Notulen vergadering Dorpsraad Aartswoud

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

20 november 2017
thuis bij Frank van Staveren
20.00 uur
Jack Kranenburg, Frank van Staveren, Roelof Kalsbeek, Jacco Bos,
Suzanne Oostinga en Marieke Hekker
Margriet Brouwer
Stéphanie Burgerhout (Aanjagers Muziekeducatie)
Marieke Hekker

1. De voorzitter opent de vergadering.
2. Budget Muziekeducatie.
Namens de Aanjagers Muziekeducatie is Stéphanie Burgerhout aangeschoven bij het overleg.
De gemeenteraad heeft besloten dat vanaf het schooljaar 2017-2018 het muziekonderwijs op een
andere manier moet worden aangeboden. Dat betekent dat de Muziek & Dansschool Opmeer
sinds 22 juli 2017 is gesloten. Er is nu een budget van € 616,00 beschikbaar voor een muzikale
activiteit in Aartswoud die aan een aantal voorwaarden voldoet. De activiteiten die worden
ondersteund voldoen in elk geval aan de volgende kenmerken:
- Muziek speelt een betekenisvolle rol;
- Het plan getuigt van betrokkenheid en zelfwerkzaamheid van de bewoners;
Voor het budget van € 616,00 dat nu beschikbaar is tot eind juni 2018 is een aanvraag
binnengekomen bij de dorpsraad vanuit de organisatie van de Kerstmusical in de kerk op
Kerstavond. De Dorpsraad heeft besloten deze aanvraag te steunen en deze ingediend bij de
Aanjagers Muziekeducatie. Voor de periode 2018/2019 is wederom budget beschikbaar.
Hierover volgt meer bij de jaarvergadering van 20 januari.
3. Notulen 11 september 2017 worden goedgekeurd.
4. Ingekomen stukken en mededelingen. Geen.
5. Crossbaan.
Laatste ontwikkelingen zijn dat de gemeente Hollands Kroon geen bankgarantie wil
verstrekken. Het exploitatieplan bevat nog te veel risico’s en onzekerheden. En er zijn
onvoldoende garanties tegen geluidsoverlast. De initiatiefnemers geven aan het plan niet op te
geven en met dit ‘huiswerk’ aan de slag te gaan.
De dorpsraad volgt de ontwikkelingen en is neutraal ten opzichte van de crossbaan. Zij wil
initiatieven van zowel voor- als tegenstanders op gang helpen als daar behoefte aan is.
6. Duurzame dorpen
Suzanne en Marieke zijn 8 november naar een bijeenkomst geweest in het dorpshuis in
Landsmeer over duurzame dorpen. Hierin werden onderwerpen behandeld die te maken hebben
met de ambities van de politiek om de gaskraan dicht te draaien en de CO2 uitstoot te beperken.
Tevens waren er presentaties van lokale initiatieven m.b.t. zonne-energie en isolatie. Marieke en
Suzanne stellen voor om één van de sprekers van die avond uit te nodigen als spreker
aansluitend op de jaarvergadering.
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7. Invulling jaarvergadering
- Muziekeducatie
- Motorcross
- De Aartswouder
- Nieuwe voorzitter
- Termijn Margriet loopt af en zij stelt zich niet herkiesbaar
8. De Aartswouder.
Inmiddels is een aantal dorpsgenoten (Nicole Dujardin, Wendy van der Bel, Jasper
Hameeteman, Jacco Bos, Margriet Brouwer, Marieke Hekker, Loes de Zeeuw en Rianne
Koomen) aardig onderweg met het tot stand laten komen van een dorpsblad. In het weekend van
25 en 26 november worden de ‘geboortekaartjes’ bij iedereen in de brievenbus gedaan. Planning
is om ongeveer 29 januari de eerste versie klaar te hebben. Het bestuur van De Aartswouder
vraagt de Dorpsraad om een financiële impuls om de eerste kosten te dekken. De kosten voor de
overige uitgaven zullen gefinancierd worden uit donaties en sponsoring. De penningmeester van
De Aartswouder (Jasper) zal een onderbouwd verzoek aan de dorpsraad sturen. De dorpsraad
staat hier positief tegenover.
5. Rondvraag
- Jack geeft aan het dorp (voorlopig) te gaan verlaten en na de jaarvergadering zijn plaats
in de dorpsraad ter beschikking te stellen.
- Er zijn nog veel boeken over Aartswoud over. Deze gaan bij Jacco in de opslag en hij zal
ze ook uitdelen aan nieuwe inwoners.
- Suzanne gaat uitzoeken wat ervoor nodig is om een cursus reanimeren te organiseren in
het dorp.
- Er wordt bij de jaarvergadering een pluim uitgereikt. Margriet heeft de tegels.
6. Voorzitter sluit de vergadering.
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Actiepuntenlijst
Nr
00016

Datum
30-11-15

Wie
Roelof

Wat
Kamer van Koophandel updaten. Eerst
moet iedereen ID aanleveren (actie
00061)

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

00053

6-6-17

Roelof

00057

11-9-17

Marieke

00060

11-9-17

Margriet

00061

11-9-17

Allen

Boek op de dorpsraad website
toevoegen
Aanleveren jaarverslag. Roelof mailt
het verslag nog even aan het
secretariaat.
Nagaan of overleg 20-11 met gemeente
nog doorgaat. Regulier overleg gaat
niet door. Mevr. Veldt van de gemeente
rappeleren over ander overleg.
Schema van aan- en aftreden opzoeken
en delen
Kopie ID aanleveren

00062

11-9-17

Marieke

1-12-17

00063

20-11-17

Marieke

Archief ophalen in inventariseren tbv
digitalisering
Uitnodigen spreker jaarvergadering

00064

20-11-17

Margriet

15-12-17

00065

20-11-17

Jacco

Margriet maakt krantenbericht
vergadering 18-1-18
Rondbrengen boeken nieuwe inwoners

00066

20-11-17

Suzanne

Inventariseren mogelijkheden cursus
reanimeren.

18-1-18

Vergaderkalender
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
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretariaat:
Algemeen leden:
Mailadres:

Jack Kranenburg
Roelof Kalsbeek
Marieke Hekker
Margriet Brouwer, Suzanne Oostinga, Frank van Staveren en Jacco Bos
secretariaat@dorpsraadaartswoud.nl
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Wanneer
1-3-17

1-7-17
1-10-17

1-11-17
1-11-17

15-12-17

18-1-18

