Notulen vergadering Dorpsraad Aartswoud
Dorpsraadvergadering 15 juli 2019
Locatie:
Frank van Staveren
Aanwezig:
Daan Gouwens, Katja Goedhart, Pieter Jonkers,
Frank van Staveren, Jacco Bos
Afwezig:
Marieke Hekker
1. Opening en mededelingen
Een welkom aan alle 26 gasten, ook uit Winkel en de Groetpolder.
De vuilnisbak op de Braakweg moet geleegd worden. Er is een nieuwe neergezet, de sleutel wordt
z.s.m. geregeld.
2. Ingekomen stukken (den Braber Rotonde, convenant)
- Fam. den Braber heeft een zienswijze ingediend over de nieuwe rotonde.
- Het convenant van de dorpsraden met de gemeente Opmeer is ondertekend en wordt op de website
geplaatst.
3. Notulen vorige keer
De opmerkingen over de notulen zijn gemaild en zullen worden verwerkt.
4. Voortgang motorcross
Peter Zeilstra licht toe over de laatste stand van zaken.
Fase 1:
Iedereen die bezwaar heeft tegen het aanleggen van het motorcrossterrein, kan uiterlijk 19 juli 2019
een zienswijze indienen. Een zienswijze is geen bezwaar. Het is om aan te geven waar de gemeente
Hollands Kroon allemaal op moet letten; punten die nu niet in de nota zijn genoemd. Ook wordt er
slechts 1 locatie onderzocht, i.p.v. meerdere locaties. De grond is in 2007 aangekocht door de
provincie met als bestemming motorcross, waar ook vraagtekens bij gezet kunnen worden. Een
locatie bij Agriport is geschikter, maar duurder. Er is geen integraal onderzoek geweest naar de 5
overgebleven locaties. Zie voor alle overige punten de zienswijzen die via de website te vinden
zijn.
Voor wie geen internet heeft, kan de zienswijze ook bij Peter Zeilstra brengen met handtekening
eronder. Heel mooi zou zijn als men nog punten heeft die nog niet in de zienswijzen zijn benoemd.
Het is heel belangrijk dat er heel veel zienswijzen en bezwaren worden ingediend, om aan te tonen
dat er heel veel maatschappelijk bezwaar is tegen het motorcrossterrein onder Aartswouders en
omwonenden.
Na 19 juli gaat de gemeente Hollands Kroon 6 weken uittrekken om alle zienswijzen door te
nemen.
Fase 2:
Na de MER kan er wel degelijk bezwaar gemaakt worden. Als de MER niet goed wordt uitgevoerd,
hebben de tegenstanders een goede aanleiding om bezwaar te maken.
Fase 3:
Vervolgens komt er een bestemmingsplanwijziging, daar kan ook bezwaar tegen gemaakt worden.
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Er worden vragen uit het publiek gesteld over het standpunt van de dorpsraad.
De rol van de dorpsraad wordt verduidelijkt door Pieter. We staan voor de leefbaarheid van ons
dorp. De dorpsraad is niet voor of tegen een motorcrossterrein, wel tegen de huidige beoogde
locatie en tegen de gang van zaken. De dorpsraad heeft een zienswijze ingediend bij Hollands
Kroon. Deze zienswijze bevat dezelfde punten als in de andere zienswijzen. We willen er voor
zorgen dat de procedures en besluitvorming op de juiste manier gedaan wordt. De dorpsraad
informeert de bewoners over de ontwikkelingen via de website, facebook en de mail. We roepen op
aan iedereen die tegen het motorcrossterrein is, een zienswijze in te dienen.
Het publiek noemt dat ze meer had verwacht dat de dorpsraad de mensen meer had meegenomen in
de acties van de dorpsraad en de ontwikkelingen rondom het motorcrossterrein op weg naar
vanavond, en over onze eigen acties daarin. Er is in januari 2018 een actiegroep opgericht. De
verwachtingen over en weer zijn niet duidelijk genoeg geweest.
De bewoners die een mail hebben gestuurd naar de dorpsraad hadden graag een antwoord/reactie
ontvangen.
De gemeente Opmeer heeft een duidelijk standpunt ingenomen. De gemeente Opmeer heeft een
zienswijze ingediend die zeer veel overeenkomsten heeft met de zienswijze die de dorpsraad heeft
ingediend. Geadviseerd wordt door het publiek als dorpsraad om meer samen te werken met de
gemeente Opmeer. Het tegenhouden van het motorcrossterrein kan alleen als we met elkaar samen
optrekken.
Tip is nog om contact te zoeken met de dorpsraden van Winkel, Kolhorn, en ook Lambertschaag en
De Weere, gezien de stiltegebieden. Deze week gaat de dorpsraad contact opnemen met deze en
koppelt dit terug aan de bewoners. (Contact is inmiddels geweest en andere dorpsraden ondernemen
geen actie tegen de motorcross. Dorpsraad Winkel bestaat (nog) niet.)
Heel veel informatie is te vinden op de website nc10terrein.nl. Norman uit Winkel licht toe wat de
stand van zaken is daar. Hij heeft deze website opgericht. Norman en Peter onderhouden veel
contact met elkaar. Er worden vanuit Winkel ook verschillende zienswijzen ingediend die goed zijn
onderbouwd door advocaten.
5. Rondvraag
Kun je beide zienswijzen ondertekenen en indienen? Ja, dat kan. Het moet ondertekend zijn met
naam en adres. Als je later gaat optreden/spreken namens een groep mensen, heb je een getekende
volmacht nodig.
Peter heeft al van 150 mensen een respons op een zienswijze. Morgen verstuurt hij de laatste
envelop aangetekend naar Hollands Kroon.
-

