van de crossbaan. Peter vraagt wat het standpunt van de Dorpsraad is en welke
acties zij onderneemt. Enquete is lang geleden, dus misschien moeten we die opnieuw doen.
Afgesproken is dat Peter gaat achterhalen of het plan al openbaar is, hoe de procedure verder
gaat verlopen, wanneer de inspraak bij de gemeenteraad is gepland en hoe de financiering is
geregeld. Afhankelijk van de inhoud van het plan zal de Dorpsraad zich nader beraden of er een
nieuwe enquête moet komen. Tevens zal zij proberen te achterhalen wat de uitkomsten van
eerdere geluidsmetingen zijn geweest en of de gemeente kan ondersteunen bij het inwinnen van
advies bij een akoestisch adviseur. Ook het beleid van de gemeente m.b.t. geluidshinder vanuit
een andere gemeente zal onderzocht moeten worden.
Tip van de voorzitter: www.mijnoverheid.nl kun je de optie aanvinken om op de hoogte
gehouden te willen worden van alle plannen en vergunningsaanvragen
3. Ingekomen stukken en mededelingen
- De input voor het verkiezingsprogramma van de gemeenteraad is verstuurd
- 27-9 is de bijeenkomst voor de nieuwe opzet van muziekeducatie in de gemeente. Jack
gaat hier namens de dorpsraad naartoe.
- Op 8 november is er een bijeenkomst over Duurzame dorpen in Landsmeer. Suzanne en
Marieke gaan hier naartoe
- Anky Rooks heeft gereageerd op de opmerking in de vorige notulen over de minibieb. Zij
heeft er namelijk een in de Theetuin. Marieke gaat navragen wat de openingstijden van
de bieb zijn en of we het mogen promoten op Facebook en de website. Daarna bericht zij
Margriet/Jack
- De bijeenkomst over het Verkeers- en vervoersplan wordt opnieuw ingepland i.v.m. de
vele afmeldingen
- School: Er is onrust op de school over het aftreden van de vorige directeur en het
aanstellen van een interim directeur. Donderdag 14-9 is er een info avond en de
Dorpsraad wacht deze even af.
1

4. Notulen 10 juli 2017 worden goedgekeurd
- Financieel overzicht heeft Roelof aangeleverd bij Jack
- Recreatiepark De Mare werkt gemeente niet aan mee. Inmiddels is bekend dat de
gemeente Hollands Kroon voornemens is alle recreatiewoningen legaliseren. Jack volgt
die ontwikkelingen.
- Urnenmuur is bijna klaar.
- Boergondisch aartswoud. Evaluatie is geweest. Heel erg succesvol. Volgend jaar niet.
Misschien over twee jaar.
- Schelpenpad lijkt opgeknapt.
5. Overleg gemeente 20 november 2017
Marieke kijkt na of dit overleg nog doorgaat.
Mogelijk agendapunt is het onderhoud van het fietspad naast de N239. Het fietspad wordt
steeds smaller. Provincie of Hoogheemraadschap gaat hier waarschijnlijk over. Marieke
mailt Provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap.
Ander mogelijk agendapunt is hulp bij akoestisch advies crossbaan
6. WVTTK
- Wat is het vergaderschema? Marieke maakt een nieuw schema inclusief locaties.
- Wat is het schema van aan- en aftreden? Margriet heeft dit nog ergens en mailt dit naar het
secretariaat/plaatst het op de website?
- Voor volgende vergadering stuurt iedereen kopie ID aan secretariaat of neemt het mee
bij de vergadering. In de vergadering tekenen voor KvK.
- Is het een idee om het papieren archief (deels) te digitaliseren? Marieke haalt archief op
bij Jack en inventariseert de haalbaarheid.
- Marieke vraagt waarom er niet meer huis-aan-huis uitnodigingen worden verstrekt voor de
Dorpsraad. Dit wordt vervangen door het nieuwe dorpsblaadje, waarvoor de eerste bijeenkomst
inmiddels gepland is.
7. Rondvraag
- Gaan we nog wat inbrengen voor de kerkenveiling? Ja, hap en stap met de dorpsraad.
Marieke mailt dit naar de kerkenveiling. Dorpsraadleden +2*4 (2 kavels)
- Kerkenveiling promoten op website en facebook gaan we t.z.t. ook doen.
- Idem programma Jazzkerk
8. Jack sluit de vergadering.

2

Actiepuntenlijst
Nr
Datum
00016 30-11-15

Wie
Roelof

Wat
Kamer van Koophandel updaten

Wanneer
1-3-17

00028

22-2-16

Suzanne

Antionette vragen stukje voor AED te 1-4-17
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.

00039

14-12-16

Margriet

1-3-17

00046

19-1-17

Jack

00049

30-1-17

Jack

00050

30-1-17

allemaal

Boek op de dorpsraad website
toevoegen
Nakijken in beschikking of we 2x per
jaar moeten vergaderen in openbare
ruimte
Eerste opzet enquête met informatie
maken
Opzet jaarvergadering

00052

30-1-17

Margriet

1-7-17

00053

6-6-17

Roelof

Margriet maakt krantenbericht
vergadering 10-7
Aanleveren jaarverslag

00054

6-6-17

Jack

1-7-17

00055

6-6-17

Jacco

Marieke Hekker contacten inzake
reactie op vacature Dorpsraad
Vervanger voor AGSV blad

00056

11-9-17

Marieke

Anky Rooks contacten inzake minibieb 1-11-17

00057

11-9-17

Marieke

00058

11-9-17

Marieke

00059

11-9-17

Marieke

Nagaan of overleg 20-11 met gemeente 1-10-17
nog doorgaat
Provincie en Hoogheemraadschap
1-10-17
mailen over onderhoud fietspad N239
Vergaderschema incl. locaties maken
1-10-17

00060

11-9-17

Margriet

00061

11-9-17

Allen

00062

11-9-17

Marieke

00063

11-9-17

Marieke

Voorzitter:
Penningmeester:
Secretariaat:
Algemeen leden:
Mailadres:

1-2-17
1-3-17
10-7-17

1-7-17

1-9-17

Schema van aan- en aftreden opzoeken 1-11-17
en delen
Kopie ID aanleveren
1-11-17
Archief ophalen in inventariseren tbv
digitalisering
Kerkenveiling mailen

Jack Kranenburg
Roelof Kalsbeek
Marieke Hekker
Margriet Brouwer, Suzanne Oostinga, Frank van Staveren en Jacco Bos
secretariaat@dorpsraadaartswoud.nl
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1-12-17
1-10-17

Vergaderkalender
20-11-17 Bestuursvergadering 20.00 uur bij Frank
18-01-18 Openbare jaarvergadering 20.00 in het café
19-03-18 Bestuursvergadering 20.00 uur bij Margriet
14-05-18 Bestuursvergadering 20.00 uur bij Jacco
16-07-18 Openbare vergadering 20.00 locatie nog te bepalen
17-09-18 Bestuursvergadering 20.00 bij Marieke
19-11-18 Bestuursvergadering 20.00 bij Roelof

4

