Agenda vergadering Dorpsraad Aartswoud
Dorpsraadvergadering 9 november 2020
Locatie: Virtueel
Aanwezig: Jacco, Frank, Daan, Katja, Pieter, Marieke
Afwezig:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
De Sinterklaasintocht zoals we die kennen gaat niet door. IJsclub is met alternatief plan bezig.
3. Jaarvergadering
Plan A =zoals gewend, plan B = digitale versie (via teams met chatfunctie voor vragen), plan
C= de jaarvergadering verplaatsen.
Er moet een jaarverslag gemaakt worden. Katja pakt dit op.
Jacco schrijft het stukje voor het uitreiken van de pluim. Input mag naar Jacco worden gemaild.
4. Warmtevisie
Daan neemt contact op met gemeente.
5. Vergister aan Herenweg
Hoe controleert de gemeente de vergunning dat er niet meer verkeersbewegingen ontstaan + wat
ze erin stoppen? Vincent Buis van VVD zou dit nagaan en terugkoppelen en dat is nog niet
gebeurd. Katja mailt ons een brief met vragen aan Vincent Buis. Marieke mailt deze door naar
de gemeente.
6. Overleggen met de raad en het college
In de voorbereiding voor de volgende keer: afspraken maken met de andere dorpsraden over het
aantal onderwerpen en spreektijd per dorpsraad. En om beurten spreektijd rouleren i.p.v. alle
onderwerpen van één dorpsraad achter elkaar.
7. Mailprogramma en website
Geertje Ruitenburg verzorgt de huidige website. Pieter neemt contact met haar op om een betere
oplossing voor het mailprogramma te bespreken.
8. Het zevende lid
Voor 16 november heeft iedereen drie namen voorgesteld. Op de dorpsraad app doorgeven.
9. Rondvraag
-

Nr

Datum

Wie

Wat

Wanneer

00016

30-11-2015

Pieter

Kamer van Koophandel updaten.

doorlopend

00068

19-03-2018

Daan

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

doorlopend

1

00074

14-05-2018

Frank

Volgen ontwikkelingen Provincie over rotonde
Westfriesedijk

doorlopend

00076

14-05-2018

Katja/Pieter

nieuwe website Geertje Ruitenburg/aanpassing
mailprogramma

jan 2021

00106

29-06-2020

Pieter

Subsidieverantwoording

1 dec 2020

00111

29-06-2020

Allen

nieuwe inwoners

doorlopend

00112

9-11-2020

Katja

Jaarverslag

0113

9-11-2020

Jacco

Pluim

Onder voorbehoud:
11 januari: vergadering online
De vergaderingen beginnen altijd om 20.00 uur. Aanmelden voor het bijwonen van een
vergadering kan via secretariaat@dorpsraadaartswoud.nl. Voor de jaarvergadering is aanmelden
niet noodzakelijk.
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