De actiegroep en de dorpsraad kunnen meer met elkaar optrekken en meer gaan
samenwerken. Peter Zeilstra wil nog nadenken over de samenwerking, en wacht het af w.b.
het contact/overleg met de dorpsraad.
De samenwerking tussen de gemeente Opmeer en de dorpsraad over dit punt kan ook
verbeterd worden.
Ook kan er samenwerking worden gezocht met dorpsraden van omliggende dorpen.
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-

De dorpsraad kan de dorpsbewoners beter en tijdiger informeren over de eigen acties van de
dorpsraad. Van de dorpsraad wordt tevens een coördinerende rol verwacht door het publiek.
Er is een verzoek om de vergaderdata af te stemmen op de vakanties.
volgende overleg: content website.
6 januari voorbereiding jaarvergadering bij Marieke
16 december voorbereiding nieuwjaarsreceptie bij Pieter
Jaarvergadering als vast agendapunt voor komende vergaderingen
Nr

Datum

Wie

Wat

Wanneer

00016

30-11-2015

Pieter

Kamer van Koophandel updaten.

doorlopend

00068

19-03-2018

Katja/Daan

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

doorlopend

00074

14-05-2018

Frank

Volgen ontwikkelingen Provincie over rotonde
Westfriesedijk

doorlopend

00076

14-05-2018

Katja/Pieter

Maken nieuwe website

31-12-2019

00079

17-09-2018

Frank/Daan

Periodiek vuilnisbak IJsbaan legen

Doorlopend

00081

18-03-2019

Allen

(Pas)foto aanleveren

15-07-2019

00082

18-03-2019

Jacco

Aanvragen meerjarige subsidie

01-06-2019

00085

18-03-2019

Pieter

Uitnodigen organisatie Vitale Leefomgeving

15-07-2019

00090

07-05-2019

Marieke

75 jaar vrijheid mailen

15-07-2019

00091

07-05-2019

Katja

terugkoppeling mail kerstsfeer

15-07-2019

00092

07-05-2019

Katja

dirigent koor benaderen

15-07-2019

00093

07-05-2019

Katja

Uitnodiging maken nieuwjaarsreceptie

01-12-2019

00094

07-05-2019

Katja

Zorgen dat kerstbomen blijven staan in de kerk t.b.v.
nieuwjaarsreceptie

24-12-2019

00095

07-05-2019

Daan

Met Riet catering regelen voor Nieuwjaarsreceptie

01-12-2019

00096

07-05-2019

??

Audio regelen voor speech burgemeester

01-12-2019

00097

07-05-2019

Frank

Foto’s activiteiten en verenigingen vragen bij HdB

01-11-2019

00098

07-05-2019

Frank

Beamer of ophangmogelijkheid foto’s

01-12-2019

00099

07-05-2019

??

Dronefilmpje Aartswoud

01-12-2019

00100

07-05-2019

??

Zitplekken voor ouderen regelen

00101

07-05-2019

Daan

Aankleding tafels regelen met Anneke

00102

07-05-2019

??

Live muziek door lokale muzikanten

00103

07-05-2019

??

Navragen op De Bongerd/Wilhelminalaan op
besluitenlijst B&W
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Vergaderkalender
18 november 2019

Pieter Jonkers

16 december voorbereiding nieuwjaarsreceptie bij Pieter
3 januari 2020 nieuwjaarsreceptie
6 januari voorbereiding jaarvergadering bij Marieke
16 januari 2020

Cafe De Stompe Toren

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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